
الفردي  االعرتاف  
ِكن  الكنيسة أو عضًوا   خّداممن  خادًماُيكن أن يكون قسيًسا أو مستقبل االعرتاف الفردي واحلصول على مغفرة اخلطااي.  معينة من خالل االعرتاف الفرديخبطيئة  ألي شخص أن يعرتف خبطاايه أو  ُيم

 من أعضاء الكنيسة. 
اِضريلتزم  و   .(5:1؛  4:1)التعاليم الكنسية  ة  تقدمي املشورة الرعويالعرتاف و اخلدميت    املبادئ األساسية   التعاليم الكنسية   تسن   ؛  5:2القانون الكنسي  )  بواجب التزام الكتمانالكنيسة    القسيس أو ُمم

التعليم  ،  6:3)القانون الكنسي    اآلخرين مستقبلي االعرتاف الفردي  وعلى    ،( 26بند  ال،  1980مؤمتر األساقفة، فرباير  )كذلك    (دايكونياعلى الشمامسة )ينطبق واجب التزام الكتمان  كما    .(6:12
 .(41 للكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف فنلندا املسيحي

 . آخر  ُيمِكن إجراء خدمة االعرتاف الفردي يف الكنيسة أو يف مكان مناسب
 . خالل خدمة االعرتاف ية حُيمِكن تقدمي املشورة الرو 

 كمصادر مساعدة على اإلقرار الشخصي ابخلطااي.  (143و 130، 102، 51، 38، 32، 6 املزامري:زامري التوبة )مبوصااي العشر و االستعانة ابلُيمكن 
رى اخلدمة  كن أنولكن فيما عدا ذلك، ُي .ابخلطيئة وإعالن الغفران عرتافاال على  الفردي  االعرتاف خدمة  شمل  تب أن  جي  تباع الرتتيب املعروض هنا. ال  شكل حّر ودون احلاجةب  ُتم

 
   الرتنيمة .1

 االفتتاحية الربكة   .2

 : مستقبل االعرتاف الفردي

 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم
  :الـممعرِتف 
   آمني.

 املقدمة كلمات   .3

   غري رمسيةبتعابري  كلمات املقدمة   تكون  كن أنُي
 : مستقبل االعرتاف الفردي

َعِجيَبٌة  "إن هللا يعرفنا أفضل مما نعرف حنن أنفسنا. هذا أمٌر ال شّك فيه. حنن اآلن يف حضرة الرب. ُيكنك أن تقول )ـي( له كما يف املزمور: 
راعًيا يف كنيسته ابخلطااي اليت تعرفها واخلطااي  أنت حرٌّ ابملسيح أبن تعرتف أمامي،    (139:6)مزمور  "  . هِذِه اْلَمْعرَِفُة، فَ ْوِقي ارْتَ َفَعْت، اَل َأْسَتِطيُعَها

 . اعرتف )ـي(اليت تزعجك، ف

 االعرتاف  .4

 االعرتاف ابخلطاي 
 . ركبتيهللممعرِتف أن جيثو على ُيكن و أو ابلنيابة عنه.  ممعرِتفـ أن يقرأ االعرتاف ابخلطااي مع الوُيكن للقسيس  .ُيكن للممعرِتف كذلك أن يعرتف خبطاايه بتعبريه احلرّ 

 أابان السماوي  .1
 . وابألمور اليت أمهلتها ومل أقم هبا  ابلفكر والقول والفعل إين أعرتف أبين أخطأت إليك 



 إين أعرتف ابخلصوص أبنين .... 
 . يثقل ضمريي هذا 

 املسترتة اليت ال أعلمها أان.   ي اي رب، أنت ترى كذلك خطااي
 كلها مكشوفة أمامك ومعروفة لديك، 

 عليها كل الندامة وآسف عليها من صميم قليب. فأان اندم 
 ضرع إىل صالحك العظيم أن ترمحين حسب رمحتك ومتحو آاثمي حسب كثرة رأفتك. تفأ

 ابنك يسوع املسيح.  بشفاعةاللهم ارمحين 
 
 ، اذْكمْرين ف  حيمٌ را  كا إن  ايا راب   .2

، ألاَّن اا   ِتكا  .ممْنذم األازاِل ِهيا اذْكمْر ماراامِحاكا ايا راب  واِإْحسااانا
 الا تاْذكمْر خاطااايا ِصباايا واالا ماعااِصي .  

