
 

  

 

 :  كلّ منتقرير أعّده 

 ،األب أنطوان عطاهلل 

          ،األب بيار جبور 

 ،األخ بشير معربس 

 االخت روندا القارح 

اآلنسة دونيز الخوري 
 

 ماستر في اإلدارة الراعوية 

 المعهد العالي للعلوم الدينية 

 العلوم الدينية كلية 

 جامعة القديس يوسف

 سر التوبة، من الماضي ؟! أم للحاضر!
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  :بعنوانبدأت بحلقة دراسية  وقد أطلق المعهد العالي للعلوم الدينية ورشة عمل حول راعوية سر التوبة

امتدت وعقدت في حرم كلية العلوم اإلنسانية في الجامعة اليسوعية و "سر التوبة، من الماضي ؟! أم للحاضر!"

 .1122آذار  5والسبت  4على مدى يومين : الجمعة 

ي هذه الحلقة الدراسية العديد من األخصائيين وأصحاب الخبرة : سيادة المطران جورج بقعوني، راعي شارك ف

ريشار أبي صالح، جان كالكش، يوسف عساف، هاني  سليم دكاش، :اآلباءأبرشية صور للروم الكاثوليك، 

هم من اآلباء أنطوان عوكر، سمير بشارة، داني يونس، إدغار الهيبي، وغير الريس، لويس البواري،

 والعلمانيين.

إلى مقاربة الواقع الراعوي بمنهجية استقرائية للمساعدة على إدراك مراكز القوة ومكامن  هذه الحلقة وقد هدفت

 ية بغية التأسيس لمرحلة أخرى.الالهوتية والكتابية والتطبيق الخلل في مفهوم هذا السر وكيفية عيشه بأبعاده

رعايا، الرهبان الفاعلون في مراكز الرياضات الروحية، المرافقون الروحيون، عي إلى هذا اللقاء كهنة الد  

 المرشدون، المنسقون ومعلمو التعليم المسيحي في المدارس، مسؤولو الجماعات الروحية والرعوية...

 تضمن اللقاء محاور عديدة منها : 

 ين والخطايا... من المداخلين سيادة شهادات وانتظارات تعكس الواقع مركزة على أنماط المعّرفين والمعترف

المطران بقعوني، األباء  جان كالكش، هاني الريس، لويس البواري، وداني يونس باإلضافة إلى كل من 

 السيد والسيدة مرعب، واآلنسة دنيز الخوري.العلمانيين السادة :  جو شهاب، فادي هندي، 

 خالصة وتصويب مع األب ريشار أبي صالح 

 ية توزعت على الشكل التالي :مداخالت الهوت 

 مغفرة الخطايا : قراءة بيانية حول "يسوع يغفر الخطايا"، قّدمها األباء أنطوان عوكر وسمير بشارة 

 سر الخالص واختبار الخطيئة: صورة هللا وانعكاسها في معنى ومضمون  سرالتوبة، مع األب داني يونس 

 ،النفسي مع الدكتور سامي ريشا مقاربة الطب اإلقرار بالخطيئة واإلحساس بالذنب 

 سرالتوبة في تراثنا الشرقي، مع األب سليم دكاش 

 .الخطيئة المميتة والخطيئة العرضية : مصطلحات فارغة أم مدرسة مجهولة ؟ مع األب إدغار الهيبي 

 مشاغل وحلقات حوار امتدت على مدى اليومين 

 

موضوع أن  بكلمته اإلفتتاحية في جامعة القديس يوسف، األب سليم الدكاش، عميد كلية العلوم الدينيةعتبر إوقد 

بغاية األهمية لحياة الكنيسة اليوم، لذلك تأتي دراستنا لهذا الموضوع كمجّرد بداية لعمل هو "راعوية سر التوبة" 

 الحق في السنين المقبلة. بما أّن التوبة هي دعوة للتغييرتعمل بشكل جذري على هوية اإلنسان تظهر هنا جلّيا  

 مسؤوليتنا الكبيرة تجاه هذا السر ما يتطلّب مّنا ثقافة كافية ووضوح تجاه أنفسنا. 

 

جامعة القديس يوسف، بطرح اإلشكالية أن  ، مدير المعهد العالي للعلوم الدينية فيالهيبي األب إدغار ثم قام

حياة الكنيسة، أفرادا  في  الخالص بنيان جسد المسيح وبالتالي تحقيق بماهيتها في تحقيقتساهم األسرار 

والسؤال الذي يطرح هنا هو " هل يحّقق  وجماعات، من أجل خالص البشر والعالم، مجدا  هلل وتتميما  لمحّبته.

  سّر التوبة في حياة كنيستنا المحلّية اليوم هذا الدور ؟ 
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يكمن والهدف منها  والهوتيا   أسئلة تعكس تساؤالتنا اليومية، رعائيا  وتربويا  وروحيا  سلسلة طرح األب الهيبي و

أخطط وأحّول  –أحلل وأمّيز  –أبادر " أي " أراقب  –أحكم  –في مقاربة الواقع بقراءة إستقرائية " أرى 

ساعدنا على إدراك مراكز القّوة ومكامن الخلل في مفهوم هذا السّر وعيشه بأبعاده الالهوتية واقع، مما يال

 : فكانت على الشكل التاليواقع خدمتنا في هذا اإلطار. أّما األسئلة  والكتابية والتطبيقية، بغية مساءلة

لماذا يترّدد المؤمنون باإلقبال على ممارسة هذا السر؟ لماذا يعترف البعض؟ ولماذا ال يعترف البعض  .2

 اآلخر؟ 

 ما هي الوسائل الموضوعة بين أيدي المؤمنين للتحضير لعيش اإلعتراف؟ .1

 ية يتم فحص الضمير؟على أي أساس وبحسب أي مرجع .3

 أين يتم اإلحتفال بسر التوبة وأين يتم اإلقرار بالخطايا؟  .4

 أين، في الكنيسة أو في مكتب أو في مكان آخر، يفّضل المؤمنون االعتراف ولماذا؟  .5

 كيف يعاش اليوم سر التوبة في الرعايا؟ .6

 كيف يتم التحضير لإلعتراف في المدارس؟ .7

من خطايا ال يقّر بها؟  هل هناك خطايا يتجاهلها المعترفون، ال يعرفون  عالم يستند اإلقرار بالخطايا؟ هل .8

ا؟   أّنها خطايا أو ال يريدون ذكرها، حياء  أو إحراج 

في ليتورجيتنا المارونّية نذكر الخطايا المقترفة " بمعرفة أو بغير معرفة" ما هي هذه الخطايا وإذا ما  .9

 اقترفت من دون معرفة، فهل ال تزال خطايا؟ 

ا؟ وفي هذه الحال، هل يشّكل ذلك  .21 اإلرشاد ما مكانه في سر اإلعتراف؟ هل ينبغي أن يكون االرشاد تأنيب 

ا عن القسوة والتأنيب؟ وفي هذه  ا بعيد  ا على استمرارّية ممارسة هذا السر؟ أم هل ينبغي أن يكون سلس  خطر 

 الحال، هل يؤّدي ذلك إلى استسهال اقتراف الخطيئة؟ 

 ل التعويضية في اإلعتراف ودورها في حياة المؤمن ؟أنواع األفعا .22

هل مفهوم الخطيئة في التعليم المسيحي اليوم يتماشى مع واقعنا أم هناك دعوة جدية للعمل على تأوينها  .21

وتطوير مفهومها؟ هل ال يزال هناك شعور مرهف بالخطيئة؟ تقترف الخطايا وتبّرر بأن الكثيرين يقومون 

 ولذلك فهذه ليست خطيئة، ...بهذا أو بذلك العمل، 

 كيف تتم تنشئة الكهنة ومعلمي التعليم المسيحي من أجل ممارسة أفضل لسر التوبة؟ .23

جد كتّيب يساعد المعّرفين على إعطاء  .24 التفكير ببرامج تعطى عن سر التوبة وراعويته. في الماضي، و 

 إرشاد مناسب لحالة ما، فهل هناك حاجة لمثل هذا الكتّيب في يومنا؟ 

 التمييز بين الخطايا المربوطة وغير المربوطة. .25

على أي أساس ي سحب إذن ممارسة سر التوبة من   على أي أساس يعطي المطران إذن للكاهن كي يعّرف؟ .26

 أحد المعّرفين؟

 ماذا نتوقع من مستقبل لراعوية هذا السر في عصرنا اليوم؟ .27

 كيف نساعد الناس للتقرب من اإلعتراف؟  .28

قتراحات لتطوير فهم واقع عيش هذا السر بشكل متوازن وفّعال ؟ على مستوى التنشئة ما التوصيات واإل .29

الكهنوتية ؟ على مستوى التعليم المسيحي ؟ على مستوى المعاهد الالهوتية ؟ على مستوى السلطة الكنيسة ؟ 

          إلخ.
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 شهادات وانتظارات 

 المطران جورج بقعوني

عوي مع حركة التجّدد بالروح امن كهنوته وأسقفيته وعمله الر يادة المطرانخبرة ستنبع  كاهن ومن ثم أسقف.

 القدس والعمل الرعوي الجامعي.

 : بالتالي المعّرف وقد حدد سمات 

 .حاسم -

 وجه رحوم وأبّوة في التعاطي مع المعترف. -

 متناسق بين ما يعيشه وما يعلّمه. -

 محب وغير قاسي. -

 صاحب خبرة. -

 الكنيسة.تعليمه متناسق مع تعليم  -

 نضج إنساني ضروري إلى أقصى الدرجات وذلك ألننا نتعامل مع ما هو حميمي عند األشخاص. -

خدمة السر ومتطلباته وطريقة منهم من ال يعرف أهمية وكيفية كما وقد تطرق إلى بعض المشاكل مع الكهنة ف

اإلعتراف  مارسة سر التوبة وأشهر( للحصول  على اإلذن بم3) الالزم الوقت فكرة تقّبلعيشه، ومنهم من ال ي

 معتبرين أن في هذه الحالة كهنوتهم يبقى ناقصا .

وذلك سببه إّما عدم الرجوع لألسقف لحل هذه الخطايا الخطايا المحفوظة مشكلة في التعامل مع ال باإلضافة الى

 أم الحصول من األسقف على صالحية الحّل.

 أما بالنسبة ألنماط المعترفين فمنها :

ر لإلعتراف: هناك علمانيين يحّضرون لإلعتراف وفي العديد من األحيان يعيشون في من يحضّ  -

 الخطيئة ومنهم من ال يعتقد فعليا  بأهمية هذا السر رغم إلتزامه الكنسي.

 من يعترف بشكل منّظم. -

 من يعترف بغد غيبة طويلة ويأتي لتغيير حياته. -

 من يعترف لدى اقتراف خطيئة مميتة. -

الخيارات ضّيقة الختيار المعّرفين مما  يجب المعترف بإختيار المعّرف الغير كفوء  وقد لفت إلى أن -

 أحيانا  

 :فهي تتنوع على الشكل التالي أنماط الخطايا أما 

 خطايا مرتبطة بالعالقات: عالقات متوترة بين األهل واألوالد، بين المكّرسين والسلطات. -

 .(طايا والتمييز فيهافي تحديد الخ خطايا تتعلق بالجنس )مع اللغط -

 القداس والعالقة مع هللا. -

 الكذب. -

أي  فيبكرسي اإلعتراف وداخل الكنيسة بل ة محصور يرى سيادة المطران أنها لم تعد اإلعترافوفي أمكنة 

 مكان يتم فيه إختيار الجلوس للحوار مع المّعرف.
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 :وقد ختم سيادته متمنيا  على األساقفة

 كاهن تهيئته على طريقة وأسس اإلعتراف من أجل أداء أفضل.تأخير إعطاء سر اإلعتراف لل -

 تهم كرعاة للناس.اإلنغماس بعيش هذا السر لمعرفة مشاكل الناس والتقّرب منهم وتذكر مهمّ  -

 األب معين سابا

 من جمعية المرسلين اللبنانيين، يعمل في مجال الحياة المكرسة والتنشئة. 

