االعرتاف الفردي
ِ
عضوا
قسيسا أو ً
خادما من خ ّدام الكنيسة أو ً
مُيكن ألي شخص أن يعرتف خبطاايه أو خبطيئة معينة من خالل االعرتاف الفردي واحلصول على مغفرة اخلطااي .مستقبل االعرتاف الفردي ُيكن أن يكون ً
من أعضاء الكنيسة.
ِ
تسن التعاليم الكنسية املبادئ األساسية خلدميت االعرتاف وتقدمي املشورة الرعوية (التعاليم الكنسية 4:1؛  .)5:1ويلتزم القسيس أو مُماضر الكنيسة بواجب التزام الكتمان (القانون الكنسي 5:2؛
 .)6:12كما ينطبق واجب التزام الكتمان على الشمامسة (دايكونيا) كذلك (مؤمتر األساقفة ،فرباير  ،1980البند  ،)26وعلى مستقبلي االعرتاف الفردي اآلخرين (القانون الكنسي  ،6:3التعليم

املسيحي للكنيسة اإلجنيلية اللوثرية يف فنلندا .)41
مُيكِن إجراء خدمة االعرتاف الفردي يف الكنيسة أو يف مكان مناسب آخر.
مُيكِن تقدمي املشورة الروحية خالل خدمة االعرتاف.

مُيكن االستعانة ابلوصااي العشر ومبزامري التوبة (املزامري 130 ،102 ،51 ،38 ،32 ،6 :و )143كمصادر مساعدة على اإلقرار الشخصي ابخلطااي.

حر ودون احلاجة التباع الرتتيب املعروض هنا.
جيب أن تشمل خدمة االعرتاف الفردي على االعرتاف ابخلطيئة وإعالن الغفران .ولكن فيما عدا ذلكُ ،يكن أن مُترى اخلدمة بشكل ّ

 .1الرتنيمة
 .2الربكة االفتتاحية
مستقبل االعرتاف الفردي:

ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
ال مـمع ِرتف:

آمني.

 .3كلمات املقدمة
ُيكن أن تكون كلمات املقدمة بتعابري غري رمسية
مستقبل االعرتاف الفردي:

شك فيه .حنن اآلن يف حضرة الربُ .يكنك أن تقول (ـي) له كما يف املزمورَ " :ع ِجيبَةٌ
أمر ال ّ
إن هللا يعرفنا أفضل مما نعرف حنن أنفسنا .هذا ٌ
ِ
حر ابملسيح أبن تعرتف أمامي ،راعيًا يف كنيسته ابخلطااي اليت تعرفها واخلطااي
هذهِ ال َْم ْع ِرفَةُ ،فَ ْوقِي ْارتَ َف َع ْ
َستَ ِطيعُ َها( ".مزمور  )139:6أنت ٌّ
ت ،الَ أ ْ
اليت تزعجك ،فاعرتف (ـي).

 .4االعرتاف
االعرتاف ابخلطاي
ُيكن م ِ
للمع ِرتف أن جيثو على ركبتيه.
احلر .وُيكن للقسيس أن يقرأ االعرتاف ابخلطااي مع الـ ممع ِرتف أو ابلنيابة عنه .وُيكن م
للمعرتف كذلك أن يعرتف خبطاايه بتعبريه ّ