 .كارامْحاِتكا اذْكمْرين أاْنتا ِمْن أاْجِل جموِدكا ايا راب  
 ايا راب  صااِلٌح واممْستاِقيٌم،   كا ن  أِل 
 ! اين سا نْ تـا   الا فا 
 
 

3.   .  ِمنا األاْعمااِق صاراْختم إِلاْيكا ايا راب 
كا ممْصِغيـاتانْيِ ِإىلا صاْوِت تاضار عااِت.  ، امْساْع صاْوِت. لِتاكمْن أمذمانا  ايا راب 

؟   ، ايا سايِّدم، فاماْن ياِقفم ما ايا راب   ِإْن كمْنتا تـمرااِقبم اآلاثا
. ألان  ِعْنداكا اْلماْغِفراةا. ِلكاْي ُيماافا مِ   ْنكا

ِلكا  .  ِلذا  ايا راب  ِاْرمحاْيِن ايا ااهللم حاسابا رامْحاِتكا
ثْـراِة راأْفاِتكا اْمحم ماعااِصي .    حاسابا كا

ْرين.   ِثريًا ِمْن ِإْثِْي، واِمْن خاِطي يِت طاهِّ  اْغِسْليِن كا
 ألايّنِ عااِرٌف مباعااِصي ، واخاِطي يِت أامااِمي دااِئًما.  

نـاْيكا صانـاْعتم  ، واالش ر  قمد اما عايـْ  . ِإلاْيكا واْحداكا أاْخطاْأتم
 .قـاْلًبا ناِقيًّا اْخلمْق يف  ايا ااهللم، وارموًحا ممْستاِقيًما جادِّْد يف دااِخِلي

، وارموحاكا اْلقمد وسا الا تـاْنزِْعهم ِمينِّ الا تاْطراْحيِن ِمْن  اِم واْجِهكا  . قمد 
 
 أيها اإلله الرحيم،  .4

 أعرتف أمامك أن اخلطية تمقّيدين 
 ولست قادرًا على حترير نفسي. 



 لقد أخطأت إىل مشيئتك املقدسة، 
 ورفضتم نعمة وصاايك. 

 خطاايي،  أنت ترى كل
 حىت تلك اليت ال أراها أان. 

 ابنك يسوع املسيح.بشفاعة ارمحين اي رب 
 

 اي أرحم الرامحني،   .5
 الرب املصلوب يسوع املسيح. أيها 

 ، البائس مث أان اآل ارمحين 
 بعني رمحتك،   لّ إ وانظر 

 كما نظرت إىل بطرس عندما أنكرك، 
 ، وكما نظرت إىل املرأة اخلاطئة يف بيت الفريسي

 . على الصليب لص إىل الو 
 املقدسة، أعطين نعمتك 

 خطاايي،  حىّت أبكي مثل بطرس على 
 ،  اطئة اخلرأة مثل املأحبك من أعماق قليب وحىّت  

 مع السارق  وجهك املقدس حىّت أنظر إىل و 
 إىل األبد.  ملكوت السماء يف 

 
 (الغفران اإلحالل من اخلطاي )

1. 
 : مستقبل االعرتاف الفردي

 ربنا يسوع املسيح قال لتالميذه: 
 ."  َغَفْرُُتْ َخطَاَيُه تُ ْغَفُر َلهُ َمْن "

   .أمبّشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

 : الـممعرتف 

 آمني. 

2. 
 : مستقبل االعرتاف الفردي



 : وقال   تالسماوامفاتيح ملكوت   لكنيستهيسوع املسيح  لقد أعطى 
 ."  َخطَاَيُه تُ ْغَفُر َلهُ َمْن َغَفْرُُتْ "
 الّرب؟  كلمة   يه بّشرتك هبا  يتالغفران ال كلمة تمؤمن أبّن  أ

 : الـممعرتف 

   .أمْؤمن
 

 : مستقبل االعرتاف الفردي

 !" اْذَهْب، وََكَما آَمْنَت لَِيُكْن َلكَ "

 . أمبّشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

 : الـممعرتف 

 آمني. 