ف. ولكن هذا السر يعاش اليوم في كنيستنا لسر اإلعتراف رهبإعتبر األب سابا أن  ة عند من يعترف ومن يعرِّ

 بمفهوم خاطىء من قبل العديد من المؤمنين ويتجلّى في النقاط التالية: 

 التركيز على الشكل وليس المضمون فيأتي اإلعتراف من أجل الراحة.  -

روع حياتي كاإلعتراف بأكل التركيز على األمور الجزئية إلراحة الضمير والتي ال تشكل جزء من مش -

 اللحم إلخ... 

 التركيز على نقاط الضعف ونسيان نقاط القوة لشكر هللا عليها. -

ف للبكاء على واقعه، عوض  - التعامل مع سر اإلعتراف كمكان فيه يحني المعترف رأسه أمام المعرِّ

ا إلعادة التأهيل من أجل  مسيرة شخصية ناضجة نحو األمام.   إعتباره مكان 

الخطيئة الجنسية المعاشة بقوة خاصة بين أوساط الشبيبة. بالنسبة للخطايا المعترف بها فهي تتركز على  أما

الطاقة الجنسية بالمفهوم اإلنساني هي طاقة إعطاء الحياة، وهذا الباب مفقود في كنيستنا ودولتنا، إنقسام الكنيسة 

وعيش الخطيئة الجنسية. الكنيسة والدولة بحاجة يؤّثر على الشبيبة التي تتجه تحت ضغط الظروف نحو الكبت 

لعمل توبة وهما مدعوتان لتوفير مجاالت للتطور والنمو ومساعدة الشبيبة على عدم كبت طاقاتهم الجنسية أو 

 إستعمالها بطرق غير مقبولة أخالقيا ودينّيا . 

 األب جان كالكش

 هو أخصائي في علم النفسو من جمعية المرسلين اللبنانيين، مرافق عام لفرق السيدة.

إرتباطا  وثيقا  بمشروع حياة اإلنسان إذ إّن هدفه هو نمو اإلنسان  يرتبط سر اإلعتراف ى األب كالكش أنير

 وليس محاسبته. من شأن اإلعتراف أن يوصل اإلنسان التائب إلى بناء قاعدة تنظم حياته وتنميها. 

التي تبقى ممّوهة من دون مواجهة عند المعّرف  لجنسّيةالخطايا األكثر المعترف بها اليوم هي الخطايا ا

 هناك نوعان من الخطايا الجنسية: الخطيئة الواقعية والخطيئة الالواقعية: والمعترف. 

: العمل الجنسي الذي تم بالواقع ووصل إلى عالقة جنسية كاملة: رغبة، réelleالخطيئة الواقعية  -

بهذه الخطية  يكون عادة إّما إلراحة الضمير إّما لطلب الدعم ممارسة فعمل جنسي كامل. أّما اإلعتراف 

 والصالة للتغيير. على المعّرف إذا  التأكد من صحة المعترف وهدف إعترافه.

: متعّددة األنواع ويمكنها أن توصل فاعلها إلى اإلدمان )عادة سرية، ”virtuelle“ الخطيئة الالواقعية -

ع من الخطايا يوصل من يعيشه دوما  إلى سلوك إضطرابي يصعب متابعة األفالم اإلباحّية... هذ النو

 مرافقته داخل اإلعتراف. 

يساعد على تحسين  شعور طبيعي لها وجهان: تّتصل إشكالية الذنب إتصاال  حميما  بموضوع اإلعتراف و

حساس بين عقدة الذنب واإل .، وشعور سلبي يؤّدي إلى إحباط وتدمير ذاتيالمسيرة والوصول إلى األحسن
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، يركزون على لى عقدة ذنببالذنب الطبيعي إلون اإلحساس يحوّ بالذنب فرق كبير. هناك العديد من المعّرفين 

 ساعد التائب على التغيير.يوهذا أمر خطير ال  المثاليات من دون مشروع حياة

 األب هاني الريس

 .راهب يسوعي، مرشد روحي في الرياضات الروحية اإلغناطّية

إرتباطا  وثيقا  بالوجه النفسي لحياة اإلنسان مّما يضفي على يرتبط موضوع اإلعتراف ريس أن ى األب الير

األمر صعوبة كبيرة. يعرف هذا السر بمصطلح يناسب ما يحمله من مفاهيم وهو سر المصالحة " تصالحوا مع 

 هللا، دعوا المسيح يصالحكم مع هللا. 

ّير نظرة كل طرف إلى الطرف اآلخر فتتم المصالحة. هذا ما تفترض المصالحة بشكل عام وسيط يمكنه أن يغ

فعله معنا المسيح إذ إستطاع تغيير طرق تفكيرنا فصالحنا مع أنفسنا، مع اآلخر وبالتالي مع هللا. هذا هو 

دورالكاهن بأن يكون وسيط المصالحة. لقد نقلنا المسيح من عقدة الذنب إلى الخطيئة. الخطيئة ليست عقدة ذنب 

ي كل ما يغفر.  يكتشف ويعيش الخاطىء هذه المغفرة فتظهر له خطيئته مغفورة وهنا بالتحديد يكمن دور بل ه

 المعّرف بإظهار مغفرة هللا لك تائب. 

وقع فالمثل األكثر تطابقا  مع ما سبق وقلنا هو مثل اإلبن األصغر. لقد وصل من خالل خطيئته إلى أسفل الدرب، 

على ع خطاب يساعده ااخترويستعيد كرامته لجأ إلى الفشل يتخّطى هذا ولكي ماره. نتيجة فشله ودفي عقدة ذنب 

. على ضوء م من بعد ما شعربمغفرة أبيه وحبه لهولم يتكلّ  له تفاجىء باستقبال األبلقد الرجوع إلى بيته ليأكل.

  بوضوح وكانت مغفورة.  ظهرت له خطيئتههذا الحب والمغفرة 

ألّن هللا ال يحّول الخطأ إلى صح بل  إللهي. تحويل الخطأ إلى صح عمل ال أخالقيالكنيسة تظهر هذا الدور ا

من عقدة الذنب إلى ه إخراجبلمعترف لمساعدة كدور المعرف يخرج من الشر كّل ما هو خير.  يأتي هنا 

هنا بحر محبته.  فيها . عمل هللا هو أن يغفر الخطايا، أن يدفنالمغفورة ومساعدته على اإلقتالاب من هللاالخطيئة 

 يظهر اإلنقالب الجذري في حياة اإلنسان الذي هو إنعكاس لعمل هللا في حياته. 

وهنا يأتي بخطايانا إنما بقدرة هذه المغفرة اإللهية. وليس  نحن نعترف برحمة هللا وعظمتهفي اإلعتراف 

لنا نبقى في نفس د تعيقنا وتجعالذنب فهي تحمل معها عق عقدةأّما  للتمييز.بنا طاقة تدفع اإلحساس بالذنب ك

 للتدمير الشخصي. تقودناالمكان من دون اإلنفتاح و

 الخوري يوسف عساف

 في جماعة البرادو. روحي خوري رعية ومرافق

في اإلعتراف ننظر عادة إلى ما فعلنا وليس إلى ما يفعل هللا في حياتنا. فالعديد من إعتبر الخوري عساف أننا 

في اإلعتراف يوميا مع ورقة مكتوبة بكثرة الخطايا المرتكبة من يوم إلى آخر وذلك الناس يعيشون الوسواس 

 خوفا  من الموت في الخطيئة وهذا ما يدفع اإلعتراف باإلنحراف عن معناه العمق واألسمى.

ان يتّم اإلعتراف عادة في الكنيسة في كرسي اإلعتراف. ولكن لغايات رعائية يتّم افعتراف في المكتب أو أي مك

 آخر خاصة في رتب التوبة الرعائية والرياضات الروحية حيث يطلب المعترفين اإلرشاد مع اإلعتراف.  

 الخطايا الشائعة هي: الجنس، الكذب، الكالم البذيء وقلّة األمانة في العمل.  
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دعو للتطّور في هناك حاجة كبرى اليوم لتنمية األخالق اإلجتماعية والنظر في عالقاتنا مع اآلخرين. اإلنسان م

 معرفة عميقة لهذا السر وخاصة في بعده الكنسي والرعوي. 

 األب لويس بواري

 .جال عمله هو الرعية واإلكليريكيةم

على الكاهن لذا يرى األب بواري أنه إّن اإلهتداء بغمرة حنان الرب وثقته هو ما يساعد اإلنسان على التغيير. 

يه خلق حوار وّدي وعميق في اإلعتراف لمساعدته على الراحة والثقة مساعدة التائب على الشعور بالراحة وعل

 برحمة الرب ومحّبته. 

اإلعترافات تكون عادة في وقت القداس والمناسبات الروحّية الكبرى. هناك من يعترف بشكل متواتر ومن 

تراف إلراحة الضمير يعترف كّل شهر وهناك من يعترفون في األزمنة الكبرى. في العديد من األحيان يأتي اإلع

 ويكون شكلي تماما . 

الخطايا المعترف بها هي تقوم على األخالقيات كالغضب، المشاجرات، الجنس، الكذب، التجديف، الخصومات 

والمشاجرات العائلية والزوجية. قلّة تعترف بخطايا اإلجهاض ووسائل منع الحمل واألوالد نتيجة الوسائل 

 الطبية. 

قليلون هم الرجال والشباب الذين يعترفون. و عادة ما يرافق التائب خالل ذهابه لإلعتراف. إّن الخجل والخوف ه

النسبة الكبرى من المعترفين هم من النساء. إّن عمل المرأة خارج البيت يسّبب لها تجارب عّدة ويسّهل لها 

 الوقوع في الخطيئة.

عادة يكون في وقت ضيق ال يسمح السير إلى  اإلعترافعتراف هي الوقت. إلمن المشاكل التي نواجهها في ا

من هنا تأتي أهمية المرافقة بعد سر اإلعتراف ولكن السؤال حالة من اإلصغاء العميق.بحيث ال تتوّفر  أعمق

تساهل من قبل الكهنة والناس خاصة في وهناك مشكلة أخرى وهي ال الذي يطرح هو : أين، كيف ومتى؟ 

أهمية فهم معنى الخطيئة من هنا تأتي  .تضارب في المبادىء األساسية مّما يؤّدي إلى األمور الجنسية

التي  عظات أيام اآلحادمن قبل المعّرف أّوال  ومن ثم المعترف وأهمّية تداول هذا الموضوع في  وممارساتها

  .عيش سر التوبة والمصالحةإلى كل مجال للدعوة تشّ  بإمكانها أن

 األب داني يونس

 روحي في الرياضات الروحية اإلغناطية وفي اإلكليريكيات.راهب يسوعي، مرافق 

تكلّم األب يونس إنطالقا  من خبرته المعاشة في السر كمعترف ومعرف ومن خالل عمله  مع الشبيبة وفي 

 المزارات الروحية واإلكليريكيات والعمل في الرعايا واألديار كمرافق روحي. 

: النفس الرقيقة والنفس  دي لويوال هناك نوعان من النفوس ناطيوسإغتعاليم القديس حسب بأنواع المعترفين: 

أّما إلخفاق المستمر والموسوس. ابوتشعر دوما  بالخطيئة األمر العظيم النفس الرقيقة هي التي ترى الغليظة. 

الحياة.  د من ضحايا والموت التي أدخلته علىتتساهل مع الخطيئة وتنسى ما تولّ فهي التي تتساهل النفس الغليظة 

إبن هللا مات من  نّ أونتائج الخطيئة ودمارها ّقل على األولى ويساعد الثانية على رؤية ثأن ال يعلى المعّرف 

 أجلها. 
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لى إ من يحتاجوالثاني  : األول من يبحث عن غفران المسيحمن المعترفين هناك نمطينفي ممارسة سر التوبة 

ا  هداشيكون وأن للتائب إعطاء غفران المسيح وتعزيته ب نفي الحالتي مهمة المعرفتكمن . إليهمن يصغي 

 لرجاء. ل

 عالمة الغفران. ، إّنها هناك سوء فهم أساسي عن معنى الخطيئة. الخطيئة تنتمي إلى خبر سار نبّشر به

 :وهي ةأربع ، أنواع الخطيئة

 الغضب. العالقات األخوية في الحياة المكرسة .2

 التحديات العاطفية الجنسية.  .1

 .)كذبة بيضاء( ذب الذي يرد بشكل مخّففالك .3

 تتكرر وال نعلم كيف نتركها ونتخلص منها.التي الخطيئة  .4

من هنا تنبع الحاجة لتنظيم العديد من رتب التوبة والتركيز فيها على الغفران والرحمة وإعادة الحلة الجماعية 

 التي فقدت لوقت طويل. 

