
واإلعترافسر التوبة 



والخطاةالرب يسوع محب العشارين 

فَّددب ب دد  ، يترتجسددك مة ددة ُ لد ادد ك اللتددور التددل طرةت ددا الخطدددة
:ويحلو عةد  ، إذ هو الطبدب الحلون الذي

يعدد   ةسبه البشدر   يسدتحب أنفتح أبواب التردور أمام لص  •
، (43: 23لو )فل العال  

: 8بدو )خرج مثددرون يح ةدون ةجدارة لرط  دا قبِل امرأة شريرة •
1-12 .)

ة دا،، قاسدل اللةدب محدب لاستااف نتسه علدك ريددل لةعشدارين•
ر الج وع ضكه  (! 5: 19لو )رغ  تذمُّ

عاتِدب و  ،   ي  بالخطداةهو يعرف مدف تدذ، الخطددة اإلنسدان فدترفَّدب 
لكِسر اللةب ل الشدوارع   يصدح، و  يس ع أةدك فد".يلت ر إنسانًا م 

مد  " )قصبة مرضوضة   يلصدف، وفتدةدة مكخلدة   يطتد . صوته
12 :19-20.)



والحرية.. التشجدع 

ن إنددده يلدددف يلدددرع لعةلدددا نتحدددلَّ •
، فل عِطددددده اللةددددب الددددذيعةددددده

اشتراه بكمه، وإن ل  نعطده، مدا 
ل   ي جبرنددا بكخولدده، بددهددو لدده، 
وله م ا وقف علك دخيلف بامدًا

(. 41: 19لو )إلى أورشةد  

ا يدد: "فددل عذوبددة يددكعو الددلتل•
ود ، ثدد  يعدد"أختددل، يددا ةبدبتددل

ع ا، فدكشددددف ل  ددددا عددددن فد َشددددجاِ
ط دددا، داخة دددا ال ختدددل عل دددا، 

: 5نددد  " )يدددا مدددامةتل"قددداي ً 
2 .)

ع نتددور ال   • لكِسددرين إندده ي َشددجاِ
.بالرغ  من نجاسات   وشره 



الحاطة إلى التوبة

ددة بلكر ما ماند  أةاديدا الدرب وأمثالده عةلًدا وخت•

: يبتكور ةو، ال ةكوت، مان أيًاا يؤمك ذلك الطر

  معرفددة لة ةكددوت، فإندده "التوبددة"الحاطددة إلددى 

. "توبة"بغدر 

ه مع  ، بكا وبلكر ِرقَّته نحو الخطاة التايبدن ولطت•

. توبةقاسدا مع قساة اللةوب غدر الراغبدن فل ال

   تاقوا والزناة والةصوص، ألنبالخطاةللك ترفَّب •

سددن الذين وَوبَّخ وانت ر الكتبة والتريأن يتوبوا، 

وا فل علاده  عةى عكم التوبة .أََصرُّ



  تستِ ن بطو، أناة ُ

أنداة يةدب بلا أ  نسدت دن بطدو،•

ُ، فلت ددددددداون مدددددددع الخطددددددددة 

خَ  تَِّكةدن عةى أن ال   ِحدب  م  ةاِدص م 

. لةبشر وغافر الخطايا

أَْم : "يلدددددو، الرسدددددو، بدددددولل•

اِلدددِه ل ْطِتدددِه َوإِْم َ تَْسدددتَِ دن  بِِغلَدددى

ل ْطَف َر َعاِل   أَنَّ َوط وِ، أَنَاتِِه، َغدْ 

" ِة؟َك إِلَدددى التَّْوبَدددُِ إِنََّ ددا يَْلتَددداد  

(4: 2رو)

كي دة من ي ؤدَّب عةى خطاياه الل

دددك ن تسددده ويلدددا، ال غتدددرة، فةد عاِ

أ لغاب  أشك مدن األو، إن أخطد

  ها أن  قك بريد ، فد"... ثاندة

ك تخطددد  أيًادددا، لددد   يكدددون لددد

(14: 5يو)" أشر

(راللكيل باسدةدور الكبد)



:أم ل اآليات

.ال يُطفئ...........نة، وفتيلة ُمدخال يقصف............ة قصبة مرضوض•

(20: 12م  )...................الشاهك

...........، يايأُخت.........الي يإفتحي•
حبيبتي

(2: 5ن  )................الشاهك

، يا
.كاملتي...........



:أم ل اآليات

ْيَر َعاِلٍم ْمَهاِلِه َوُطوِل أَنَاتِِه، غَ أَْم تَْستَِهيُن بِِغنَى لُْطِفِه َوإِ •

أَن  
إِلَىْلتَاد كَ ُِ إِنََّ ا يَ فَ لُطْ .......

...........
بَِة؟التَّوْ 

(4: 2رو )...............الشاهك

..............، فالبري .........ها أن  قك•
اتخط  أياً 

(14: 5يو)................الشاهك

كل   يكون ل
...........
.أشر  



سرا التوبة وا عتراف

التعريف بالسرا 
وأه دته

ا عتراف فل الع ك 
اللكي 

الوعك بالسرا 
وتأسدسه

م ارسات الكلدسة 
األولى وأقوا، اآلباء

شروط التوبة 
الحلدلدة

فاعةدة السر

طلل سرا ا عترافإرشادات وتوطد ات
السةوك ال يب 
بال ؤمن التايب



هالتعريف بالسر وأه دت



التعريف بالسرا 

لكر فده يرطدع الخداط  إلدى ُ وي لدكم توبدة عةد• ى خطايداه، سر التوبة هو سرا م 
عطددى ويعتددرف ب ددا أمددام الكدداهن لدحصددل ملدده عةددى ِةددل لخطايدداه بالسددةطان ال  

.لةكاهن من قِبل الرب يسوع، وبذلك تت  مغترة خطايا التايب

كاهن الع ل ال لظور فل السر هو توبة الخاط  ونكامته واعترافه عةى يك األب ال•
مه وس اعه الِحل من فد ه، أما اللع ة غدر ال لظورة ف ل غتدران خطايداه وسد 

.مع ُ وانعتاقه من علاب الخطدة وندةه الرطاء بالحداة األبكية

م صالحة-اعتراف –مع ودية ثاندة –مدلاء ثاندة : أس اء السر•



؟(ال دطاندا)ما هل التوبة 

دددَو أَِمدددِن اْعتََرْفلَدددا بَِخطَ إِ  دن  ايَانَدددا فَ  

نَدددا َر لَلَدددا َخَطايَاَوَعددداِد، ، َةتَّدددى يَْغِتددد

َرنَا ِمْن م لاِ  (9: 1يو1. ) إِثْ   َوي َط اِ

" مدطاندددددددددددددددددددددا"مة دددددددددددددددددددة •

(μετάνοια )الدوناندة والتل

ى نترط  ا فدل الةغدة العربددة إلد

معلاهددا الحرفددل " توبددة"مة ددة 

تغدددددر التكددددر البدددداطلل أو )هددددو

(2: 12رو( )تجكيك الذهن

 ة بالعربل من مة" توبة"مة ة •

" عدداد إلددى ثوابدده"، أو "ثدداب"

 مددن ولكدل يعددود إلدى ثوابدده  ب دكَّ 

.تغدر الِتْكر الكاخةل



:من أس اء سرا التوبة واإلعتراف

......................
مع ودية ثاندة•

......................
مدلاء ثاندة•

...................... م صالحة•



؟"ا عتراف"ما هو 

لدد" ا عتددراف"أو " أعتددرف"تتكددرر مة ددة • كر مثدددراً فددل الكتدداب ال  

:وفل صةواتلا، وهل تأتل بث ثة معاِن مختةتة

اإلقددرار باإلي ددان أو إقددرار الحددب وهددو ا عتددراف أي ال علددى اإلي ددانل1)