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

إين أعرتف ابخلصوص أبنين ....
هذا يثقل ضمريي.
اي رب ،أنت ترى كذلك خطاايي املسترتة اليت ال أعلمها أان.
كلها مكشوفة أمامك ومعروفة لديك،
فأان اندم عليها كل الندامة وآسف عليها من صميم قليب.
فأتضرع إىل صالحك العظيم أن ترمحين حسب رمحتك ومتحو آاثمي حسب كثرة رأفتك.
اللهم ارمحين بشفاعة ابنك يسوع املسيح.
حيم فاذْ مك ْرِين،
 .2ااي ارب إن ا
ك ار ٌ
ِ
ك ،ألاَّناا ممنْ مذ األ اازِل ِه اي.
ك ااي ارب اوإِ ْح اسا اانتِ ا
اذْ مك ْر امارامحا ا
الا تا ْذ مكر خطاااي ِصباي والا مع ِ
اصي.
ْ ا ا ا ا ا اا
ِ
ك اذْ مكرِين أانْ ِ
ِ
اج ِل مجود اك ااي ارب.
ا
ت م ْن أ ْ
اكار ْمحات ا ْ
ِ
صالِ ٌح اومم ْستا ِق ٌيم،
ألن ا
ك ااي ارب ا
فاالا تاـنْ اس ِاين!
ِ .3من األ ْ ِ
ك ااي ارب.
ت إِلاْي ا
صار ْخ م
اع اماق ا
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضر اعاِت.
ااي اربْ ،
ص ْوت تا ا
ص ْوِت .لتا مك ْن أمذم اان اك مم ْ
صغياـتا ْني إ اىل ا
امسا ْع ا
ِ
ِ
ف؟
ب اآل ااث ام ااي ارب ،ااي اسيِّ مد ،فا ام ْن ياق م
إِ ْن مكنْ ا
ت تـماراق م
ك.
ألان ِعْن اد اك الْ ام ْغ ِفاراة .لِ اك ْي مُيا ا
اف ِمْن ا
ِ
ِِ
ك.
ب ار ْمحاتِ ا
ل اذل ا
ك ااي ارب ا ْرمحاِْين ااي اهللم اح اس ا
ِ
ك امح مع ِ
اصي.
ب اكثْـارةِ ارأْفات ا ْ م ا ا
اح اس ا
ا ْغ ِسلْ ِين اكثِ ًريا ِم ْن إِْْثِي ،اوِم ْن اخ ِطي ِيت طا ِّه ْرِين.
ف ِمباع ِ
اصي ،او اخ ِطي ِيت أ اام ِامي ادائِ ًما.
ألِّ
اين اعا ِر ٌ ا
ت.
ت ،اوالشر قمد اام اعْيـناـْي ا
إِلاْي ا
ك او ْح اد اك أ ْ
اخطاأْ م
صناـ ْع م
ك ا
قاـلْبا ناِقيًّا اخلمق ِيف اي اهلل ،وروحا مستا ِقيما ج ِّد ْد ِيف د ِ
اخلِي.
ا
ْ ْ ا م ام ً م ْ ً ا
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وس الا تاـنْز ْعهم م ّين.
وح ا
الا تاطْار ْحين م ْن قمدام او ْجه ا
ك ،اومر ا
ك الْ مقد ا
 .4أيها اإلله الرحيم،
أعرتف أمامك أن اخلطية تمقيّدين
قادرا على حترير نفسي.
ولست ً

لقد أخطأت إىل مشيئتك املقدسة،
ورفضت نعمة وصاايك.
م
أنت ترى كل خطاايي،
حىت تلك اليت ال أراها أان.
ارمحين اي رب بشفاعة ابنك يسوع املسيح.
 .5اي أرحم الرامحني،
أيها الرب املصلوب يسوع املسيح.
ارمحين أان اآلمث البائس،
ل بعني رمحتك،
وانظر إ ّ
كما نظرت إىل بطرس عندما أنكرك،
وكما نظرت إىل املرأة اخلاطئة يف بيت الفريسي،
وإىل اللص على الصليب.
أعطين نعمتك املقدسة،
حىت أبكي مثل بطرس على خطاايي،
ّ
وحىت أحبك من أعماق قليب مثل املرأة اخلاطئة،
ّ
حىت أنظر إىل وجهك املقدس مع السارق
و ّ
يف ملكوت السماء إىل األبد.

اإلحالل من اخلطاي (الغفران)
.1
مستقبل االعرتاف الفردي:

ربنا يسوع املسيح قال لتالميذه:

" َم ْن غَ َف ْرُُْت َخطَ َايهُ تُغْ َف ُر لَهُ".
مبشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك.
أ ّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.

ال مـمعرتف:

آمني.

.2
مستقبل االعرتاف الفردي:

لقد أعطى يسوع املسيح لكنيسته مفاتيح ملكوت السماوات وقال:
" َم ْن غَ َف ْرُُْت َخطَ َايهُ تُغْ َف ُر لَهُ".
الرب؟
أتمؤمن أب ّن كلمة الغفران اليت ّ
بشرتك هبا هي كلمة ّ

ال مـمعرتف:

أ ْمؤمن.

مستقبل االعرتاف الفردي:

َك!"
ت لِيَ ُك ْن ل َ
آم ْن َ
بَ ،وَك َما َ
"ا ْذ َه ْ

مبشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك.
أ ّ

ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.

ال مـمعرتف:

آمني.

.3
مستقبل االعرتاف الفردي:

يقول يسوع:
َك َخطَ َاي َك!"
ورةٌ ل َ
"ثِ ْق َي بُ ََّ
َنَ .مغْ ُف َ
مبشرك أان املرسوم خادما لكلمة هللا مبغفرة خطاايك.
[أ ّ
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس].