 جو شهابالسيد 

 العلوم الدينية علماني، طالب دكتوراه في كلية

في سر التوبة لألزمة أن من أجل المصالحة مع سر المصالحة " " اعتبر السيد شهاب وانطالقا  من بحثه بعنوان

 : أزمة في الممارسة )نوعية الممارسة( وأزمة ممارسة )ال ممارسة(. وجهان

 وتتجلى بـ : أزمة في الممارسة )نوعية الممارسة(

 : له عدة أوجه – (la confession légaliste) اإلعتراف الشرعي أو القانوني -

 "(faire ses pâquesمرة في السنة )" -

 إعترافات متكّررة )عدم سماع القداس، أكل اللحمة نهار الجمعة...( -

 ترافات عرضية أو عند الحاجة )مثال  عند اإلجهاض أو الزنى(إع -

ا  -  (la confession de dévotion ou de progrès spirituel)اإلعتراف التقوي أو المنّمي روحّي 

 ويتجلّى األمر بالتعويض عن قلّة المناولة بكثرة اإلعتراف.

 اإلعتراف كخطوة متّوجة لمسيرة مصالحة مع هللا ومع اآلخرين )نمط اإلبن األصغر(.  -

 األسرار الكنسية هي جماعّية إاّل سر التوبة الذي أصبح فردّيا  وهو لم يكن عليه. -

 : فترتبط ممارسةال ال أزمة أما في 

 )بال ألم ال تكفير(. بالطبيعة المؤلمة لإلقرار بالخطيئة -

 التغّير الثقافي )مجتمعات علمانية، تقّدم تكنولوجي، العلوم االنسانية، العولمة...(ب -

 نعدام "الحاجة" الى هللاإ -

محدودية ضّوت على بحيث أّن العلوم اإلنسانية  (perte du sens du péchéفقدان الحس بالخطيئة ) -

 اإلنسان وأسهمت بفقدان الحس بالخطيئة. 

  ”Trop d’usages tuent le bon usage“ : تعّددية أدوار سر التوبةب -
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مّما أّدى غلى حالة  مدخل للمناولة، التعّمق بالحياة الروحية / االسترشاد، مغفرة الخطايا، المصالحة

 ضياع عند المؤمن وتدّني نسبة الممارسة. 

ة جعتراف بالخطايا مبني على الوصايا العشر ووصايا الكنيسة ويلجأ إليه المؤمن عند الحايالحظ أّن اإلو

 وخصوصا  عند إقتراف إثم كبير. 

 )جورج وميرنا( مرعب السيد والسيدة

 جين وملتزمين في الحياة الرعويةعلمانيين متزو

الرعية وأعضاء الجماعات الرعوية  إستمارة إحصائية حول سر التوبة وممارسته من أبناءقام الزوجان بإعداد 

 : التالية نتائجبالأتوا  و

 رأي أعضاء الجماعات الرعوية:

ا معّرف ا بسهولة،  55 - ا، 77% يجدون كاهن  ا معّرف ا يعطيهم وقت  % تتوّقع من الكاهن  55% يجدون كاهن 

ا، و  ا ،  66أن يكون مرشد  ة صادفتها قلّة صغيرو % يفصلون بين المرشد والمعّرف 55% مستمع 

 . نوعية االرشاد بعد االعتراف توجيهّية أو تعليمّية. مشكلة مع الكاهن المعّرف

% يعترفون  4995% إعادة النظر في مسيرة حياتهم، 44% يعترفون لتجديد عالقتهم بالرب،  55 -

 % يثقون بالكاهن المعّرف 99عند كاهن يعرفونه، 

%(،  49%(، االنطالقة الجديدة )11المغفرة ) % يعترفون بكل الخطايا، بهدف الحصول على 9395 -

 %( 17راحة الضمير )

% في كرسي االعتراف، النسبة االكبر في  51% يفّضلون االعتراف في أماكن غير مرئّية،  55 -

 .خارج الرعّية وفي أماكن الحج عند الضرورة أو خالل القّداس

 رأي أبناء الرعّية 

ا معّرف ا بسهولة،  69 - ا معّرف  ينمحهم الوقت الكافي،  7599% يجدون كاهن  %  69% يجدون كاهن 

ا و  ا. األغلبّية ال تفّرق بين المرشد والمعّرف ولكّنها  1796تتوقع من الكاهن أن يكون مرشد  % مستمع 

 تمّيز بين االرشاد واالعتراف. أّما نوعية االرشاد بعد االعتراف فهي توجيهّية أو تعليمّية.

% إلعادة النظر في مسيرة حياتهم، األغلبية ال تعلّق  39عالقتهم بالرب، % يعترفون لتجديد  5199 -

%  4295أهّمية على مانح السر، فالمهّم الحصول عليه. األغلبّية تعترف مّرة واحدة في السنة

 % يثقون بالكاهن المعّرف.  76)االعتراف القانوني!!!( و 

 1593%(، االنطالقة الجديدة ) 2295) % يعترفون بكل خطاياهم، بهدف الحصول على المغفرة 31 -

% بسبب تكرار  2295% ال يعترفون بها  كلها، بينهم  26%(. هناك 31%(، راحة الضمير )

 الخطيئة نفسها.

ا  1796% في كرسي االعتراف و 46% يحّبذون االعتراف في أماكن غير مرئّية،  7293 - % وجه 

%( وضمن فترات زمنّية محّددة  3495قّداس )لوجه مع المعّرف، في الرعّية أو خارجها، خالل ال

(3495.)% 
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 هندي فاديالسيد 

وطالب دكتوراه   (Communauté de vie chrétienne – CVX)ملتزم في جماعة الحياة المسيحية  علماني

 في كلية العلوم الدينية.

ين حول اإلعتراف الشباب الملتزمين وغير الملتزم مجموعة من األسئلة على مجموعة من السيد هندي  طرح

 وقد كانت الخالصة كالتالي :

الشباب إخفاء هويتهم باإلعتراف وتغيير المعرفين حين يعترفون بنفس الخطايا خاصة في  بعض يفّضل -

 يحبذون اللقاء بالمعرف وجها لوجه.أما البعض اآلخر فقضايا الجنس. 

مسافة المحّددة لسراإلعتراف وبالتالي لشباب العالقات الودية مع المعرف تؤّدي لفقدان البعض ابالنسبة ل -

 إلى إنحراف السر.

شخصّية الكاهن المحّببة تحّفز المعترف على اإلعتراف. ما يبعد الشباب عن سر اإلعتراف هو شّدة بعد  -

المعّرف وممارسته للسر كفرض ووظيفة، يردد نفس الكالم دون لمس القلب. وهناك معّرفين يلجؤون 

فّضل الشباب عدم اإلعتراف إالّ في حال معرفة أّن المعّرف يلجأ إلى الرفق إلى اإلدانة والحشرية في

إّنهم يرفضون اإلعتراف عند الكهة الذين يثّبتونهم في عقدة الذنب فيثقلون كاهلهم بدل  والتفهم والتشجيع.

 أن يريحونه.

شهدون حسنا عن دور النعمة في هذا السر يساهم في تخفيف وطئة اإلعتراف عند المعرفين الذين ال ي -

 كهنوتهم في المجتمع والذين يعيشون حالة الخطيئة وعدم التجانس بين ما يعظون وما يعيشون .

ومنهم من  العديد ليس لديهم معرفة واقعية وعميقة لسّر اإلعتراف فيحّبذون عدم اللجوء إلى الوساطة -

 لخط كبير بين المرافقة واإلعتراف.يقعون ب

 دنيز الخورياألنسة 

ني والعديد من الجماعات الروحّية وطالبة في الماستر في ة ملتزمة بالعمل في المجلس الرسولي العلمانيالمع

  اإلدارة الراعوية في المعهد العالي للعلوم الدينية.

عّزة أن  خوري، النسة إنطالقا  من خبرتها في العمل في المجال الراعوي عامة ومع الشبيبة خاصة، ترى اآل

من التقّدم من سّر التوبة. فالشبيبة تحب اإلعتراف ولكن ال تعرف لماذا وتخاف أن نعهم أحيانا  تمالنفس الشباب 

 تكشف عن ذاتها.

 إّن معظم الشباب يفّتشون عن من يسمع لهم ويعطيهم جواب يساعدهم للتغيير. 

من  الخطيئة بشكل أّن المعّرف الذي ال يبدي حماسة لممارسة السر ويقبع في الشباب وفي أغلب األحيان يعتبر

 يشّكل حاجزا  أساسّيا  أمامهم للتقّدم من هذا السّر.  مما أّنه ال يعيش ما يشهد لهاألشكال ف
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 خالصة وتصويب 

 األب ريشار أبي صالح 

 نجمعها في هذه النقاط العشر: مستويات مختلفةهناك 

 .كثرية من المشاركيناللواتي يشّكلن األ الراهباتوصمت وعدم مداخلة من  للكهنةملحوظ غياب  .2

ية التصويب أهمّ تظهر لنا هنا إشكالية مستوى معاني الكلمات: خطيئة، مصالحة، ذنب، توبة، مغفرة....  .1

 .((EPISTEMOLOGIEدور اإلنسان بعمل هللا كجواب ومشاركة مع عمل هللا المبادر. خاصة  والتحديد

 .( Théologieأهمية وضوح المستوى الالهوتي ومرتبة اإلنسان ودوره. ) .3

من أنماط مختلفة تطرح إشكالية أنتروبولوجية. اإلنسان وحدة متكاملة لكن الجسد جسد والروح روح.  .4

أم الدمج.  قوعدم التفري أهمية التمييز بين األجزاء في المسيرة المتكاملةهنا تأتي 

(ANTHROPOLOGIE ). 

التركيز على عالقة هللا بالخاطىء ( : التمييز بين الخطيئة والغلط و SPIRITUELLEإشكالية روحية: ) .5

المركزي من دون الوقوع بمشكلة وضع اإلنسان والخطيئة كمحور أساسي. عالم يبنى ره وتحديد دو

 هذا السر؟ ماذا عن غير التائبين؟ 

البعد الداخلي المرتبط وأهمّية  أنماط الخطايا والبعد العالئقي مع هللا والذات واآلخر. وحدة اإلنسان .6

 فسي والجنسي.بالبعد الن

 هناك نقص في الكالم عن التعويض عن الفعل.  .7

وإّنما اكتفينا بالكالم عن البعد  لم نر واضحا  البعد الجماعي في الخطيئة، إعادة بناء جسد المسيح .8

 .الفردي

  نقص في إختبار الكهنة والكالم عن كيفية تحضير تنشئة الجماعة على سر اإلعتراف )أين وكيف(. .9

الذي يحصل عليه المؤمن مسبقا  قبل مسيرة  إعتراف بقدرة هللا على الحب والغفران سر اإلعتراف هو .21

 التوبة ألّن هللا يغفر لنا قبل أن نقع أصال  في الخطيئة. هللا ال يحاكمنا حتى ولو نحن حكمنا على أنفسنا.

 كبير وعميق.  ليبني المعترف والمعّرف أيضا  بشك هذا السرّ 

 

 وارقراءة نقدية لحلقات الح

( قام كل من األب شربل بتول واألخت جميلة ريشا بقراء نقدية 2بعد تقديم خالصات حلقات الحوار )مرفق رقم 

 جاءت على الشكل التالي: 

  اتوراألب شربل ب

كل حديث أو محاولة الكالم عن سر من أسرار الكنيسة ال يربط بحدث الصليب، بموت وقيامة المسيح، هو 

ع الخطيئة هي أن ليس لديها مفهوم واضح. لو كانت الخطيئة عملية حسابية لكانت حديث ناقص.  مشكلتنا م

حياتنا المسيحية سهلة جدا . كل صعوبة الحديث تأتي من مشكلة أن فهم الخطيئة هو نور يعطى للشخص ويسّمى 

 بالحياة الروحية "نعمة" وهي هبة من الروح القدس. 