 ً خةصا ِ يَس وَع، َوآَملْ إِِن اْعتََرْفَ  بِتَِ كَ : "بال سدح فادياً وم  با َ  بِلَْةبَِك  بِالرَّ

(9: 10رو)" أَنَّ َُ أَقَاَمه  ِمَن األَْمَواِت، َخةَْص َ 

ثددراً وهدذا ال علدى يتكدرر مأعترف بتاةك وأشكرك، أي ال على الروةل2)

يددا رب مددن مددل قةبددل، ألنددك ( أشددكرك)أعتددرف لددك : "فددل ال زامدددر مثددل

ابتددددكيوا لةددددرب "، و(األطبدددددة137مددددز" )اسددددت ع  مددددل مة ددددات ف ددددل

146مددددز" )، رتةددددوا إلل لددددا باللدثددددارة(بالش ددددكر والح ددددك)بددددا عتراف 

بَّ "، (األطبدددة ح  وأن إلددى األبددك ألَنَّدده  َصددالِ ( اشددكروا الددرب)اِعترفددوا الددرَّ

(األطبدة117مز)" رة ته



وهدو، هو ما يخص التوبدةال على الثالا 3)

وهددذا .ا عتددراف بالخطدددة واإلقددرار ب ددا

تِدل  بَِخِطدَّ أَْعتَِرف  لَكَ : "أش ر ال عانل

أَْعتَددددِرف  »: ْةدددد   ق  . َو َ أَْمددددت    إِثِْ ددددل

ِ بِدددذَْنبِل با ثَددداَم أَْندددَ  َرفَْعدددَ  أَ وَ « ِلةدددرَّ

(5: 32مز" )َخِطدَّتِل

ندددؤمن بدسدددوعفدددل سدددر التوبدددة وا عتدددراف، 

لتدايب ال سدح ال  خةص، ونعتدرف بغلدى ةبده ا

تلا فللددكم ذبدحددة شددكر، ومددن ثدد  نعتددرف باددع

نا واثلدن فل ع ةه الخ صدل نداتده وإمكاوشرا

لدك  أن يلد  من فسادنا ةدداة م يكددة ملبولدة

. اآلب



ما هل معانل اإلعتراف؟

.....................................................
إقرار اإلي ان: ال على اإلي انل•

.....................................................
الشكر والح ك: ال على الروةل•

..................................................... اإلعتراف والخطدة: ما يخص التوبة•



:  وصل

التوبةo..باإلعترافابتكيوا لةرب •

oالش كر

oاإلي ان ..أعترف لك بخطدتل •

..عإن اعترف  بت ك بالرب يسو•



خطوات اإلعتراف مإقرار لةخطدة 

ى نَْتِسدددِه  فََرَطدددَع إِلَددد": اإلعتدددراف الدددكاخةل بالخطددددة•
–17: 15لددو" )لأَق ددوم  َوأَْذَهددب  إِلَددى أَبِدد: ...َوقَددا،َ 

18)

، َوالشَّددرَّ إِلَْدددَك َوْةددَكَك أَخْ ": اإلعتددراف إلددى ُ• َطددأْت 
اَم َعْدلَْدددددَك َصددددلَْع    أَْخَطأْنَددددا "، و (4: 51مددددز" )ق ددددكَّ

، َوتَ  ْدنَدا َوِةدْكنَا َعدنْ َوأَثِْ لَا َوَعِ ْةلَا الشَّدرَّ َوَصدايَاَك َ رَّ
(.5: 9دا" )َوَعْن أَْةَكاِمكَ 

ً  اْذَهدددْب أَوَّ : "اعتدددراف ال خطددد  ل دددن أخطدددأ إلدددده•
ْم ق ْربَ اْصددَطِةْح َمددَع أَِخدددَك، َوِةدلَ ِددذ   " انَددكَ تَعَدداَ، َوقَددكاِ

(24: 5م )

، هدددو مدددا سدددلتلاوله اإلعتدددراف أمدددام األب الكددداهن•
. بالكراسة فل األقسام التالدة



:رتب خطوات اإلعتراف

(3)اعتراف ال  خط  ل ن أخطأ إلده•

(2)اإلعتراف إلى ُ•

(4)اإلعتراف أمام األب الكاهن•

(1)اإلعتراف الكاخةل بالخطدة•



أن ، وإن مدددان قدددك عةَّ لدددا بدددالكتددداب ال لدددكَّر ذاتددده
داإلرشاد يكون بالروح اللكر، لكلَّده  ك ضدرورة يؤماِ

:لربللحدا معه فل االتة ذة عةى يكيا أب اعتراف

أندده ل ددا شدداو، الطرسوسددليشدد ك الكتدداب عددن •
ك أن مدداذا تريدد: التلددى بربلددا يسددوع رأًسددا سددأله

لدى أفعل؟ ل  يجبه الرب بشلء سدو  توطد ده إ
(.12: 9أع )أب روةل هو ةلاندا 

اسددَّة ، األمثدر ةسص ويدل العظدد  بددن األنبدداء•
لسددد اع صدددوت ُ مدددن عدددالل الكددداهن، تعةَّددد  

ب عةى يكيا عالل  (.10: 3ص  1)وتكرَّ

ه الذي أعةن الرب لده بواسدطة م مدمرندةدور•
قبددو، صددكقاته وصددةواته، لدد  يلبددل ال دد ك أن
يرشدددكه، بدددل طةدددب ملددده أن يسدددتكعل بطدددرر 

(.5: 10أع )الرسو، لدرشكه 

عةى يك أب اإلعتراف؟" التة ذة"ل اذا 



ل التوبددة هددل الطريددب اإلنجدةدد

الدددذي تجتدددافه الدددلتل عدددابرة 

.إلى ال ةكوت

( اللكيل يوةلا الذهبل الت)

د ؛ أند  يا ابن ُ افتح لل بحبك الباب العظ

. كهددو البدداب وطريددب الحددداة لةسددايرين فددد

ذي أي ا الصكيب الصالح، معك أسدر إلدى الد

أرسدددددةك؛ ألن الشدددددرير بالتصددددداقه بالعدددددال 

، يدا بك أتلدكم لةحدكيا معدك. صحبه مثدرون

سددان معةدد  الحددداة، ألن بددكونك   يسددتطدع إن

.أن يلظر أبدك

(اللكيل يعلوب السروطل)



ةُ ي عةن أه دة اإلقرار بالخطد

: 3تدك)« ؟أَْيَن أَْند َ »ُ علكما سأ، آدم •

ةد  ُ مدان يع، بخطدأهمان هكفه أن يلر ( 9

ت أين أدم لكن يسأله لكدل يبدكأ أولدى خطدوا

.  التوبة وهل اإلقرار بالخطدة

دوَك؟أَْيَن َهابِ »أيًاا قا، له قايدن• « ددل  أَخ 
ه قا، له بعكما قتةه، فبك ً من اإلقرار بخطدت

!".  أةارر أنا ألخل؟"

ُ مددان ي  دده فد ددا هددذه ال واقددف توضددح أن 

يلدددر ب دددا قدددك ( 6–5: 1 )اإلقدددرار بالخطددددة

.أخطأ به ويأتل إلى الرب بذبدحة إلث ه



ن أن يوطدك سدرا ي كدهو متتاح لكل األسرار ف •

.ي ارر بكون التوبة وا عتراف

تدل يتعرض مدل إنسدان لةحدروب الشددطاندة وال•

التوبدددة وا عتدددراف هدددو تدددؤدي إلدددى السدددلوط، 

ال خرج الوةددك مدن هدذا السدلوط لدذلك نسد ده

ال ع وديدة األولدى  )"مع ودية ثاندة داي ة"