3. 
 : مستقبل االعرتاف الفردي

 يسوع:  يقول
 "  ! ِثْق َي ُبََنَّ. َمْغُفورٌَة َلَك َخطَاَيكَ "

 . ]أمبّشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك
 [ .القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

 : الـممعرتف 

 . آمني

 

4. 
 : مستقبل االعرتاف الفردي

 والِكْن ِإْن سالاْكناا يف الن وِر كاماا هموا يف الن وِر،  "

ٌة بـاْعِضناا ماعا بـاْعٍض،    فـالاناا شارِكا

ِطي ٍة.   رمانا ِمْن كملِّ خا  وادامم ياسموعا اْلماِسيِح ابِْنِه يمطاهِّ

ِطي ٌة نمِضل  أانـْفمساناا والاْيسا احلْاق    ِفيناا.  ِإْن قـمْلناا: إِن هم لاْيسا لاناا خا

انا فـاهموا أاِمنٌي واعااِدٌل،    ِإِن اْعرتاافْـناا خِباطااايا

 . انا وايمطاهِّراانا ِمْن كملِّ ِإمثٍْ  " حاىت  يـاْغِفرا لاناا خاطااايا



 ]أمبّشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك. 
 [ .القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

 : الـممعرتف 

 آمني. 

 

5. 
 : مستقبل االعرتاف الفردي

 " .َقرِيٌب ُهَو الرَّبُّ ِمَن ُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب، َوُُيَلِ ُص ُمْنَسِحِقي الرُّوحِ "

 . ]أمبّشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك
 [ .القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

 : الـممعرتف 

 آمني. 

 صالة ال .5
 : مستقبل االعرتاف الفردي

 ! فلنصل
 

لِّصنا.   .1 )فالن/فالنة( اي رب بروحك    قـاوِّ أيها اإلله القدير، أابان السماوي. أنت تعرف ضعفنا. وحدك أنت اي رب تستطيع أن ُتم
يسوع    ربنا هذا ابسم    طلبن فيك حىت  يف األزمات. نشكرك اي رب ألننا نشعر ابألمان وحنن بني يديك.    ( تثق يثق ) القدس لكي  

 املسيح.
 

  لرمحتك وصالحك. (  لجأ ت ل) لجأ  يخملصنا يسوع املسيح. نشكرك على غفران اخلطااي. أْعِط اي رب )فالن/فالنة( القوة كل يوم ل .2
ساعده )ها( اي رب يف األزمات ويف املعاانة    .اي رب   يف كلمتك ووعودك(  ثق)تا ثق  وأن يا على دربك،  (  سري )تكي يسري  ساعده )ها( ل

 نعمتك ورمحتك.  بشفاعة نطلب هذا اي رب  ( بك أكثر فأكثر. ترتبط   هاـ)يرتبط    اجعله  .بروحك القدس ونّوره )ها(  
 

ِطيِن  .3 ، واكمل  ماا يف ابا رِِكي ايا نـاْفِسي الر ب  . ابا  لِيـمباارِِك امْساهم اْلقمد وسا
، واالا تـاْنساْي كمل  حاسانااتِِه.  رِِكي ايا نـاْفِسي الر ب   ابا

يعا ذمنموِبِك. ال ِذي ياْشِفي كمل  أاْمرااِضِك.   ال ِذي يـاْغِفرم َجِا
لِّلمِك اِبلر مْحاِة واالر أْ  يااتاِك. ال ِذي يمكا  فاِة. ال ِذي يـاْفِدي ِمنا احْلمْفراِة حا

 
 : الـممعرتف 



 آمني. 

 الربكة   .6
 ُيمكن أيضا ترتيل الربكة. 

 : مستقبل االعرتاف الفردي

 الّرب وحيرسكم.  بمبارِككم م 
 .موايـاْرمحامكم   مِضيءم الر ب  ِبواْجِهِه عالاْيكم يم 

ْناحمكم  م يـاْرفاعم الر ب  واْجهاهم عالاْيكم   ساالاًما.   مواُيا
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

 : الـممعرتف 

 آمني. 
 
 أو

 : مستقبل االعرتاف الفردي

 .  †الّرب  بمبارِككم م 
 ، ِمْن كلِّ شارٍّ  وحيرسكم
 . إىل احلياة األبدية  ويقودكم

 : الـممعرتف 

 آمني. 
 ترنيمة  .7

 

 

 