 . خاصة اإلعتراف وقت القداس فاتيكاني الثاني من العادات التقويةعلينا الخروج من بعد المجمع المسكوني ال
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ات أخرى في نفس قع مرنسوف وإحساسنا بعدم منفعته عندما نعلم أننا صعوبة الذهاب لإلعتراف ال ننكر 

 .التي تتطلب وقت ومحاوالت عديدة مسيرةأهمّية اإلعتراف تكمن بالولكن الخطايا 

 بنيوية أكثر من الخطيئة الشخصية. التشديد على الخطيئة العلينا 

 من ضمن الوسائل الرياضات الروحية والحج. 

سر وعلينا النظر إليه  ، إّنههللا محبة إلى الصورة التي نرسمها عن هللا خاصة صورة هللا الديان.  علينا اإلنتباه

 كسّر. 

 الكاهن التأنيب وقول الحقيقة في مكانها. على  

خ المعترف يرفة. هل يمكننا الكالم عن اإلعتراف دون األخذ بعين اإلعتبار تارمعرفة أم بال معبالخطيئة 

  ؟والالوعي عنده

ليس هناك مفاهيم متشعبة للخطيئة. كان علينا ذكر الرسالة إلى أهل روما: الجميع أخطأوا، الخطيئة هي حالة 

كيف نعرف الخطيئة؟ من موت. الناس والبشر. الخطيئة ليست مفهوم فكري، إنها كما يقول بولس تقود إلى ال

 ثمارها. إّنها تقود إلى العمى الذي يقود بدوره إلى الموت. الموت والعنف هم عالمة للخطيئة.

 المسيح غفر لنا خطايانا ومات من أجلنا. اإلعتراف هو تجديد المعمودية كما يقول آباء الكنيسة. 

 دور مركزي بحياة المؤمن.ب وتتمّتعوع خبرة التوبة للمعرف هي مدرسة تواضع. الصالة هي لب الموض

 األخت جميلة ريشا

المسيح على ضوء حضوربموت وقيامة يسوع المسيح. بالمرافقة الروحية أكتشف عالقة أساسية  ةخطيئلل

بعدي عن الحب ومصدر الرحمة. خارج المسيح أدخل في العيش بحسب الشريعة والقانون ومعه تي وخطيئ

 أدخل في مسار الحب والرحمة.

يثير مخاوفي.  خاصة أكتشف صوت الضمير الذي وضعيتي الداخلية و لىف عأتعرّ  على ضوء عالقتي بالمسيح

الل الموت ف ظهو فاحص الكلى والقلوب. أمام رحمة هللا وحبه أكتشوحده هللا  ألنّ ال يمكنني فحص الضمير 

ا اكتشفت حضور هللا معي في حياتي وأضعها أمام رحمته وحبه حيث تغفر لي خطاياي وأذهب بسالم بعدم

 وتنقيت من رواسب خطيئتي واكتشفت أن هللا هو معي رغم كل شيء. 

أنا أعترف بحالة الخطيئة التي أعيش بها أكثر منها بعمل الخطيئة. أنا أعيش في حالة الخطيئة وأشترك بحالة 

 خطيئة العالم.

المرافقة الروحية يصل وادي ظالل الموت. بسر المصالحة هو المكان الذي أتجّرأ أن أسير فيه برفقة الرب في 

أن يضيء يتمحور على . دور الكاهن في سر المصالحة هاإلنسان من بعد مسيرة إلكتشاف ظالل الموت في داخل

 . مع ذاته ومع الربعلى بعض األمور التي ال ينتبه إليها الخاطىء من أجل عيش مسيرة مصالحة 

، وإن كان يمارس اليوم في رعايانا وأديرتنا فهو سر اإلفخارستياعيش سر المصالحة داخل من غير المقبول 

 جهل للسّرين. سر المصالحة له مكانته كما سر اإلفخارستيا. نتيجة 
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، من هنا نطالب بإعطاء المرافقة دورها  في رعايانا الكنيسة ليست حكر على الكهنة بل هي مبنية على الجميع

 قيقية.ومع شبيبتنا للوصول إلى المصالحة الح

 

 بمداخلة ختامية، جاء فيها : األب إدغار اللهيبيوقام 

الخطيئة  في الجوهر ال تحّدد الخطيئة إالّ إنطالقا  من القراءات الكتابية والوجدانية. الخطيئة هي ثالث أنواع:

  نة الخطيئة. ليقة يصّب في خاكل ما ال يساهم في تتميم دعوة الخ البنيوية.الخطيئة و الجماعيةالخطيئة ، الشخصية

مفهومنا المسيحي للخطيئة هو تتميم عملنا وخدمة دعوة وبنيان الخليقة. علينا الشعور والتمعن بماهية محبة هللا 

 ودعوة الخليقة.

من المسؤول عن راعوية سر التوبة؟ متى سننتقل من منطق الدعوة الشخصية للشهادة إلى دور الجماعة التي 

 .ر بهذا السرء وتبشّ ترسل، تهيّ 

 ال يمكنني عدم التألّم من غياب الكهنة من هذا اللقاء المّدعين بمعرفة كل شيء.  

التنشئة الدرسة األولى هي  الكهنوتية: يحياتساهمت بإيصالي إلى ما أنا عليه اليوم في ثالث مدارس هناك 

 هي رسة الثالثةالمد، وكرسي اإلعتراف حيث اكتشفت ضعفي وضعف اآلخرهي الثانية ، الكهنوتية والالهوتية

 النشاطات الرسولية والرعائية.

 األسرار والعمل الرعائي. خدمة  على ماعلينا التفكير بتنشئة الكاهن ليس على إقامة القداس إنّ 

 

 مداخالت الهوتية

 االب سليم دّكاش - سر التوبة في تراثنا الشرقي

 تقسم المداخلة إلى ثالثة أقسام: 

 مدخل تاريخي .2

 توبةمفاهيم خاصة بال .1

 من يوحنا الدالياتي. نصين في التوبة .3

 

  مدخل تاريخي .2

أطلب من الكهنة أن يعودوا إلى كرسي االعتارف لقد وّجه البابا بندكتس السادس عشر نداء للكهنة يطلب فيه : "

متأّثرين لمؤمنين ل قبل إعالنه ، ودعا الكهنة ليختبروا بأنفسهم سر الغفران"عالن بشرى الرحمة للمؤمنينإل

ضمن يعاش  أمر فردي وشخصيهو  سر التوبة والمصالحة على أّن  قداسة البابيشّدد . خصّية خوري أرسبش

 عالقة بين شخصي التائب والكاهن. 
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عتراف إلافي كتاباته عن األمر فيذكر " غالتييه. يتكلّم توبة علنّيةاللني وعولين القرنين األكان اإلعتراف في 

ا...بسقف واجبات األعن  في أحد نصوص ديداكيهجد أيضا  " ونالعلني والحل العلني للخاطئ  قمع الخطأة علن 

 الثالث والرابع. إستمّر هذا اإلعتراف العلني حتى القرن

عتراف عتراف العلني إلى اإلمن اإلوشوهد تحوال  جذرّيا  عتراف العلني حتى القرن السابع، ستمر اإلفي الغرب إ

تبّنوا نظرتهم بالرهبان الشرقيين في مصر وتركيا و يرلنديينلرهبان اإلالقد تأّثر المستور في مكان مستور. 

ا وسرّيامسيرة ودينامّية الحياة الروحّيةمرتبطة ببمضوع التوبة ال ا خاص  لت القضية تحوّ و ، فصارت التوبة أمر 

 إلى قضّية ذات طابع قانوني.

نظرة  وهي "encratsimeالتعففّية "ولى في القرن الحادي عشر ارتبطت فكرة الغفران والتوبة بنزعتين: األ

هذه النزعة ترفض الزواج والعالقات  نسان يقع في الخطيئة عندما يقع في الشهوة.اإل أنّ بسلبية للجسد تقول 

ون برار يهتمّ األ. برارن إلى درجتين: الكاملين واألوالمؤمنحيث ينقسم المراقي  فهي النزعة الثانية الجنسّية. أّما

الكاملون بينما برار للخدمة الجسدية ألا. يتجّند الوصايا الكاملون يطّبقون كلّ بينما  ا الصغيرةتطبيق الوصايب

مور الدنيوية مع وقت هلل والكامل يمتنع عن كل ما في هذا العالم من جسداني للخدمة الروحّية. البار يهتّم باأل

قمع شوكة الخطيئة بشكل جذري في يللوصول إلى درجة الكمال على اإلنسان أن برار. يضطهد من قبل األو

، ألّن التوبة هي مسيرة )تيوبوتو في طريق التوبة الطريق النموذجّية للوصول إلى هذه الغايةجسده فتصبح 

فرام: جماعّية أو أممارسة التوبة بمختلف أوجهها حاضرة بقوة في كتابات (. الالهوت الروحاني السرياني

 لعمل التوبة.خير مساعد كفرادية إلمرافقة الروحية ال. أفرام يعطي أهمّية كبرى لفردّية

 فاهيم خاصة بالتوبة )الليتورجيا(م .1

 .النوافيرورتب مرتبطة ب رتبة مغفرة الخطايا هناك نوعين:

 إلنقاذل هللا سرد تدخّ  "سدروو" بداية الصالة "فروميونبما يختص بصالة الحّساية فهي تتألّف من قسمين: " 

فهي تأتي على الشكل  مراحلهاأّما نفتاح على هللا لنوال تجديد نعم المعمودّية. شعب اإلشعبه، وكيف يجب على ال

  . التطهيرعالمة  تترافق الصالة مع التبخيرفي كل الليتورجيات االنطاكّية . : شكر، توّسل وابتهالالتالي 

تيودوروس  . بحسب ّيةختفاء التوبة الجماعإبعد  هاعناصر متنّوعة ألحقت ببما يختّص بالنوافير، هناك 

 فخارستيا.خطايا بحاجة إلى توبة خاّصة وخطايا تزول مع تناول اإل هناك المصيصي

 الدالياتي نصوص من  .3

. في القديم كان هناك رتب توبة لم تعد تمارس اليوم. ان على فخارستياجزء ال يتجّزأ من اإلهي رتبة التوبة إّن 

يصلّي معه و يستمع إلى خطيئتهو أمام باب الكنيسة، فيلتقيه الكاهن أيام ثالثةأن يبقى كّل مؤمن يريد التوبة 

 ويناوله.

منع الكاهن يعتراف سّري واإلالمصالحة متعّددة. الهوت المغفرة متقّدم ورتب  نجد أنّ  السريان االرثوذكس عند

 اآلباء السريانعند  نجد . بما يختّص بعيش سر التوبة التيني واضح.  لدى االرمن نجد تأثير من البوح بأي كلمة

الدالياتي. التوبة هي نقيض الخطيئة، بقدر ما تعّبر عن التوبة  عندتمجيد للتوبة نراه بوضوح ،خاصة الرهبان، 

 ". شفيوتو"للوصول إلى حالة النقاوة  بالكثير من التقّشفاتوذلكبالدموع تشعر بضرورة التطّهر 
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إلى ملكوت السماوات الذي ، أي  الدخول ول في مسيرة التوبةالدخليس اإلعتراف بحد ذاته األمر األهّم وإّنما 

عليه من نعم  ناما حصللنستعيد  حياة المعمودّية الغافرة بالتوبة نعود إلى . "التوبة"نا من خالل الباب الضيق في

 بيسوع المسيح. التوبة هي أم الحياة من يولد منها لن يموت ثانية.  نا الحقيقيرتباطإ ونعيد

سر التوبة بعّدة دقائق . ال يختصر إعادة الحياة إلى ما هو موجود في الليتورجيا شرط تكييفه مع الواقعال بد من 

لمرافقة الروحّية اضرورة سترداد نعم المعمودّية من هنا أهمّية وإ. إّنه مسيرة أمام الكاهن في كرسي االعتراف

 في اإلعتراف.  الشخصّية

 

 األب داني يونس -  وانعهاسها في معنر سر التوبة ومنمون سر الخالص واختبار الخطيئة: صورة هللا

 التذكير ببعض النقاط األساسية التي طرحت قبال : بعد 

 على مسيرة المصالحة ان تكون في اطار مسيرة فردية ذات أبعاد جماعية -

 الخطيئة ال يخّبرعنها بما يفهم عقليا  بل في إطار الخبر السار -

 المصلوب السر الفصحي وسر التوبة : -

في لهذا السر من التفاهة. صورة هللا أساسية  صورة هللا حفظا  معرفة المسألة االساسية هي اعتبر األب يونس أن 

 تقّسم المداخلة إلى ثالثة أقسام: تفريعات المفاعيل القانونية. 