تتكددددرر ألن ددددا الددددو دة مددددن ُ، والددددو دة   

(.تتكرر

التوبددة هددل طددوهر ا عتددراف، وا عتددراف هددو •

وضدددد ان لعددددكم العددددودة إعدددد ن عددددن التوبددددة

.لةخطدة

: رافسر التوبة وا عتراف يربط بدن ث ث أط•

، غداب أةكروح ُ وأب ا عتراف وال عترف

األطددراف الث ثددة يةغددى السددر ت اًمددا، روح ُ

.يتعامل مع ال عترف عن طريب أب ا عتراف

أه دة السرا 



:أم ل

.اإلعترافجوهر.........التوبة هي•

.عن التوبةإعالن.........اإلعتراف هو•

:األطراف الث ثة لسرا التوبة واإلعتراف

.....................
روح ُ•

.....................
أب اإلعتراف•

..................... عترف• ال  



ا عتراف فل الع ك اللكي 



ا عتراف فل الع ك اللكي 

ة فددل شددريعة موسددى مددان ا عتددراف طددزءاً ضددرورياً مددن توبدد•
لترناً بتلكي  الذبدحة لةكداهن، ويتاد ح هدذا مدن الخاط ، ومان م 

:اآليات الكتابدة اآلتدة

ِ َويَدأْتِل إِلَدى. أَْخَطدأَ بِدهِ ي ِلدرُّ بَِ دا قَدكْ ... َوإِذَا أَْخَطأَ أََةدك  »❖ با الدرَّ
–1: 5 )« ه  اْلَكاِهن  ِمدْن َخِطدَّتِدهِ فَد َكتاِر  َعلْ ... بِذَبِدَحة  إِلثِْ ِه 

6.)

ل  أَِو اْمدَرأَة  َشدْد ًا ِمدنْ إِذَا َعِ َل رَ : ق ْل ِلبَلِل إِْسَرايِدلَ »❖  َطِ ددِع ط 
ِ، فَلَْك أَْذنَبَْ  تِ َخَطايَا اإِلْنَساِن، َوَخاَن ِخدَانَةً بِالرَّ  . ْةدَك الدلَّْتل  با

(7–6: 5عك)«  ْ فَْةت ِلرَّ بَِخِطدَّتَِ ا الَّتِل َعِ ةَ 

ِ إِلِ كَ أَْعتَِرف  اْلدَْوَم ِلةرَّ : َوتَل و،  لَه  .. َوتَأْتِل إِلَى اْلَكاِهِن »❖ « با
(2: 26تا)



ْكددت    َمددْن يَ »: سددتر األمثددا،طدداء أيادداً فددل •

، َوَمدنْ  م َ ددا  ي ِلددرُّ بَِ دا َويَ َخَطايَداه   َ يَددْلَجح  تْر 

(13: 28أم)« ي ْرَة   

لاعترف داود ال ةك أمام ناثان اللبدوللك •

، فلدددا، «باِ قَدددْك أَْخَطدددأْت  إِلَدددى الدددرَّ »: وقدددا،

بُّ أَْيًادددا قَدددكْ »: ناثدددان لددده  نَلَدددَل َعْلدددَك الدددرَّ

وت  . َخِطدَّتَكَ  (13: 12ص 2)«  َ تَ  

ةدل ددا مددانوفددل فتددرة مددا بدددن الع ددكين •

يوةلددا ال ع ددكان يكددرف فددل البريددة، طدداء

، فِدل األ ْرد ناِ اْعتََ ك وا ِمْله  "إلده الشعب و 

ْعتَِرفِدَن بَِخَطايَاه  ْ  (6: 3م " )م 



:أم ل اآليات

َهايُِقرُّ بِ ..........، َوَمنْ خطاياه الَ يَْنَجحُ متُ يَكْ ........َمنْ •

(13: 28أم )................الشاهك

.يُْرَحمُ ُكَهايَتْرُ ...........و

.اُهمْ بَِخَطايَ ينَ ِرفِ ُمْعتَ ..........،ي اُأُْرُدن ِ اْعتََمُدوا ِمْنهُ فِ •

(6: 3م  )................الشاهك



الوعك بالسرا وتأسدسه



:نوعك السدك ال سدح ب ذا السرا مرتد

: األولدددددى لبطدددددرر ةددددددن قدددددا، لددددده•
اِت، ةَك دوِت السَّدَ اوَ َوأ ْعِطدَك َمتَداتِدَح مَ »

ى األَْرِض يَك دددون  فَك دددلُّ َمدددا تَْربِط ددده  َعةَددد
ةُّده  َوم دلُّ َمدا تَح  . َمْرب وًطا فِل السَّدَ اَواتِ 

ة ددددددوً  فِددددددل َعةَددددددى األَْرِض يَك ددددددون  َمحْ 
(19: 16م . )«السََّ اَواتِ 

 مدددذ والثاندددة لةكلدسددة م  ثةددة فددل الت•
َ ْع ِمددَن َوإِْن لَددْ  يَْسدد»:  ةدددن قددا، ل دد 

ِ ْلددددددَكَك َمدددددداْلَوثَلِ اْلَكلِدَسددددددِة فَْةدددددددَك ْن عِ  لا
دددارِ  ا م دددلُّ َمددد: و،  لَك ددد ْ اَْلَحدددبَّ أَق ددد. َواْلعَشَّ

وًطددا  يَك ددون  َمْرب  تَْربِط ونَدده  َعةَددى األَْرِض 
دددَ اِء، َوم دددلُّ َمدددا تَ  ةُّونَددده  َعةَدددفِدددل السَّ ى ح 

.« فِل السََّ اءِ األَْرِض يَك ون  َمْحة و ً 

الوعك بالسرا 



تأسدل السرا 

ةدددن أسددل الددرب يسددوع هددذا السددر•
ل ظ ددر لت مدددذه بعددك اللدامددة ونتددخ فدد

وَح اْقبَة ددوا الددرُّ »: وطددوه   وقددا، ل دد 
ر  لَده ، َخَطايَداه  ت ْغتَدَمدْن َغتَدْرت  ْ . اْلل ك رَ 

. «اه  أ ْمِسدددددَك ْ َوَمدددددْن أَْمَسدددددْكت ْ  َخَطايَددددد
(23–22: 20يو)

أعطدداه  هددذا السددةطان لكددل يعةددن للددك •
ة ل   أن العال  محتاج دوًما إلدى التوبد

فدد  يكددف ال ؤملددون عددن . وا عتددراف
الدددددربا ل ددددد  بإةسددددداناتا عتدددددراف 

بدة يلدكمون التوخطداةويعترفون أن   
: فدددل مدددل صددد ة ربانددددة، إذ يلولدددون

واغتددر للدددا ذنوبلدددا م ددا نغتدددر نحدددن"
". لة ذنبدن إلدلا

ن ب ددذا يددكعو السدددك ال سدددح اللدداي  مدد•
رفددب األمددوات أن يترفلددوا بالشددعب فدت

. الربا ب  



:  وصل

الروح اللكرoمن غترت  خطاياه•

o أ مِسَك

 اءيكون محةو ً فل السoإقبةوا•

oت غتر له

oومل ما تحةونه عةى األرض• اءيكون مربوطاً فل الس

ومن أمسكت  خطاياه•

مل ما تربطونه عةى األرض•



م ارسات الكلدسة األولى



م ارسات الكلدسة األولى

 دا  م دا يتادح ممارر الرسل أنتس   هذا السرا •

وَن ِمدددَن َوَمدداَن َمثِدددر  : "طدداء فددل سددتر األع ددا،

ِلدراِ  ْخبِدِريَن بِأَفْ الَِّذيَن آَمل دوا يَدأْت وَن م  " عَداِلِ  ْ يَن َوم 
(18: 19أع)

دك ْ  ِلدبَْع   اِْعتَِرف دوا بَعْ : "قدا، يعلدوب الرسدو،• ا 

(16: 5يع)" بِالزَّ َتِ 

َو ا بَِخَطايَانَا فَ إِِن اْعتََرْفلَ : "قا، يوةلا الرسو،و•   

َرنَددا لَلَددا َخَطايَانَددا َوي طَ أَِمدددن  َوَعدداِد، ، َةتَّددى يَْغِتددرَ   اِ

(9: 1يو1)" ِمْن م لاِ إِثْ   

اسددددتع ل اللددددكيل بددددولل الرسددددو، هددددذا وقددددك •

ختةط بالكم فل ملدسة موالسةطان رنثور مع ال  

ه ةدا ةرمه وفرفه من الكلدسدة، ول دا أث در فدد

العددد ج عددداد وةةددده مدددن قصاصددده وأعددداده إلدددى 

(.11–5: 2مو2)الكلدسة 



:أم ل اآليات

ْ َوَكاَن َكثِيُروَن ِمَن ال  • .......تُونَ ِِذيَن مَمنُوا يَْ ينَ ُمِقر ِ 

(18: 19أع )................الشاهك

و

.ِهمْ بَِْْفعَالِ نَ ِريُمْخبِ ...........