ال مـمعرتف:

آمني.

.4
مستقبل االعرتاف الفردي:

"و ِ
لك ْن إِ ْن اسلاكْناا ِيف النوِر اك اما مه او ِيف النوِر،
ا

فاـلاناا اش ِراكةٌ بـع ِ
ضناا ام اع باـ ْع ٍ
ض،
اْ

يح ابْنِ ِه يمطا ِّه مراان ِم ْن مك ِّل اخ ِطي ٍة.
وع الْ ام ِس ِ
اواد مم يا مس ا

ِ ِ
ِ
ِ
احلاق فِيناا.
س ْ
س لاناا اخطيةٌ نمضل أانْـ مف اسناا اولاْي ا
إ ْن قمـلْناا :إنهم لاْي ا
ني او اع ِاد ٌل،
إِ ِن ْاع اارتفْـناا ِخباطا اااي اان فاـ مه او أ ِام ٌ
احىت ياـغْ ِفار لاناا اخطا اااي اان اويمطا ِّهاراان ِم ْن مك ِّل إِ ٍْمث".

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

ال مـمعرتف:

آمني.

.5
مستقبل االعرتاف الفردي:

ِ
ب ِم َن ُم ْن َك ِس ِري الْ ُقلُ ِ
وح".
الر ِ
الر ُّ
س ِح ِقي ُّ
يب ُه َو َّ
وبَ ،وُُيَل ُ
"قَ ِر ٌ
ص ُم ْن َ

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

ال مـمعرتف:

آمني.

 .5الصالة
مستقبل االعرتاف الفردي:

فلنصل!
 .1أيها اإلله القدير ،أابان السماوي .أنت تعرف ضعفنا .وحدك أنت اي رب تستطيع أن مُتلِّصنا .قاـ ِّو (فالن/فالنة) اي رب بروحك
القدس لكي يثق (تثق) فيك حىت يف األزمات .نشكرك اي رب ألننا نشعر ابألمان وحنن بني يديك .نطلب هذا ابسم ربنا يسوع
املسيح.
أع ِط اي رب (فالن/فالنة) القوة كل يوم ليلجأ (لتلجأ) لرمحتك وصالحك.
 .2خملصنا يسوع املسيح .نشكرك على غفران اخلطاايْ .
ساعده (ها) لكي يسري (تسري) على دربك ،وأن ياثق (تاثق) يف كلمتك ووعودك اي رب .ساعده (ها) اي رب يف األزمات ويف املعاانة
ونوره (ها) بروحك القدس .اجعله يرتبط (ـها ترتبط) بك أكثر فأكثر .نطلب هذا اي رب بشفاعة نعمتك ورمحتك.
ّ
وس.
 .3ااب ِركِي ااي ناـ ْف ِسي الرب ،اومكل اما ِيف ااب ِط ِين لِيمـباا ِرِك ْ
امساهم الْ مقد ا
ااب ِركِي ااي ناـ ْف ِسي الرب ،اوالا تاـْن اس ْي مكل اح اسنااتِِه.
ك .ال ِذي ي ْش ِفي مكل أامر ِ
ِ ِ ِ
اض ِ
َجيع ذمنموبِ ِ
ك.
ا
الذي ياـغْف مر ا ا
ْا
ِ
ِ ِ
ك .ال ِذي ي اكلِّلم ِ
احل ْفرةِ حياتا ِ
ك ِابلر ْمحا ِة اوالرأْفاِة.
م
الذي ياـ ْفدي م ان ْم ا ا ا
ال مـمعرتف:

آمني.
.6

الربكة

مُيكن أيضا ترتيل الربكة.
مستقبل االعرتاف الفردي:

ِ
الرب وحيرسكم.
بمبارككمم ّ
يِ
ضيءم الرب بِاو ْج ِه ِه اعلاْي مكم اوياـ ْر امحم مكم.
م
ياـ ْرفا مع الرب او ْج اههم اعلاْي مكم اوُياْنا مح مكم اسالا ًما.
ابسم اآلب † واالبن والروح القدس.
آمني.
أو

ال مـمعرتف:

مستقبل االعرتاف الفردي:

ِ
الرب †.
بمبارككمم ّ
ِ
كل اشٍّر،
وحيرسكم م ْن ِّ
ويقودكم إىل احلياة األبدية.
ال مـمعرتف:

آمني.

 .7ترنيمة