 في الكتاب المقدس مركزية لمعرفة هللا .2

 بعض االنوار عن سر المعصية .1

 استنتاجات .3

 

 المقدسفي الكتاب  .2

(. ما يوصل إلى المصالحة 6،6يقول هوشع انما اريد الطاعة ال الذبيحة، معرفة هللا أكثر من المحرقات )هو

 ليست المحرقات وهي تعويضية بل معرفة هللا.

تتّم على يدّي رجل حّل عليه روح هللا وبنجاحه نعيش في األزمنة المشيحانّية ألّن أشعيا يتكلم عن مصالحة كونية 

  (.9-2، 22المصالحة )أش كلّها تمتلئ من معرفة هللا، وهي التي توصل إلى األرض 

كبيرهم وصغيرهم سيعرفون، اإلنسان المتصالح مع هللا يعرف من هو هللا )إر  يتكلّم عن العهد الجديد:إرميا 

32 .) 

ن يجهل هوّية هللا ألّن يوحنا يقول أّن الحياة األبدية هي أن يعرفوك ويعرفوا المسيح الذي أرسلته. الجاهل هو م

 معرفة هللا هي أساس المصالحة وأساس الحياة الروحية. 

يظهر هللا في الكتاب على أّنه معطي البركة التي تولّد الثبات، األمان اإلستقرار. هللا يقول نعم لكل ما يخلق: حك 

 : أنت تحّب كل ما خلقت يا هللا.13-16، 22
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عقب. كّل مرة أعبد ما ليس هللا، أصير مثله، ، تختلف االمور رأسا  على عندما يكون لدينا صورة أخرى عن هللا

حيث القلب القاسي، إبحث عن الصنم. إلهنا يرى ويسمع ويقّرر ويأتي عكس اآللهة الوثنّية. قل لي ال أعرف هللا. 

صورة الحقيقية، هذا ما نواجهه في الحياة الرعوية، صور عن هللا ال تنطبق مع ال أي إله تعبد أقل لك من أنت.

 أصنام عديدة. 

 نوار على الخطيئة )سر المعصية(: األ .1

 .(59ش أالواقع الخارجي يعكس حالة قلوبنا )في فوضى( )

 .خيه فريسة(فيصبح ألى حيوان مفترس إل على أخيه فيتحوّ نسانية )قايين مثال  يثب الخطيئة تشوه اإل

 .حش(الخطيئة تبني لها جسدا  في العالم )رؤيا : صورة الو

نا في مكان مطبوع في أمام الخطيئة في موقع مزدوج : ضحية وشركاء في الذنب في الوقت نفسه. أنحن 

 نّ أ هو ص والخبر السارلى مخلّ إحتاج أنا أنا شريك في الذنب لذا أنا ضحية ولكن في نفس الوقت أ ذا  إالخطيئة 

 .المخلص موجود

 ستنتاجاتإ .3

 .الخطيئة ويوقع فيم على اآلخر مما يغلب التضامن لقي اللوأي نّ أما تقوم عليه الخطيئة 

 : الخطيئة هي رفض الصوت الذي يقول لي من أنا.عمقأالخطايا الظاهرة تكشف خطايا 

 .(39-32:  8جذور الخطيئة هي كذبة عن صورة هللا )روما 

 

 الدكتور سامي ريشا -ساس بالذنب )مقاربة الطب النفسي( اإلقرار بالخطيئة واإلح

 كتور ريشا مداخلته بالنقاط التالية :لخص الد

 تحديد الخطيئة وعقدة الّذنب على اختالف أشكالها وأنواعها .2

 األمراض النفسّية الّناتجة عن عقدة الّذنب .1

 التصّرفات أو العوارض الّناتجة عن عقدة الّذنب  .3

 .من عقدة الذنبللتخلّص  ةعملي توصيات .4

 

 الها وأنواعهاتحديد الخطيئة وعقدة الّذنب على اختالف أشك .2

 كّل شيء مؤلم وضاّر، يحّد من اإليمان والعالقة مع هللا، مرتبط بالّديانة وخاّصة المسيحّية منها.الخطيئة: 

 ألم )محاسبة شخصّية( + وعيعقدة الّذنب: 

 نمّيز نوعين من عقدة الّذنب.

 عقدة الّذنب الموضوعّية لدى الفرد وهو مسؤول عنها أمام القانون. .2
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عقدة الّذنب الّذاتية لدى الفرد الّشاعر أّنه مخطىء أمام وعيه أو ذاته أو ضميره، إنَّه إحساس أخالقّي  .1

 وليس واقع ملموس.

 تولّد عقد الّذنب شعور عميق بالحزن وإحساس مزعج ناتج عن فكرة خطأ ماضي يندم الفرد على القيام به.

 تساهم عقدة الّذنب في بناء شخصّية اإلنسان.

الّذنب هي إنسانّية نتيجة لجروح عميقة تعود للّطفولة طبعت الكيان اإلنساني ومنعته من أن يحّب، أن عقدة 

يفرح، ان يعيش وقد تكون ملجأ لألشخاص من غير الّناضجين فيقضون وقتهم بإلقاء الذنب على نفسهم بدال  من 

 أن يقوموا باألمور على أكمل وجه.

خالل األهل وما يفرضونه من قيم ومبادىء وإلتزامات، من المدرسة وما مصادر اإلحساس بالذنب تتمثَّل من 

 تفرضه من تربية ونظام، من المجتمع وما يفرضه من قوانين وممنوعات، من الديانة وما تفرضه من وصايا.

 

 األمراض النفسّية الّناتجة عن عقدة الّذنب .1

اتجة عن عقدة الّذنب  لعصبّية... وتطبع في الفرد ما يلي:: الهّم، القلق، الخوف، االمشاعر النَّ

 يبحث الفرد عن تصليح ما يشعر به من خالل نقده الّذاتي، تمييز عمله والّتوبة. -

 ال ينفتح على محيطه. -

 يشعر أّنه مذنب من خالل مرضه، تراجع مقدراته اإلجتماعية والعائلّية وحّتى كّل ما يتعلّق بعمله. -

 ال يستطيع مشاركة آالمه وعزلته. -

 Dépression -ار العصبي اإلنه -

 مزاج يائس لمّدة أسبوعين على األقّل. -

 فقدان الّرغبة بالقيام بأعماٍل رائعة. -

 تالشي القّوة وظهور الّتعب. -

 فقدان الّثقة بالنفس وإمكانية معرفة الّذات. -

 إحساس بالّذنب غير مبّرر )أحيانا ( -

 التفكير بالموت أو اإلنتحار. -

 يز متمّثلين بالترّدد والعجز من اتخاذ أي قرار.تراجع مقدرات التفكير والّترك -

 تبّدل بالحركة والنفسّية متمّثلة بعصبّية زائدة أو إغالل.  -

 تبّدل بالنوم -

 تبّدل بالرغبة في األكل. -

 إّتهام النفس الحزين: يكون الفرد فيه ضحّية ألٍم أخالقّي ناتج عن كّل نوع من الخطأ. -

 الخطأ بكامله.تحّمل الفرد عاتق مسؤولية :  الوسواس -

 الّذنب في العيش، من التفكير، من المشاعر، من اإلنفصال أو الغياب ... : الّضغط -

من أصدقاء في أرض المعركة والخوف من إقامة عالقة حميمّية خوفا  من أن يتركه الفرد اآلخر أحالم  -

 ينفصل عنه أو يموت.

 

 ّناتجة عن عقدة الّذنب تصّرفات أو عوارض   .3

 منها: وعوارضو تصّرفاتبالّذنب وراء عّدة  يختبىء اإلحساس
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صعوبة التأقلم، يشعر الفرد أنه ال يملك كرامته، إّنه غير مستحّق، ال يأخذ فرص، ال يتبع رغباته، ال  -

 يفقد أي وقت )لهو(.

 يختار عمل ال يناسبه لكي يعاقب نفسه، يحّول الفرح إلى غم وحزن. -

سه مسؤوال  عنها. ال يعرف تقّبل كالم ممزوج بالمشاعر أو يحّمل نفسه أعباء أخطاء اآلخرين ويعّين نف -

 بالمديح.

 يشعر بعدم األمان تجاه اآلخرين، وأّنه غير م حّب. -

 يقول "نعم" لكّل ما ي طلب منه. -

 ينكر حّريته الشخصّية وحاجته للّراحة. -

 يهدي نفسه الهدايا ليعذر نفسه من حزٍن أو نقص أو غياب. -

 ائه بالالوعي لديه.ينتقد اآلخرين من خالل أخط -

لديه مشاكل جنسّية كخيانات خارج نطاق الّزواج، ذكريات جنسّية سلبّية في حياته الماضية، لديه أب  -

 castratrice ضاغط أو اّم 

 يتوب عن خطاياه أمام هللا ليعاقب نفسه ولتجذير كرامته، ال ليحصل على الّرحمة والغفران من هللا. -

 عقدة ذنب األهل -

 خصّيةاإلنفصام بالش -

 التوّحد  -

 المثلية الجنسّية -

 شعور بالّذنب تجاه األهل، هللا، المجتمع والعالم. -

 

 توصيات عملية للتخلّص من عقدة الذنب .4

 المصالحة مع الّذات -

 التحّرر من العوائق الخارجّية. -

 شعور الفرد أّنه بحاجة أن ال يبقى وحيدا  مع خطأه مشاركة الخطأ :  -

 

 األب أنطوان عوكر  -بيبليّة   يسوع يغفر للخطأة"، قراءة" 

 

 مقّدمة

 ال تشّكل"يسوع يغفر الخطايا"  . جملةأّن ي خلِّص شعبه من خطاياهميدّل على دوره األساسي وهو  سم "يسوع"إ

 .سماإلعمل هذا برنامج إّنما هي تعتبر إشكالّية

جانبّي في سبيل تحقيق الهدف عمل هو إزالة الخطيئة ، من هنا يتبّين لنا أّن كشف وجه اآلبهو أن ي عمل يسوع

 .وهو اللقاء باآلب األساسيّ 

معمودّية أّما الثانية فهي  إلزالة الخطيئةإّن الفرق بين معمودّية يوحّنا ومعمودّية يسوع هي أّن األولى تأتي 

 هللا.  بالموت عن الخطيئة والحياة معأي  بالروح القدس والنار
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الخطأة الثانية يسوع يجيء إلى الخطأة؛ األولى : ن يسوع والخطأة هناك ثالث حركات في اإلنجيل بالعالقة بي

 .آخرون يأتون بالخطأة إلى يسوعوالثالثة  يأتون إلى يسوع

د والفداء، يأتي الرّب ليخلِّصنا  المبدأ األساسّي: بالتجسُّ

ى عندما سرد لم يخجل مت. سب يسوع في مطلع إنجيل مّتى: يسوع يأتي إلى البشر ويأخذ على عاتقه خطاياهمن

لنا نسب يسوع من ذكر الخطأة واألبرار أيضا . يسوع في قلب النسل هذا كي تصل لهم القداسة، إّنه يأتي إلى 

 الخطأة كما هم في حالتهم. 

 .األبرص ويلمس ي وآكل العّشارين والخطأة إّنهيسوع يأتي إلى معمودّية يوحّنا؛ 

 ."يفتقد" شعبه )مفهوم الرحمة(فالرب  على المستوى اإللهيّ ا . أمّ مسألة المناعةهناك  على المستوى اإلنسانيّ 

تقّدم لإلنسان الذي يتوّجب عليه التقّدم من  نعمة مّجانّيةهما  الخالص والغفرانفي هذا الموضوع هو أّن  األساس

 المعطاة له مجانّيا  من اآلب السماوي. أساس الوعي للرحمة الم سبقةهللا على 

 عالخطأة يأتون إلى يسو

رفت أّن يسوع رحيم وغفور51-36: 7المرأة الخاطئة )لوقا  وشعرت أّنه غفر لها  (: أتت إلى يسوع ألّنها ع 

 مسبقا  كّل ما عاشت من خطايا. 