.......ىَعاِدٌل، َحت  فَُهَو أَِميٌن وَ اْفنَ اْعتَرَ ..........إِنِ • ريَْغفِ 

(9: 1يو 1)................الشاهك

ايَانَا ولَنَا َخطَ 

.ثْمٍ ِمْن ُكل ِ إِ اَرنَ يَُطه ِ ...........



طدددداء فددددل تعددددالد  الرسددددل وصدددددة •

:لة دددددؤملدن تجددددداه الك لدددددة وهدددددل

هدددؤ ء خدددافوه  وأمرمدددوه  بكدددل "

ألن دد  نددالوا سددةطان الحددداة مرامددة 

وال وت من ُ لدحام وا مدن أخطدأ 

ويددكيلوه  للددار أبكيددة، ومددن رطددع 

" ونهأيااً يغترون له خطاياه ويحد

(.7باب دسلولدة)

:وطددداء أياددداً فدددل قدددواندن الرسدددل•

مدددل أسدددلف أو قدددل   يلبدددل مدددن "

لطع يرطع عن خطاياه بل يطرده فةد  

قدددددواندن " )ألنددددده ي حدددددزن ال سددددددح

(. 56من 36ق2الرسل ك



أقوا، اآلباء األولدن

تشدد ك أقددوا، اآلبدداء األولدددن بكددل وضددوح بددأن سددر ا عتددراف•

:مان معروفاً فل الكلدسة ملذ نشأت ا

ل إن مثددددرين يلتب دددون إلدددى الخجددد

أمثددر مددن الخدد ص، فد ربددون مددن 

سددترة ل دد  ( ا عتددراف)هددذا الع ددل 

.أو يؤخرونه من يوم إلى يوم

(م220–160ترتةدانورالع مة )

فةدعتدددرف مدددل مدددلك  أي دددا األةبددداء

ل ، بإث ِه، مادام األثد  فدل هدذا العدا

ومددددادام م  كلدددداً قبددددو، اعترافدددده، 

ومادام  ال غتدرة بواسدطة الك لدة

.ملبولة علك ُ

(م258–200مبريانوراللكيل )



مددن الدد فم ا عتددراف بالخطايددا ل ددن 

.س ة  إلد   توفيع أسرار ُ

(م379–329اللكيل باسدةدور الكبدر )

مدددن يعتدددرف بخطايددداه بواسدددطة الكددداهن 

.يحظى بالغتران بلع ة ال سدح

(م373–296اللكيل أثلاسدور الرسولل )

عةددددك أن تعتددددرف بخطايدددداك فددددل

وا فدل يدوم الدرب اطت عد.. الكلدسة

معددددداً وامسدددددروا الخبدددددز بعدددددك أن 

.  تكونوا قك اعترفت  بخطايام 

(الكيكامدةمتاب )

يوطددك تددرك آخددر لةخطايددا مكددرب طددكاً 

وصدددددعب وم كدددددن الحصدددددو، عةدددددده 

بالتوبدددة، وذلدددك علدددكما يبدددل الخددداط  

وعلدددكما   يخجدددل .. فراشددده بكموعددده

بدددأن يكشدددف خطدتددده أمدددام مددداهن ُ 

 دام لكدن دقدب باهت.. طالباً ملده الشدتاء

.علك من تعترف عةده بخطاياك

(م254–185الع مة أوريجانور )



شروط التوبة الحلدلدة



شروط التوبة الحلدلدة

لس• .حباللكم عةى الخطدة بلةب م 

.بالعزم األمدك عةى إص ح الطري•

مل اإلي ان بكم ال سدح الذي يغتر•

.خطدة

  الرطاء فل قبو، ال سددح لةخداط•

.م  ا مان  خطاياه

ا عتدددراف الكامدددل بالخطايدددا أمدددام •

.الكاهن ومدل سراير ُ



:شروط التوبة الحلدلدة: أم ل

.......... بقلب ُمنسحقالندم•

.......... على إصالح الطريقالعزم•

.......... بدم المسيحاإليمان•

في قبول المسيحالرجاء•..........

بالخطايا أمام الكاهن وكيل أسرار هللا.................... اإلعتراف الكامل•



اعددا فددل ال كددان األو، أن تددبغ  طريددب ةدات ددا اللددكي  الب(الددلتل)يةزم ددا

د ذمدراه، إذ مكتدوب َجدرَّ   اإلثد  أبغاد: "عةى األسى، وترتعدك وتشد  ز مدن م 

(. 163: 119مز " )وملته، أما شريعتك فأَةببت ا

عَةاًِ ا لةخ ف عةدى ثاندا؛ تحسب الت كيك بالكيلونة األبكية والعلاب م  وف، وتتعرَّ

-7: 6مدز )فمن الكموع مزمن التوبة م ا َعةَّ لا داود فل ال زمور السدادر 

عظ دة ، فتسةك هكذا فل فد  الكموع، تغسدل خطاياندا خد ، دم ال سددح ب(9

ه، اللايددل ِ إن ماندد  خطايددام  مدداللرمز اطعة ددا: "مددراة  الددرب ومثددرة ةلددوا

(. 18: 1إش" )تبد  مالثةج، وإن مان  مالكودي أطعة ا بداداء مالصدوف

البكداء، علدك ال سداء يبدد : "وبعك أن تلا، اللوة واللكرة أن تسر ُ، تلدو،

ل  ( 5: 30مز " )وفل الصباح ترنُّ  الصكر إلدى فدرح لدل، ةةةد قرعاتةوَّ

سددحل، وملطلتلددل فرًةددا لكددل ي ددَرناِ  لددك مجددكي  ب ددذا (. 12-11: 30مددز )م 

غلددة بدال زامدر، قايةدة ةتلل، أعظ دك يدا رب، ألندك نشد: "تلترب إلدى الدرب م 

(1: 30مز " )ول  ت شِ   بل أعكايل

(اللكيل باسدةدور الكبدر)



ة ما هل فاعةدة دموع التوب

فل ةداتلا؟

ع دددددل الخطددددددة األو، أن تتسدددددك •

نسدان ، فدتلدك اإلالبصدرة الكاخةدة

ك رؤيته هلل محدب البشدر، و  يدكر

.  التساد الذي ةلَّ به

تح بالحب تل  ر دموع التوبدة فدتد•

ح ، م ددا فددتالددرب بصدددرة اإلنسددان

السدك عدلدل ال ولدود أع دى الدذي

(  9يو!)سةواماغتسل فل برمة 

، و  بالكموع نر  الج ا، اإلل دل•

.  نطدب دنل الخطايا وفسادها



م ل دا الدكموع، ألن دا تطالبلل التوبة أن أقكاِ

علددكما تخددكم الددلتل. محبوبددة علددكها طددًكا

و  الخطايا تحط  ةب ا و  تلكر أن تلظر،

ب  إن  صدددواِ ... أيًادددا تبكدددل عةدددى فسدددادها

الدددلتل نظرهدددا إلدددى ُ، تسدددرع اللكامدددة 

إلثدد  وتلظددر فددل ا. وتتددتح األبددواب ال غةلددة

الدددذي خكمتددده مددددف أنددده بغدددد ؛ وتبصدددر

عدوب ددددا التددددل لدددد  تكددددن تلظرهددددا علددددكما 

.مارست ا له

(اللكيل يعلوب السروطل)