 .بن الضال رجع إلى أبيه ألّنه جاع واست عِبد وألّنه عرف أّن أباه لن يرفضه. بعودته اكتشف الرحمةاإل

 جعل الخاطئ يكتشف رحمتهمهما كانت دوافع العودة، الرّب ي

 آخرون يجلبون الخطأة إلى يسوع

لم تعّبر . ينظر إلى المستقبللكّن يسوع  (: يأتون بها إلدانتها وإلحراج يسوع22-2: 8المرأة الزانية )يوحّنا 

المرأة الزانية عن توبتها، لقد غفر لها يسوع دون طلب السماح. بّررها فمحى لها الماضي من دون إستحقاق 

 لقاؤها بيسوع  سوف يترجم بمسيرة توبة وقرار تراجع عن الخطيئة. يسوع يتطلع للمستقبل.  ولكنّ 

لقد إستعمل . (: يأتون به لشفاء جسدّي؛ شفاء الجسد عالمة على الغفران من الخطايا21-2: 1المخلَّع )مرقس 

 ان الماضي والسير إلى األمام. يسوع مبدأ الشفاء الجسدي للتأكيد على قدرته على مغفرة الخطايا. الهدف هو نسي

فر له أن يسير إلى األمام ن غ   .في الحالت ين، يسوع يدعو م 

 خاتمة

 .(35-13: 28الغفران األخوّي يأتي كنتيجة الختبار الغفران اإللهّي )الخادم عديم الشفقة: مّتى 

 .نحن نغفر/غفرنا(الغفران اإللهّي يظهر كصورة عن الغفران األخوّي )طلبة األبانا: إغفر لنا كما 

ا، فلماذا االعتراف؟ هل اإلجابة المرتبطة بمفهوم  ا، فما نفع االعتراف؟ إذا كنت تائب  سؤال مفتوح: إذا لم أكن تائب 

ية كافية اليوم لمعالجة الب عد عن عيش  قوِّ العودة إلى الشراكة التي انقطعت بفعل الخطيئة، وبمفهوم نعمة السّر الم 

 سرِّ التوبة؟
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 األب سمير بشارة -( 91-91/9ّكا العّشار )لوقا توبة ز  

بين يسوع وزّكا. يسوع سيغّير مجرى حياة زكا الذي سيحصل على بداية النص ونهايته عن رغبة باللقاءتعّبر 

 على لعنة سوف تتحول مع المسيح إلى نعمة.  التي بنيت ريحاالخالص وأ

 بشكل واضح عملية اللقاء، التوبة والخالص. لقد قّسم األب بشارة النص إلى عّدة أقسام تّبين لنا 

أهمّية و تخّطي حواجز مختلفة؛ لقاء شخصي بالمسيحهناك ثالث نقاط مهّمة:  .يسوع/ هوية زكا : 4-21/2لو 

 الموعد.

كقصر قامته والزحام. هذه الحواجز لم تقف عائقا  أمام لقد كان هناك عّدة حواجز تمنع زكا من رؤية المسيح  

. يسوع هويةصعد زكا الجميزة ليرى بعينيه الخالص اآلتي، وهذا األمر يدّل على إهتمام زكا بمعرفة اللقاء فقد 

 الموعد عند المؤمن. سيلتقي بالرب وهذا الدليل على عندما سيلتقي بذاته 

 ترحابالحضور و الجهوزّية؛ الموّدة و الهذه اآلية تشّدد على النقاط التالية:  .اليوم / إقامة يسوع: 21/5لو 

  الخصوصّية. و

"  باستعماله هذا الفعل .زكا ليدخل في حياته الخاصة فيحصل على الخالصوره أن يدخل بيت يريد بديسوع 

قسم وواجب مقدس مرتبط النوع من يجب علّي"  يريد يسوع أن يوصل إلى زّكا أّن الدخول إلى بيته هو 

  "." إنزل على عجل يا زكامه كما لو يعرفه منذ زمن ويسّميه باس : هو بشوق للقائهحياتهبالمصير اإللهي في 

 .                            الخروج عن الذات والسخاء الداخليعدم البقاء في محيط "األنا"؛ يشّدد على النقاط التالية:  :21/6لو

لفعل إنفتح زكا با .للقاء المسيح والذاتالخروج من الذات  ،محيط األنا دعوة يسوع لزكا هي دعوة للخروج من

 على دعوة يسوع وكان سخّيا   بأن يترك نفسه تخرج من ذاتها لتواجه الحقيقة.

ف ين؛ أن نحمل الخطيئة تنال الطر  األفكار المستخرجة من اآلية هي:  .اإلدانةتبّين لنا هنا موضوع  :21/7لو

 خطيئة اآلخر، عدم اإلدانة.

تجاهه بدل أن نقابله  عيش الرحمةنة أن نحمل خطيئة اآلخر وأهميّ لقد أدان الناس يسوع وزّكا معا . من هنا 

 . كرسي اإلعتراف هو محكمة الرحمة اإللهية.باإلهانة

اإلعنراف الصادق؛ عقد النّية؛ من هذه اآلية يمكننا أن نستنتج األفكار التالية: . حركة / إستضافة :21/8لو 

 إصالح السيرة. 

عمل من سوء في حياته وذلك يتجلّى بقوله " يا رب".  لقد أخذ قرارا  لقد اعترف زكا بصدق أمام يسوع بكل ما 

 بأن يوّزع أمواله وينصف من قد ظلمه سابقا  وأن يصبح إنسانا  صالحا . 

  .. يسوع هو الخالص؛ آنية الخالص وشموليته: حلول الخالص / اليوم1/ 21لو

عد تصّرف زكا السليم قال له يسوع أّنه اآلن يبّين لنا لوقا أّن يسوع هو الخالص للشعب وخاصة الخاطىء. ب

 حصل الخالص ليس فقط له بل لكل بيته مما يدّل على آنية الخالص وشموليته في حياة التائب.

 : إستعادة البنّوة.يسوع / : هوية زكا21/21لو
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اإلنسان القادرعلى يسوع المسيح إبن هللا و"إستعادة البنوة المفقودة التي تتمتع بطابع سري لقد تّم في النهاية 

وعلى مثاله قد قام اليوم  إبن إلبراهيمأعاد يسوع لزّكا هويته األصلية مذّكرا  الجميع أّنه . "مصالحة البشرية باهلل

 التجسد والفداء.  ّريمرتبط بسالالعبور هذا  ادمععبور من أرض الهالك إلى أرض البال

 

 األب إدغار الهيبي  -أم مدرسة مجهولة؟ الخطيئة المميتة والخطيئة العرضية: مصطلحات فارغة 

بحسب األب الهيبي المقاربة األخالقية تأتي في آخر المطاف وليس في بدايته، وهذا ما ال يعاش في أغلب 

 األحيان من الناحية الراعوّية. 

خصّية أم ش؟  موضوعّية أم شخصّية حالة أم فعل؟بدأت المداخلة بمجموعة من األسئلة وهي التالية: الخطيئة هي 

ضّد هللا أم ضّد القريب أم ضّد الّذات ؟ بالجسد  نوعّية أم كمّية ؟ غلطة أم خطأ ؟ جماعّية ؟ بنيوّية أم عارضة ؟

 بالفعل أم باإلهمال ؟ ضّد الشريعة أم ضّد المشّرع ؟ الشريعة الطبيعية أم الموسوية أم المسيحانية ؟ أم بالروح ؟

  ة أم عرضّية ؟مميت بالفكر أم بالقول أم بالفعل ؟

إّن غاية الحياة االخالقّية هي الحياة األبدّية: وما الحياة األبدية إاّل أن يعرفوك انت اإلله الحق وحدك ويعرفوا 

 المسيح الذي أرسلته.  

هناك ثالث نصوص تربط بين الحياة األخالقّية والحياة األبدّية: نيقوديموس، الشاب الغني، الفريسي في بداية 

الكون والخليقة هما في حركة تصاعدية نحو هللا المحبة. علّي أن أحمل كل الكون من ري الصالح. مثل السام

خالل أعمالي إلى هللا. حالة اإلنسان تتأرجح بين النعمة والخطيئة، إّما أن يكون في مسيرة نحو هللا ومع هللا ) 

أن نستقبل هللا في ذاتنا )شخصية، جماعية،  أكون في قلب هللا( وإما أن يكون ضد هللا )أنا أم هللا(. النعمة هي

 نسان وهللا. تصال بين اإلإنعدم اإلو دخل الموت إلى العالمبنيوية(. أّما بالخطيئة فقد 

للخطيئة  ي هللا المحّبة.أهي خلل )فساد أو نقص( في توّجه النفس البشرّية نحو غايتها النهائّية تحديد الخطيئة: 

 . وتالمو الهالك، الضياعنتائج: 

في  د. أذى وفسا (théologique) خالقي، بل بالمعنى الالهوتيخطيئة بالمعنى األالليست بالمعنى الموضوعي: 

 عالقة الخليقة بالخالق.

ا .(théologal) خطيئة خلقّية بالمعنى الشخصي:  على  ف إالّ تشال ت ك، فالخطيئة ال يوجد خاطئ ما لم يكن مؤمن 

 إرادته. بقبله وي  ذى والفسادهذا األ ويعرف اإلنسان يعي له.ضوء تجلّي اإل

حالة عامة، ال ترتبط بمعرفة الشخص وال بإرادته، بل تنسحب عليه لمجّرد انتمائه للجنس  الخطيئة االصلّية:

 البشري، وهي ليست خطيئة بالمعنى الخلقي. 

واع )معرفة تاّمة( ومقصود حالة شخصّية تنتج عن خيار الخطيئة الخلقية االساسّية )الجوهرّية = المميتة(: 

يمان باهلل وينقض العهد معه: قتل يسوع، موقف الغافر )إغفر لهم ألّنهم ال يعلمون ماذا )إرادة حّرة( يرفض اإل

كّل ما يرقى بي إلى هللا هو حالة نعمة أّما كل ما يدنيني فهو من الخطيئة. اذا كان الموضوع ضد هلل  .يفعلون(

 تكلّم هنا عن خطيئة مميتة.بمعرفة كاملة وحرية تامة ن
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ألّنه  المحّبة( ويولّد حالة رفضّية هلل يسّمى خطيئة مميتة. –الرجاء  –كل عمل ضد الفضائل األساسّية )اإليمان 

العدالة( الذي  –االعتدال  –القّوة  –فعل رفض لمشروع الخالص ككل عمل ضد الفضائل الرئيسّية )الفطنة 

 خالص وبالتالي خطيئة مميتة.يعتبر أيضا  فعل رفضي لمشروع ال

فعل شخصي )أو جماعي أو بنيوي( محّدد يتعارض بطبيعته مع موضوع الخطيئة الخلقّية الفعلّية )العرضّية(: 
معّين )تحدده الشريعة بشكل عام، الطبيعّية أو الموحاة( لكّنه ال يرفض بأصله الغاية السميا للحياة االخالقّية: أي 

إذا كان . ب موضوع الخطيئة من حقيقة هللا المحّبة كلّما اقترب فاعلها من رفض هللا نفسهما اقتركلّ فهللا محّبة. 
الموضوع ضد قيم وفضائل ال ترفض هللا والوعي مشوش والنية مبتورة واإلرادة مجتزأة نتكلّم هنا عن خطيئة 

 عرضية. 
 