( أيت ددا الدددكموع)ارفعددل صددوتك 

إلدددى الطبددددب ال  ةدددوء خددددرات، 

ك ألنه هو اللادر بالكواء أن يا 

باددددرورة الصددددوت . طراةاتددددك

يعةددد  الطبددددب وطعدددِك، وةسدددب

. الوطددددددع يعطدددددددك دواًء يعدلددددددك

ملابددل الدددكموع تتددد  ال دددراة  

؛ وةسدددب البكددداء ال تحدددلنمدددن 

.يلاح الحب من الغتران

(اللكيل يعلوب السروطل)



ل دددددداذا ت ددددددكعى دمددددددوع 
ة؟التوبة مع ودية ثاند

مثدددًرا مددا تحددكث آبدداء الكلدسددة عددن عظ ددة
ى ال ع ودية، فخشدوا لد   يتكدل ال دؤمن عةد

ال ع وديدة ويشددعر بعددكم الحاطدة إلددى دمددوع
وا أن لدذلك أوضدح. التوبة ألنه صدار ابلًدا هلل

ددومل دموع التوبة مع ودية ثاندة لةتجكيك ال
كام لللسى ما هو وراء ون تك إلى قال ست ر

، لعةلددا نبةددى إلددى قدددار قامددة (13: 3فددل )
هدذه ال ع وديدة (. 13: 4أف )ملء ال سدح 
:العجدبة بالتالل

، يصددددكر مددددن يلبددددوع مداه ددددا البكدددداء1.
.أع اق ال ؤمن بع ل اللع ة اإلل دة

ددف اإلثدد  باسددمداه دا نلدددة 2. تحلاقات ت لَظاِ
.الكم الث دن، تلكم ا اإلرادة ال لكسة

م3. ، خدددد ، نع ددددة ُ ت  ددددارر مددددل يددددو 
.فت صةح ما فسك ربوات ال رات

ب ، يشدعر ال دؤمن التايدمع ودية ختدة4.
ة إلدى أن األفعى عادته فدسدرع بالتوبد

.الطبدب اللكير



:  أم ل

:دموع التوبة مع ودية ثاندة داي ة، وهل

ع دلة•...................

...................
نلدة•

يومدة•...................

ختدة•...................



اسدددددتح ل أيت دددددا الدددددلتل الكنسدددددة 

ال تسددددخة بالشددددرور ب ددددذه ال ددددداه 

  . ..الللددددة التدددل لةبكددداء واغتسدددةل

ت عطدددى لدددك مع وديدددة ثانددددة؛ دمدددوع 

. تلدددوم موضدددع ا مدددل يدددوم  الخددداطل

اإلرادة الصالحة ال وطودة تلكر مدل

دلدددا ع. يدددوم  أن تلتدددل اإلثددد  بالتوبدددة

ه ا مل يوم مع ودية؛ وفدلالخاطل

ح  أي وقدد  يريددك أن يتتح ددا ويَسددت

.ويط ر نتسه

(اللكيل يعلوب السروطل)



فاعةدة السرا 



دددَو أَِمدددإِِن اْعتََرْفلَدددا بَِخطَ • دن  ايَانَدددا فَ  

انَدددا َر لَلَدددا َخَطايَ َوَعددداِد، ، َةتَّدددى يَْغِتددد

َرنَا ِمْن م لاِ  (9: 1يو1. ) إِثْ   َوي َط اِ

   تِددددل َو َ أَْمددددت  أَْعتَددددِرف  لَددددَك بَِخِطدَّ •

ِ أَْعتَددددد»: ق ْةددددد   . إِثِْ دددددل با ِرف  ِلةدددددرَّ

. ِطدَّتِدلْعدَ  أَثَداَم خَ َوأَْنَ  َرفَ « بِذَْنبِل

(5: 32مز)

ير  • راِ ِك الشاِ ل  ِلدَتْر   اإِلثِْ  َطِريلَه ، َوَرط 

ِ فَدَ أَْفَكاَره ، َوْلدَت ْب إِ  با ْرَةَ ده ، لَى الرَّ

. َرانَ ْكثِدددر  اْلغ ْتدددَوإِلَدددى إِلِ لَدددا ألَنَّددده  ي  

(7: 55إش)

ث غ تران الخطايا والتط در من مل إ( 1)



ةا نعتاق من علاب الخطد( 2)

َك ِ ددددع ك ْ  َمدددذلِ إِْن لَدددْ  تَت وب دددوا فَجَ •

(3: 13لو. )تَْ ِةك ونَ 

بُّ اْذم ْرنِل يَدا رَ »: ث  َّ قَاَ، ِلدَس وعَ •

اَ، فَلَدد. «ك وتِددكَ َمتَددى ِط ْددَ  فِددل َمةَ 

: أَق دددو،  لَدددكَ اْلَحدددبَّ »: لَددده  يَس دددوع  

ن  َمِعددددل فِددددل إِنَّددددَك اْلدَددددْوَم تَك ددددو

–42: 23لددددددو. )«اْلِتددددددْرَدْوِر 

43)



محو الخطدة وعكم ذمر ُ ل ا( 3)

(22: 44إش)ة  َخَطايَاَك قَْك َمَحْوت  َمغَْد   ذ ن وبََك َوَمَسَحابَ •

ير  َعْن َطِ دِع َخَطايَ • راِ م لَّ فََرايِِادل اه  الَّتِل فَعَةََ ا َوَةِتظَ فَِإذَا َرَطَع الشاِ
دوت   َ . َوفَعََل َةلًّا َوَعْكً  فََحدَاةً يَْحدَا ل فَعَةََ دا  َ م دلُّ َمعَاِصددِه الَّتِد.  يَ  

ِه الَِّذي َعِ َل يَ . ت ْذَمر  َعةَْدهِ  (22–21: 18ةز. )ْحدَافِل بِراِ



التبرر من الخطدة( 4)

تِددِه َزَ، إِلَددى بَدْ إِنَّ هددذَا نَدد: أَق ددو،  لَك دد ْ •

ًرا د وَن ذَاَك، ألَ  بَرَّ ْرفَدع  نَّ م لَّ َمدْن يَ م 

، وَ  َسددده  َمدددْن يََادددع  نَتْ نَْتَسددده  يَتَِّادددع 

(14: 18لو. )يَْرتَِتع  

إِثِْ دددل، َوِمدددْن اْغِسدددْةلِل َمثِددددًرا ِمدددنْ •

ْرنِل (2: 51مز. )َخِطدَّتِل َط اِ



ندل الخ ص والحصو، عةى( 5)

رطاء الحداة األبكية

.  ِل دددذَا اْلبَْدددد ِ اْلدَدددْوَم َةَصدددَل َخددد َص  •

(9: 19لو)

وح  • ِ  فِددل يَددْوِم الددرَّ ِلَكددْل تَْخة ددَص الددرُّ با

(5: 5مو1. )يَس وعَ 



ال  صالحة مع ُ ونوا، س مه( 6)

ْرنَا بِاإِليَ اِن لَلَا َسد• . وَع اْلَ ِسددحِ  َم  َمدَع ُِ بَِرباِلَدا يَس دفَِإْذ قَْك تَبَرَّ
(1: 5رو)

لَا، الَّددِذي َطعَددَل ا ثْ • ايَِط لَددْدِن َواِةددًكا، َونَلَددَ  َةددألَنَّدده  ه ددَو َسدد َم 
طَ  تََوساِ دَاجِ اْل   (14: 2أف. )الساِ