 

 

 ملحقات
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 االستمارة االحصائية بحسب أعناء الجماعات:  أ -9ملحق رقم 

ا 93.5 نعم ل أنت ملتزم بقداديس اآلحاده 2      0 كال 5.5 أحيان 

   38.5 سر المصالحة 11 سر الغفران 27.5 سر التوبة 11 سر االعتراف أي تعبير تفّضل: 1

         93.5 لماذا؟، نعم هل تعتبر هذا السر ضروري؟ 3

         16.5 تعليم الكنيسة 

         5.5 عادة منذ الطفولة

         55 جديد عالقتي مع الربت

         44 إعادة نظر لمسيرة حياتي

         38.5 عمللحصول على نِ 

ا 93.5 لماذا؟ ،نعم هل تعترف بكل خطاياك؟ 4      0 لماذا؟، كال 5.5 أحيان 

للحصول على المغفرة  
 الكاملة

22         

         49.5 إنطالقة جديدة

عدم الشعور بالراحة و
 توبيخ الضمير

27.5         

ا عن االنظار 16.5 أمام نظر المصلين أين تفّضل االعتراف؟ 5      11 ال يهمّ  55 بعيد 
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ا لوجه مع  49.5 في كرسي االعتراف وجه 
 المعّرف

     11 ال يهمّ  16.5

   11 ال يهمّ  38.5 في مكان حج 33 في غير رعّيتك 11 في رعّيتك

 11 ال فرق 38.5 عند الضرورة 11 في فترة زمنّية محّددة 27.5 خالل القّداس 16.5 على موعد مسبق تراف:هل تفّضل االع 6

   55 أكثر 5.5 أقل 27.5 مرتين 11 مرة واحدة كم مّرة تعترف في السنة؟ 7

   33 حبيس 16.5 كاهن ال تعرفه 49.5 كاهن تعرفه 5.5 كاهن الرعّية تفّضل االعتراف عند: 8

     71.5 ال يهمّ  5.5 كاهن معّمر 22 كاهن شاب ل االعتراف عند:تفضّ  9

         99 نعم هل تثق بالكاهن؟ 21

       38.5 كال 55 نعم هل تجد كاهن معّرف بسهولة؟ 22

ا؟ 21 ا كافي           77 نعم هل يعطيك الكاهن وقت 

ا هل تتوّقع من الكاهن أن يكون: 23 ا 55 مستمع         66 مرشد 

هل تفصل بين الكاهن المرشد  24
 والكاهن المعّرف

       22 كال 55 نعم

       16.5 كال 60.5 نعم هل تمّيز بين االرشاد واالعتراف؟ 25

   5.5 يعطي الفرض 5.5 توبيخي 93.5 توجيهي 33 تعليمي ؟ما هو نوع االرشاد بعد االعتراف 26

هل صادفتك مشكلة ما مع الكاهن  27
 المعّرف؟

       71.5 كال 5.5 منع
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 االستمارة االحصائية بحسب أبناء الرعيّة:  ب -9ملحق رقم 

ا 66.7 نعم هل أنت ملتزم بقداديس اآلحاد 1    6.9 كال 25.3 أحيان 

 27.6 سر المصالحة 11.5 سر الغفران 27.6 سر التوبة 16.1 سر االعتراف أي تعبير تفّضل: 2

   6.9 كال   89.7 نعم هل تعتبر هذا السر ضروري؟ 3

   4.6 عالقة مباشرة مع الرب لماذا  13.8 تعليم الكنيسة لماذا؟

    خجل   2.3 عادة منذ الطفولة

    الكاهن إنسان مثلي   52.9 تجديد عالقتي مع الرب

    ال أحب أن أحاكم   39.1 إعادة نظر لمسيرة حياتي

   2.3 هذا السرغير طائفة ال تعترف ب   2.3 عمللحصول على نِ 

ا 29.9 ، لماذا؟نعم هل تعترف بكل خطاياك؟ 4    16.1 لماذا؟ ،كال 23 أحيان 

   2.3 عدم الثقة بالكاهن   11.5 للحصول على المغفرة الكاملة 

   2.3 الخوف من قول الحقيقة 25.3 إنطالقة جديدة

الشعور بالراحة وعدم توبيخ 

 الضمير

ا في  29.9    11.5 نفس الخطيئةالوقوع تكرار 

ا عن االنظار 11.5 أمام نظر المصلين أين تفّضل االعتراف؟ 5    2.3 ال يهمّ  71.3 بعيد 
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ا لوجه مع المعّرف 46 في كرسي االعتراف      4.6 ال يهمّ  27.6 وجه 

 13.8 ال يهمّ  13.8 في مكان حج 23 في غير رعّيتك 29.9 في رعّيتك  

 9.2 عند الضرورة 34.5 في فترة زمنّية محّددة 34.5 خالل القّداس 16.1 وعد مسبقعلى م هل تفّضل االعتراف: 8

 18.4 أكثر 0.7 أقل 18.4 مرتين 41.4 مرة واحدة كم مّرة تعترف في السنة؟ 9

 11.5 حبيس 11.5 كاهن ال تعرفه 20.7 كاهن تعرفه 25.3 كاهن الرعّية تفّضل االعتراف عند: 10

   46 ال يهمّ  27.6 كاهن معّمر 18.4 كاهن شاب تفّضل االعتراف عند: 11

   13.8 كال   75.9 نعم هل تثق بالكاهن؟ 12

   25.3 كال   69 نعم هل تجد كاهن معّرف بسهولة؟ 13

ا؟ 14 ا كافي     6.9 كال   75.9 نعم هل يعطيك الكاهن وقت 

ا هل تتوّقع من الكاهن أن يكون: 15 ا 27.6 مستمع  ا 69 مرشد     2.3 واعظ 

   43.7 كال   23 نعم هل تفصل بين الكاهن المرشد والكاهن المعّرف 16

   9.2 كال   59.8 نعم هل تمّيز بين االرشاد واالعتراف؟ 17

 0 يعطي الفرض 0 توبيخي 73.6 توجيهي 34.5 تعليمي ما هو نوع االرشاد بعد االعتراف 18

     59.8 كال 0 نعم هل صادفتك مشكلة ما مع الكاهن المعّرف؟ 20
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 2199آذار  4عمل حلقات الحوار _ الجمعة : 2ملحق رقم 

 األسئلة/األجوبة الفريق

 : لماذا يتردد المؤمنون باإلقبال على ممارسة هذا السر؟ لماذا يعترف البعض؟ ولماذا ال يعترف البعض اآلخر؟2السؤال 

 فريق 
 2رقم 

 يقبل المؤمنون على سر اإلعتراف ألسباب عدة: 

 قدة الذنب المستمرة، وسواس، خوف من هللا ومن الدينونة وأيضا  بهدف المناولةع -
 عادة وخوف من األهل، فرض واجب -
 عمل النعمة، مشروع حياة، -
 اكتشاف محبة هللا الغافرة -
 يمتنع المؤمنون عن التقدم من سر اإلعتراف:  -
 بتأثير من العولمة والحياة السهلة -
 ا السر وماهيتهبسبب الجهل وعدم إدراك أهمية هذ -
 العتقادهم انهم بسبب العالقة الشخصية مع هللا هم بغنى عن "وساطة" الكاهن أو الكنيسة -
 العتقادهم ان الخطأ موجه إلى البشر وال إلى هللا -
 بسبب الصلوات التي تتلى في القداس -
 بسبب تأنيب الكاهن والخوف من األحكام المسبقة -
 بسبب الخجل -
 ه )منصبا  نفسه حاكما  مكان هللااهن وسلوكبسبب الحكم المسبق على الك -

فريق  
 5رقم 

اة أو تتميم  واجب اعتادوا يتردد المؤمنون باإلقبال على ممارسة هذا السر، ألنهم ال يثقون بالكاهن. أما البعض فيعترف تعبيرا  عن التوبة بغية تصحيح مسيرة الحي -
 القيام به.

 ذاتهم أو خجال  من الكاهن، كما وأن للكبرياء دورا  كبيرا  في عدم اعتراف البعض.ال يعترف البعض بخطاياهم خوفا  من مواجهة  -
 ذا السر وبعده الكنسي.هناك من ال يعترف العتقادهم انهم سيقعون حكما  في الخطيئة ذاتها أو ألنهم يعتبرون الكاهن مساٍو لهم أما البعض اآلخر فيجهل أهمية ه -

 وضوعة بين أيدي المؤمنين للتحضير لعيش اإلعتراف؟: ما هي الوسائل الم1السؤال رقم 

 سولية... ومن خالل العظات تضع الكنيسة بين أيدي المؤمنين وسائل عدة للتنشئة منها : التعليم المسيحي في المدارس، في معاهد الالهوت، في الجمعيات والحركات الر فريق 
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 الكنيسة الكاثوليكية،... باإلضافة إلى دور الشهادة، سير القديسين، تعليم 2رقم 

 فريق 
 6رقم 

رضى في المستشفيات، العمل يستند الناس عادة على ما تعلموه في تعليم القربانة األولى، على محاضرات، توجيهات، قراءات كتابية، التنشئة، الراعويات ) راعوية الم
 ، كتاب اإلقتداء بالمسيح...الراعوي الجامعي...(، رياضات روحية، الكتاب المقدس، كتاب مورد العابدين

 : على أي أساس وبحسب أي مرجعية يتم فحص الضمير؟3السؤال رقم 

 فريق 
 2رقم 

ير: كتب سير القديسين، يتم فحص الضمير بحسب تعليم الكنيسة المستندة على تعاليم اإلنجيل تضع الكنيسة بين يدي المؤمنين بعض الوسائل لمساعدتهم على فحص الضم
 (16-26، 5ديس بولس إلى أهل غالطية )رسالة ا لق

 فريق 
 7رقم 

 يتم فحص الضمير عن طريق سماع صوت هللا من خالل التأمل بمقطع إنجيلي -
 بحسب الوصايا -
 بحسب تعليم الكنيسة -
 بحسب التعليم الديني في المدرسة -
 بحسب التعليم الديني في العائلة -
 عن طريق توعية وتنشئة الكاهن للمؤمنين -
 ييز بين الخير والشرعن طريق التم -
 عن طريق توطيد العالقة بالرب وسماع كلمته والعمل بإرادته -

 : أي يتم اإلحتفال بسر التوبة وأين يتم اإلقرار بالخطايا؟4السؤال رقم 

 فريق 
 1رقم 

 قات أخرى.يتم اإلحتفال بسر المصالحة ضمن إطار رتبة التوبة أو رياضة روحية، وأيضا  قبل القداس وضمنه وبعده وفي أو

صليب مثال ( فيتهيأ المعترف ويتقدم ولإلقرار بالخطايا يجب تحديد ماهية الخطيئة. يمكن اإلقرار بالخطايا تحت أقدام الصليب وذلك بعد القيام بمراحل صالة و تحضير )درب ال
 بعدها من سر التوبة وسر اإلفخارستيا.

 تنعكس على صورة الكاهن.وال بد من التخلص من صورة هللا الديان والغاضب ألنها 

 اقرار الخطايا يحصل في مرحلة فحص الضمير ويكّمل مع اللقاء باألب المعّرف.

 فريق 
 5رقم 

 يتم اإلحتفال بسر التوبة في الكنيسة أمام القربان المقدس، أو في صالة محضرة مسبقا  وأحيانا  في الهواء الطلق.
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 في غرفة اإلرشاد كما يمكن في حاالت خاصة أن يتم خارجا . أما اإلقرار بالخطايا فيتم في كرسي اإلعتراف،

 : أين، في الكنيسة أو في المكتب أو في مكان آخر، يفضل المؤمنون اإلعتراف؟5السؤال رقم 

 لكل مكان خصوصيته وفرادته ووقته:  

 في رتبة توبة... في السكريستيا بعد القداس، في الطبيعة أو على الطريق أو أمام مزار، في رياضة روحية أو -
 في المكتب )خاصة لألشخاص الكبار( -
 الكرسي المغّير( -في الكنيسة )في كرسي اإلعتراف -
 على فراش المرض... -

 األزمة الحقيقية هي عند الشبيبة  الذين ال يقبلون ابدا  على سر التوبة. 

 اعتراف الكاهن للكاهن يشجع المؤمنون فيكونون لهم القدوة.

 فريق 
 6رقم 

 حكم... –خوف  –توتر  –حاجز   -رسي اإلعتراف : مظلم ال لك

 / راحة / خصوصية / ...المكتب: تعبير عن المشاعر

 في الكنيسة : خشوع / عظمة الرب / رهبة / حميمية...

 مشكلة اإلعتراف خالل القداس.