، َوأَْعَطانَدا ِسدِه بِدَس دوَع اْلَ ِسددحِ اْلك لَّ ِمَن ُِ، الَِّذي َصدالََحلَا ِللَتْ •
َصدالََحِة، أَْي إِنَّ َُ َمدانَ  َصداِلًحا اِخْكَمةَ اْل   ْلعَدالََ  فِدل اْلَ ِسددحِ م 

دددْ  َخَطايَددد ةَ اه ْ ، َوَواِضدددعًا فِدلَدددا َمِةَ دددِللَْتِسدددِه، َغْددددَر َةاِسدددب  لَ  
َصالََحةِ  . يَِعدظ  بِلَداِن اْلَ ِسددحِ، َمدأَنَّ َُ إِذًا نَْسعَى َمس تََراَء عَ . اْل  

وا َمددعَ : نَْطة ددب  َعددِن اْلَ ِسدددحِ  لَددْ  ألَنَّدده  َطعَددَل الَّددِذي. ُِ تََصددالَح 
: 5مدو2. )ددهِ لَِصدَر نَْحن  بِدرَّ ُِ فِ يَْعِرْف َخِطدَّةً، َخِطدَّةً ألَْطِةلَا، لِ 

18–21)



العودة إلى رتبة البلوة وأةاان ُ( 7)

ِطكَ اْبلِل هذَا َماَن َمداِتًا فَعَاَش، َوَماَن ضَ • (24: 15لو. )ا ًّ فَو 

دك ْ  َعبِدًكا، • ْدت ك ْ  أَِةبَّاءَ لِكلاِل قَ ...  َ أَع ود  أ َس اِ (15: 15يو. )ْك َس َّ



:فاعةدة سرا التوبة واإلعتراف: أم ل

.......... الخطاياغفران•

.......... من عقاب الخطيةاالنعتاق•

.......... الخطيةمحـــــو•

من الخطيةالتبرر•..........

.............. (رجاء الحياة اُأبدية)نيل الخالص•

.......... مع هللاالُمصالحة•

........ إلى رتبة البنوة وأحضان هللاالعودة•



وتوجيهاتإرشادات



إرشادات عامة( 1)

يبددكأ ا عتددراف فددل ةددكود الثاندددة عشددر مددن•

الع ددر، ويجددب أن يلددوم الك لددة والوالددكون 

ن عةدى والخكام بتشجدع التتدان فل هذه الس

.م ارسة هذا السرا 

عترف أن يختدار لده أبداً ة• كد داً يجب عةى ال  

ختبراً  .م 

عترف أ  يتللل مثدراً • بدن آبداء يجب عةى ال  

.ا عتراف، ألن هذا يعوق ن وه الروةل

عتددرف أن يددكخل فددل ع قددة• يجددب عةددى ال  

محبة وثلة مع أب اعترافده، ةتدى ي كدن أن

.  يثب فل إرشاده



إرشادات قبل طةسة ا عتراف( 2)

ف يجب أ  تزيك ال كرة بدن مرة ا عتدرا•

والتالدة ل دا عدن شد ر أو شد ر ونصدف 

.عةى األمثر

ة يجب التج ددز ل عتدراف، وذلدك بجةسد•

ً هادية مع اللتل وفحص ا فحصاً ها .ديا

ابددددة ي ستحسددددن التج دددددز ل عتددددراف بكت•

ريدك ورقة صغدرة تحتدوي األمدور التدل ي  

عتددددرف أن يددددذمرها، ةتددددى   يلسددددى ال  

 ً .شد ا



إرشادات أثلاء طةسة ا عتراف( 3)

عترف مل خطايداه سدو• اء يذمر ال  

.تكرالتل بالتعل أو باللو، أو بال

عتددرف شددد اً بدد• ل يددذمر   يخددِف ال  

.مل شلء بحرص

عتدددددددرف للتسددددددده •   يةدددددددت ل ال  

.األعذار أو الحجج

عتددددددرف اإلرشددددددادات • يتلبددددددل ال  

ة والتوطد ددات مددن أبدددِه فددل طاعدد

.  مامةة



إرشادات بعك طةسة ا عتراف( 4)

عترف أن ي  • لكم يجب عةى ال  

ر الشددكر هلل الددذي قبةدده ودبدد

.أمر اعترافه

• ً يجددب عةددده أن يكددون يلظددا

.ساهراً عةى خ ص نتسهِ 

يجدددب عةدددده أن يسدددعى فدددل•

تلتدددددددذ مددددددا أعطدددددداه أبددددددوه 

الروةدددددددل مدددددددن قدددددددواندن 

.وإرشادات



طلل سرا ا عتراف



طلل سرا ا عتراف
عتدددرف فدددل • ل ويلبددداتاددداع وانسدددحاقيدددكخل ال  

.الصةدب ويك أبده ث  يجةل فل هكوء

عتددرف خطايدداه مة ددا فددل دقددة وتوبددة• : يددذمر ال  
.خطايا التكر والةسان ومل الحوار

عتددرف أيادداً • ات انتظامدده فددل ال  ارسدديددذمر ال  
...التلاو، –الصوم –الص ة : الروةدة

إذا طةدددددب الكددددداهن تتصدددددد ت إضدددددافدة يلدددددوم •
عترف بذلك .ال  

عتددرف أمددام الكدداهن • ه الددذي ياددع يددكيلحلددل ال  
:الد  لى وب ا الصةدب عةى رأسه ويصةل

.ص ة الشكر، ث  ارة لل يا ُ❖

ال رضددددى، ألن الخدددداط  مددددري  أوشدددددة❖
.ويحتاج لةشتاء

األو، والثدددددانل سدددددراً،: التحالددددددل الث ثدددددة❖
.والثالا ط راً 



:نص التحةدل الثالا

طدع مدل أي ا السدك الرب يسوع ال سدح ابن ُ الوةدك ومة ة اآلب الذي ق

الددذي نتددخ فددل وطدده. ال حددددةخطايانددا مددن قبددل آ مدده ال خةصددة رباطددات

اقبةددوا الددروح اللددكر مددن: ت مدددذه اللكيسدددن ورسددةه األط ددار وقددا، ل دد 

أندد  اآلن . غتددرت  ل دد  خطايدداه  غتددرت ومددن أمسددكت وها عةددد   أمسددك 

فددل أيًاددا يددا سدددكنا مددن قِبددل رسددةك األط ددار أنع دد  عةددى الددذين يع ةددون

رض الك لوت مل فمان فل ملدسدتك ال لكسدة أن يغتدروا الخطايدا عةدى األ

 ةك اآلن أيًاا نسدأ، ونطةدب مدن صد. الظة رباطاتويربطوا ويحةوا مل 

. ال لحلددل برأسدده أمددام مجددكك ال لددكر)...( يددا محددب البشددر عددن عبددكك 

وإن مان قك أخطأ إلددك فدل. خطاياهرباطاتأرفقه رة تك واقطع عله مل 

لتكر أو شلء بعة  أو بغدر عة  أو بجدزع اللةدب أو بداللو، أو بالتعدل أو بدا

محددب بصددغر الددلتل فأندد  أي ددا السدددك العددارف باددعف البشددر مصددالح و

.  الة   أنع  له بغتران خطاياه.البشر



ختام السرا 

تخ بعددك قددراءة التحةدددل الثالددا، يددل•

عترف ويبا رمه الكاهن فل وطه ال  

.بع مة الصةدب

عتدد• : رففددل أثلدداء ذلددك ي صددةل ال  

ارة لددددددددددل يددددددددددا ُ معظددددددددددد  "

...".رة تك

• ً عتدددرف معدددا ثددد  يخدددت  الكددداهن وال  

.  بالص ة الرباندة



ةلايب من مة ات 

التحةدل الثالا

:هو الذيالسدك ال سدح•

بل الخطايا من قِ رباطاتقطاع مل ❖
لكسة .آ مه ال  

.أسل هذا السرا ❖

أعطددددى هددددذا السددددةطان ل بدددداء ❖
الرسدددددل ولةدددددذين يع ةدددددون فدددددل 

.الك لوت فل مل فمان

:هو الذياألب الكاهن•

اً يطةددب مددن السدددك ال سدددح صددتح❖
لكددل أنددواع الخطايددا التددل صددلع ا

عترف .ال  

يتشددددتع فددددل الخدددداط  أمددددام ُ، ❖
.ويةت ل له أعذاراً عن خطاياه

عتدرف عدن خط❖ ايداه ي عطل ة ً لة  
.مومدل لسراير ُ

يطةددب لدده معونددة مددن أطددل ةداتدده ❖
. اللادمة



الكلسدةالتأديبات

اعتدددادت الكلدسدددة أن تتدددرض عةدددى التايدددب•

أديب اللصك مل ا تبع  قصاصات تأديبدة، 

.الخاط  وإص ح ةاله وتلوي  سدرته

:  يتوافب ذلك مع أقوا، بولل الرسو،•

ب دده  الَّددِذي ي ِحبُّدده  الددرَّ ألَنَّ "❖ يَْجِةددك  ، وَ بُّ ي َؤداِ

وَن م ْلددددت ْ  تَْحتَِ ة ددددإِنْ . «م ددددلَّ اْبددددن  يَْلبَة دددده  

َ .  َماْلبَلِدنَ التَّأِْديَب ي عَاِمة ك    ُ   يُّ اْبدن   َ فَأ

ب ه  أَب وه ؟ (7–6: 12عب" )ي َؤداِ

ِكدددَ  َعةَ "❖ َن ن دددَؤدَّب  ِمدددْدلَدددا، َولِكدددْن إِْذ قَدددْك ة 

باِ  ". َع اْلعَدددددالَ ِ ِلَكدددددْل  َ ن دددددَكاَن َمدددددالدددددرَّ

(32: 11مو1)



علدداقدر روةدددة تعددالج ب ددا أمددراض الددلتلهددذه اللددواندن مددا هددل إ  ب ثابددة •

.  لةت ذيب والتلوي  وشتاء الخطاة وةتظ   من خطايا طكيكة

خددتةط بالدكم فدل مورنثدو• ر، فأندده ذلدك ِطبلداً ل دا فعةدده الرسدو، بدولل مدع ال  

ض الغددرالتأديبدداتةكدد  عةددده أو ً بددالترف مددن الكلدسددة، فة ددا أنتجدد  هددذه 

اص  الَّددِذي ِمددَن ِمثْددل  هددذَا يَْكِتدددِه هددذَا اْلِلَصدد: "ال لصددود مل ددا أرطعدده بلولدده

ونَدده  ت َسددامِ بِدداْلعَْكِل األَْمثَددِريَن، َةتَّددى تَك ون ددوا  ِ َوت عَزُّ ونَه  بِدداْلَحِريا ، ِلدد َ َّ ي ْبتَةَددَع ح 

ْتِرطِ  ْزِن اْل   ل وا لَه  اْلَ َحبَّةَ ِلذِلَك أَْطة ب  . ِمثْل  هذَا ِمَن اْلح  (8–6: 2مو2)" أَْن ت َ كاِ

...هل علاقدر روةدة



الصدددوم الخصوصدددل عددد وة عةدددى األصدددوام ال تروضدددة عةدددى ط ددددع •
.ال ؤملدن

(.ال دطاندات)صةوات يلكما الخاط  فل مخكعه مع عكد من الرمعات •

.توفيع طزء من ماله صكقة عةى التلراء•

لكسة وقتاً ملاسباً ِلثلل خط• .دتهتأخدر التلاو، من األسرار ال  

الكلسدةالتأديباتأش ر قواندن 



مددا هددل الخطايددا التددل يشدد ة ا سددر التوبددة
وماهدة الخطايا التل   ت غتر؟

لكر أنه   توطك خطددة م•   دا نتعة  من الكتاب ال  
ة، ماندد  ثلدةددة إ  وهددل قابةددة لةغتددران وال سددامح

متدددى تلدددكمت ا توبدددة صدددحدحة واعتدددراف بلكامدددة 
.وإي ان تام بال سدح ورطاء استحلاقه

:صرح سدكنا ال سدح له ال جك قاي ً •

َطداةً ا بَْل أَناِل لَْ  آِت ألَْدع َو أَْبَرارً ❖ . ْوبَدةِ إِلَدى التَّ خ 
(13: 9م )

ددَص َمددألَنَّ اْبددَن اإِلْنَسدداِن قَددْك َطدداءَ ❖ ا قَددْك ِلَكددْل ي َخةاِ
(11: 18م . )َهةَكَ 

أَبِددددك    الَّدددِذي فِدددل هَكدددذَا لَْدَسدددْ  َمِشدددد َةً أََمدددامَ ❖
ددددَ اَواِت أَْن يَْ ِةددددَك أََةددددك   ددددغَارِ السَّ . هددددؤ  َِء الصاِ

(14: 18م )

وقددك غتددر لدده ال جددك لبطددرر الددذي أنكددره، وقبِددل •
. الزاندة، والعشار، والةص



َك ِلددذلِ ": مدداذا عددن قددو، السدددك ال سدددح

ْغتَددر  ة  َوتَْجددِكيف  ي  م ددلُّ َخِطدَّدد: أَق ددو،  لَك دد ْ 

ا التَّْجكِ ِلةلَّاِر،  وحِ فَ َوأَمَّ ةَدْن يف  َعةَى الرُّ

ى اْبدِن قَداَ، َمِةَ دةً َعةَدَوَمدنْ . ي ْغتََر ِلةلَّاِر 

ددا َمددْن قَدداَ، عَ وَ اإِلْنَسدداِن ي ْغتَددر  لَدده ،  ةَددى أَمَّ

وحِ اْلل ك ِر فَةَْن ي   ل هدذَا ْغتََر لَده ،  َ فِدالرُّ

–31: 12مدد " )اْلعَددالَِ  َو َ فِددل اآلتِددل

32)

ل• راد بالتجكيف عةدى الدروح اللدكر ال   اومدة ال  

لتددام، لحلدلددة ُ الظدداهرة والسددلوط فددل الك تددر ا

. ونسبة معجزات ال سدح إلى الشدطان



َخداه  ي ْخِطد   إِْن َرأَ  أََةدك  أَ : "ومذلك قو، يوةلدا الرسدو،
، فَد ْعِطدددددِه َةدَدددداةً ِلةَّددددَخِطدَّددددةً لَْدَسددددْ  ِلْةَ ددددْوِت، يَْطة دددد ِذيَن ب 

ْدَل ألَْطدِل لَد.  َخِطدَّدة  ِلْةَ دْوتِ ت وَطدك  . ي ْخِط  وَن لَدْدَل ِلْةَ دْوتِ 
ِطدَّددة  ه ددَو َخِطدَّددة ، َوت وَطددك  خَ م ددلُّ إِثْدد   . هددِذِه أَق ددو،  أَْن ي ْطةَددبَ 

(17-16: 5يو1." )لَْدَسْ  ِلْةَ ْوتِ 

، رفدد  الحددداة األبكيددة التددل أتددى ب ددا ال سدددحالخطدددة التددل لة ددوت هددل •

.وعلاد اللةب اللاسل الذي ل  يبَب قادراً عةى قبو، الحب

ن قدك وهل مثل خطدة التجكيف عةى الروح اللكر، ألن الذي يرتكب ا يكو•

لدا، رف  الروح اللكر الذي به وةكه ي كن لةخاط  أن يرطع إلدى ُ لد

.  ال غترة



ي ددوذا اإلسددخريوطل الددذي انلطددع ملدده •
ف ا ماند  نكامتده سدو .مل رطاء توبة

فيدددادة خطددددة عةدددى خطددددة، فأنددده ذهدددب 
.  هِ وشلب نتسه وارتكب إث اً فوق إث

طال دددا ي رطدددى مدددن الخددداط  فعةدددى ذلدددك •
ى نكامدددة فددد  تكدددون خطدتددده تجدددكيتاً عةددد

. الروح اللكر

ل ص   صدوت ضد دره وتأصدلكن متى •
فددل قةبدده بغدد  شدددطانل ضددك نع ددة ُ
التدددل مدددان قدددك ذاق دددا وصدددارت ةالتددده 
ا شددبد ة بحالددة الشدددطان وبحالددة ي ددوذ
ة، اإلسخريوطل ول  يبدَب لده رطداء توبد

الدروح ةدل ذ تكون خطدته تجدكيتاً عةدى
.اللكر

مثا، لخطدة التجكيف عةى الروح اللكر



السةوك ال يب بال ؤمن التايب



ما هو السةوك ال يب بال ؤمن التايب؟

:تايبدنقكم للا الرسو، بولل خ سة مبادئ لةسةوك ال يب بأو د ُ ال



السةوك فل ال سدح( 1)

بَّ ِسدددَح يَس ددوَع الددفََكَ ددا قَبِْةددت    اْل َ  رَّ

(6: 2مو. )اْسة ك وا فِدهِ 

ةك من يلبل السددك ال سددح يسد•

فدددده بكونددده الطريدددب اإلل دددل، 

بلةبه فدستطدع أن يجتاف العال 

وفكره، ويعبدر م دا إلدى ةادن

اآلب، لتسدددتلر أع اقدددده هلدددداك 

عةدددددى رطددددداء قدامدددددة الجسدددددك 

والوطددددود الددددكاي  فددددل ال جددددك 

.األبكي



السةوك بالروح اللكر( 2)

و:أَق ددو،  • ة ددوا حِ فَدد َ ت َك اِ اْسددة ك وا بِددالرُّ

(16: 5غل. )َشْ َوةَ اْلَجَسكِ 

عةى الدكوام أن ( ال ؤمن)يحا ( الروح اللكر)

يجاهددك الجسددك والددروح، لكددل مددا يتلكسددا عةددى 

بكيدة ذات ال ستو ، ويستحلا أن يرثا الحداة األ

.بالتساوي

 ح، ب ذه الطريلة يعتاد الجسك مةه عةى مل صد

جدًا، خاضددعًا للددوة الددروح اللددكر، فدتغدددر تددكري

ل ةتددى أندده فددل الل ايددة يشددترك، إلددى ةددك مددا، فدد

امددة سدد ات الجسددك الروةددل الددذي نتلبةدده فددل قد

.األبرار

(األنبا أنطوندور الكبدر)



السةوك فل ال حبة( 3)

ا ِة َمَ دددددا أََةبَّلَدددددَواْسدددددة ك وا فِدددددل اْلَ َحبَّددددد

ْطِةلَددا، ةََ  نَْتَسدده  ألَ اْلَ ِسدددح  أَْيًاددا َوأَْسدد

. ةً َرايَِحدددددةً َطداِبَدددددق ْربَانًدددددا َوذَبِدَحدددددةً هللِ 

(2: 5أف)

ح يشدددارك ال سددددحل السددددك ال سدددد•

  بتلدددكي( الك لدددوت العدددام)م لوتددده 

ةداتددده ذبدحدددة ةدددب عدددن اآلخدددرين 

اإلنسددان "هددذه هددل سدد ة . مسدددكه

ن اإلنسا"الذي للا عوض " الجكيك

. التاسك" العتدب

ن من يلطن فل الحب يلط

فددددددل ُ، ألن ُ محبددددددة

(.16: 4يو1)

للددددك د عدددددد  ابلًددددا، فدددددإن

ذا رفا  ا متثدا، بده ل دا

تطةب مدراثه؟

(أغسطدلوراللكيل )



:أم ل اآليات

ََ افََكَما قَبِْلتُُم اْلمَ ( 1 ب  ِسيَح يَُسو .فِيهِ اْسلُُكوا...............لر 

(6: 2مو)..............الشاهك

لُ وحِ بِالرُّ ..........وا اْسلُكُ ( 2 ...........وا َشْهَوةَ فاَلَ تَُكم ِ .دِ اْلَجسَ 

(16: 5غل )................الشاهك

.يُح أَْيًضاَكَما أََحب نَا اْلَمسِ ةِ َحب  فِي اْلمَ ...............وا اْسلُكُ ( 3

(2: 5أف )................الشاهك



السةوك مأو د نور( 4)

ا اآلَن فَ أَنَّك ْ  م ْلت ْ  قَْبً  ظ   ل ور  فِدل ْةَ ةً، َوأَمَّ
باِ  (8: 5أف. ) ن ور  اْسة ك وا َمأَْو َدِ . الرَّ

ر إذ بالحددب الع ةددل نت ثددل بدداهلل اللددو•
أَْو َِد "نح ل شرمة طبدعته، فل حسدب 

ا، بل ن لظة ة ال وت فدلا،   مك"ن ور  
.نلع  بلور اللدامة

خدد ، هددذا ال ت ددوم يوصدددلا الرسددو، •
تعدن أن نسةك ع ةدًا مأو د لةلور مت 

بلدددوة اللدامدددة وب جت دددا فدددل داخةلدددا،
لا معةلددة فددل ةداتلددا الدومدددة وسددةوم

الختددددل والظددددداهر، تددددارمدن أع دددددا، 
. الظة ة غدر ال يلة بلا

إذ ملدددت  فدددل الظة دددة لددد  

إذ تكونوا فل الرب، لكدن

 ون اسددتلرت  فددإنك  تاددد

بدددددددالرب ولددددددددل مدددددددن 

.ذواتك 

(أغسطدلوراللكيل )



مع مراعاة افتكاء الوق بحك ة السةوك( 5)

ج ، ِذيَن ه ددْ  ِمددْن َخددارِ ا ْسددة ك وا بِِحْكَ ددة  ِمددْن ِطَ ددِة الَّدد
ْتتَِكينَ  (5: 4مو. )اْلَوْق َ م 

ك مدع يطالبلا الرسو، بولل نحن أياا أن نسدة•
حسددداب الغددددر بحك دددة  وبتدددكقدب  لكدددل نلتلدددد   ل

شدد ك فبالسددةوك ال يددب ي كللددا ان ن. مةكددوت ُ
دت تدع ل سدحلا، ونسحب اللةوب إلدى الصدةدب ل
  باب مثدرون بلوة ُ لةخ ص، ويلتتح أمام 

. الرطاء

مل لحظة من لحظات ع رنا ل ا تلكيرها، ي كن•
أن تكدددون سدددرا برمدددة أو مدددرارة وهددد ك، ل دددذا 

ْتتَِكينَ : " يلو، ".اْلَوْق َ م 



ْن َخننناِر ٍ، ِمنننْن ِجَهنننِة ال نننِِذيَن ُهنننْم ِمننن

.اْلَوْقتَ ُمْفتَِدينَ 

:أم ل اآليات

ننا اََن فَنُننوٌر فِنني الننأَن ُكننْم ُكْنننتُْم قَننْباًل ُةْلَمننةً،. 1 ب ِ َوأَم  . ر 

اْسلُُكوا 
...............

(8: 5أف )................الشاهك. نُورٍ َكَْْوالَدِ 

ُكوا اُْسلُ . 2
...........
ةٍ بِِحْكمَ 

(5: 4مو)................الشاهك



اللددل بلدددامدن مرطددان)قصددة الخدد ص •ال راطع

(باسدةل

اموناألرشدددذي)أسدرار الكلدسدة السدبعة •

(ةبدب طرطل

. د)ملدسدددتل األرثوذمسددددة مدددا أط ةدددك •

(سامح ةة ل

الل ص تدادرر)سر التوبة وا عتراف •

(يعلوب مةطل

أسدددرار الكلدسدددة السدددبعة فدددل الطلدددل•

(األنبا بلدامدن)اللبطل 