 : كيف يعاش سر التوبة في الرعايا؟6السؤال رقم 

 فريق 
 1رقم 

 رعايا موقفان:للسؤال جوابان، ففي كل ال

يان، أو دائم اإلستعجال، موقف سلبي: رابط مكسور بين الكاهن والرعية والجماعات العلمانية والرهبانية. تنحصر المشكلة بعالقة الكاهن بالرعية : غائب معظم األح -
 أو غير مهتم... لذا فهناك من ال يتعرف ابدا  ومنهم من يعترف ولكن بطريقة سطحية...

 حضير الكاهن للفرق الرعوية على تنوع فئاتها من خالل الرياضات الروحية، رتب التوبة، وحضوره الدائم في الرعية واإلرشاد. سموقف إيجابي: ت -

 عتراف. أما في المدرسة فيتم التحضير لهذا السر عن طريق حصص التعليم المسيحي ورتب التوبة والرياضات الروحية فتتوج مسيرتهم بعد ذلك بسر اإل

 فريق 
 7رقم 

 الكاهن له دور أساسي في عيش سر التوبة في الرعية: 
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 لتنشئة الكهنة على هذا الصعيد أهمية كبرى 

 باإلضافة إلى تفرغ الكاهن لرعيته وفي حال خدمة الكاهن لعدة رعايا يقع التقصير في مكان ما.

 المنظمات الشبابية والحركات الرسولية( لتنشئة الشباب أهمية كبرى أيضا  ليقبلوا على ممارسته من دون خوف أو خجل )دور

 ويعاش هذا السر أيضا  خالل الرياضات الروحية ورتب التوبة وساعات السجود أمام القربان.

 : كيف يتم التحضير لإلعتراف في المدارس ؟ 7السؤال 

 فريق 
 3رقم 

ة األولى. المتابعة في الصفوف الكبرى تقتصر على اإلحتفال به مرة في السنة في زمن التحضير لسر التوبة في المدارس مرتبط بشكل وثيق بالتحضير لإلحتفال بالمناول
 الصوم المبارك.

 إن عيش هذا السر مرتكز بشكل أولي على المرافقة الروحية وبناء عالقة شخصية بين الكاهن والشبيبة.

 اليوم ان يعيش هذا السر بعمقه الروحي واالهوتي؟مفهوم سر التوبة تغّير على مدى األجيال:  فهل هناك تنشئة كافية تسمح لجيل 

ع عطية الروح القدس المعطى ان برنامج " التعليم المسيحي المشترك" أثبت مساهمته بالسماح لعيش ب عد هذا السر إنطالقا  من  العالقة بشخص يسوع المسيح والتفاعل م
 بالعالمة السرية: الحلة.

 فريق 
 8رقم 

حدة في األولى في المدارس أّدى بشكل من األشكال إلى غياب الكاهن وبالتالي  إلى نقص في المدارس على هذا الصعيد. باإلضافة إلى غياب صيغة موغياب التحضير للقربانة 
 المدارس الكاثوليكية.

ير األوالد لهذا السر باإلضافة إلى ما يقوم به معلمو كما وأن الجو في المدرسة ال يساعد.  مع العلم أن الكثير من المدارس تعمل على تأمين جو من الصالة وتحاول تحض
 التعليم المسيحي حتى الصف التاسع. وقد يتم اإلحتفال بهذا السر الذي لطالما فصل عن سر اإلفخارستيا خالل األعياد الكبيرة والصوم.

 الدور األكبر والمسؤولية األهم تقع على كاهل األهل وكيفية تربيتهم ألوالدهم.المرافقة ضرورية لمساعدة الولد على فهم هذا السر. أما بالنسبة للشبيبة فالمهمة صعبة و

 أما في الرعية فيتم التحضير بطريقة مختلفة.

 خالصة : إن التحضير لهذا السر يتم بحسب الصفوف : على شكل احتفالي، أو سريع، أو بطريقة محدودة وغير موّحدة.

 المدرسة، الرعية واألهل.على التحضير أن يكون موحد ومتناغم بين 

 تساؤل: إلى أي درجة ندخل بمنطق "هللا محبة" كنقطة انطالق لسر التوبة؟ 

 ذكرها، حياًء أو إحراجاً؟: عالم يستند اإلقرار بالخطايا؟ هل من خطايا ال يقّر بها؟ هل هناك خطايا يتجاهلها المعترفون، ال يعرفون أّنها خطايا أو ال يريدون 8السؤال رقم 
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 فريق 
 3رقم 

 جارحة.يستند أكثر المعترفين على الوصايا العشر في إقرارهم بالخطايا. بعضهم يتجاهل اإلقرار ببعض الخطايا بسبب بعض الكهنة ورّدات فعلهم ال

 اإلرشاد الروحي واإلرتكاز على بعض النصوص تساعد على اإلقرار بالخطايا والتحرر منها.

 تراف : أهمية وضع سر التوبة في إطار اإلرشاد.أهمية التمييز بين اإلرشاد واإلع

 أهمية معرفة مفهوم الخطيئة يساعد المؤمنون على اإلعتراف بها )من هنا طلب تفعيل الوعي التعليمي لمعنى الخطيئة(

 أهمية اإلقرار يساعد التائب على أن يشعر أنه حيث اختبر الموت سيجد الحياة وحيث واجه الخطيئة سيختبر الحب.

 ة إعطاء الحلة للذي لم يستطع اإلقرار الكامل ألن الخبرة تظهر بأن اإلقرار يأتي بعد مدة بنعمة الروح القدس الذي أعطي له.أهمي

 أهمية تنشئة  الكهنة على سر التوبة.

 فريق 
 5رقم 

 إلجتماعي.غالبا  ما يستند المؤمنون على الوصايا العشرة، على وصايا الكنيسة أو على ما هو عيب على الصعيد ا

 أما ما يتجاهلون اإلقرار به فهو الخطايا المتعلقة بالجنس، بالخيانة الجنسية أو األجهاض.

التنشئة في الرعية، في المدرسة ال ي قر األشخاص بالخطايا التي يخجلون بها ومن المالحظ أن مفهوم الخطيئة غير واضح لدى المؤمنين، من هنا ضرورة الوضوح في التعليم و
 عائلة.وفي ال

 تزال خطايا؟: في ليتورجيتنا المارونية نذكر الخطايا المقترفة "بمعرفة أو بغير معرفة" ما هي هذه الخطايا وإذا ما اقترفت من دون معرفة، فهل ال 1السؤال رقم 

 فريق 
 3رقم 

 يختلف من شخص آلخر، فالتمييز بين الخطأ والخطيئة له أهميته. طالما ال يعرف المؤمن ما يفعل فهو ال خطأ عليه وال ي عاقب. الخطيئة هي خطيئة ولكن مفهومها

 الكنيسة تضع ثالث شروط تدل على وجود الخطيئة : المعرفة، اإلدراك والحرية.

 خطيئة اإلهمال عن غير معرفة تحجب رؤية تأثيراتها وتمنع الشهادة لرحمة الرب.

 فهل فعال  ستسهم بإحداث تغييرات؟ هذه التساؤالت تبدو كأنها وعظ وتشعرنا ببعدها عن الواقع

 فريق 
 6رقم 

 ال خطيئة حيث ال معرفة ولكن حين يعرف اإلنسان بأن ما يفعله خطأ فعليه عندها أن يعترف.

 عقدة ذنب

 يبقى أن تنوير المؤمن هو مسؤوليته ...
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؟ وفي هذه الحال، هل يشكل ذلك خطراً على استمرارية ممارسة هذا السر؟ أم هل ينبغي أن يكون : اإلرشاد ما مكانه في سر اإلعتراف؟ هل ينبغي أن يكون اإلرشاد تأنيباً 21السؤال رقم 
 سلساً بعيداً عن القسوة والتأنيب؟ وفي هذه الحال، هل يؤدي ذلك إلى استسهال اقتراف الخطيئة؟

 فريق 
 4رقم 

 بقى من دون ثمار روحية.اإلرشاد، هو من أعمال الروح القدس وهو عامل أساسي في سر اإلعتراف وإال ي

 لإلرشاد مكانة خاصة في سر اإلعتراف وتكمن في بناء عالقة سليمة بين المعترف وهللا أو الشخص الذي أساء إليه.

د من تثقيف المعترف حول أسباب الخطيئة وغفران هللا. وال يجب أن يك رشاد مصحوبا  بالتأنيب ألن ون اإليجب أن تتنوع أنماط اإلرشادات بحسب اإلعمال، فهذه األنماط ت حّد 
 هللا محبة ودور الكاهن إظهار هذا الوجه.

أو أحاسيسه الخاصة وعليه أن يتمتع  على الكاهن ان يكون مهيئا  لهذا اإلرشاد، فدوره هو دور المربي للمعترفين. عليه أن يكون موضوعيا  فال يرمي في إرشاده احكاما  مسبقة
 بالحكمة والفطنة.

النفسي القتراف يكون ملّما  في مجال علم النفس فعليه أن يرافق المعترف في مسيرته اإليمانية. كي تتم المرافقة بشكل صحيح يجب أن يعرف الكاهن السبب على الكاهن أن 
 الخطايا وأبعادها النفسية...

ف أن يدرك هذا الوجه هلل كي يعيد أهمية هذا السر وإال يصبح هذا السر يبقى اإلرشاد في سر اإلعتراف مسيرة شفاء. فاهلل رحوم وعادل في الوقت ذاته، ولهذا على المعتر
كننا  ، واجب. م   م 

 مالحظة: رأى البعض أن التأنيب ضروري في اإلرشاد لوضع األطر في نصابها الصحيح... 

 فريق 
 7رقم 

 يسير معه مسيرته اإليمانية فيصوب األمور حين يلزم.المرشد هو شخص قريب ومن السهل التفاعل والتواصل معه. المرشد ال يؤنب بل يدعم الشخص و

 هناك فرق بين اإلرشاد وبين اإلعتراف .

 : أنواع األفعال التعويضية في اإلعتراف ودورها في حياة المؤمن؟ 22السؤال 

 فريق 
 4رقم 

 األفعال التعويضية عبارة عن : 

 صلوات والتزامات بأعمال معينة. -
 غفرانهأفعال شكر على محبة هللا و -
 اإللتزام بمصالحة األشخاص الذين أسأنا إليهم -
 التطوع في خدمة معينة، في جمعية ... -
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 فريق 
 8رقم 

كرههم، أفعال محبة... مع لطالما ظن البعض أن األفعال التعويضية هي نوع من "القصاص". أنواعها: صالة، تأّمل، نصوص إنجيلية، صوم، صالة من أجل األشخاص الذين ن
 لى تصحيح األخطاء في المسلك مع ترك ملء الحرية للمعترف لإلختيار.التركيز ع

 األفعال التعويضية هي ما ينتج عن لقاء التائب باهلل. هو ثمرة فعل التوبة، عالج انجيلي )زكا العشار(

 دور األفعال التعويضية: مساعدة المؤمن في مسيرته اإليمانية

 ليم المسيحي اليوم يتماشى مع واقعنا أم هناك دعوة جدية للعمل على تأوينها وتطوير مفهومها؟ هل ال يزال هناك شعور مرهف بالخطيئة : هل مفهوم الخطيئة في التع21السؤال رقم 

 فريق 
 4رقم 

 تحدد الكنيسة مفهوم الخطيئة ولكنه يبقى غير واضح لكثير من المؤمنين.

 فريق 
 8رقم 

 لمسيح قبل ارتباطه بالخلل اإلجتماعي.  ويبقى هذا المفهوم مبهم للكثيرين اليوم.مفهوم الخطيئة مرتبط بعالقة المؤمن بيسوع ا

 الشعور المرهف بالخطيئة أصبح نادرا  في أيامنا وذلك بسبب عوامل كثيرة:

 اإلستخفاف بالكاهن

 اإلستخفاف بسر التوبة

 وسائل اإلعالم وتأثيرها السلبي على الناس

 الضياع في العائالت

 تيجية وعملية للتحضير وفهم مفهوم الخطيئة في الكنيسة.غياب خطة استرا
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 توصيات ختاميّة:  3ملحق رقم 

 المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة االولى

لقاءات متخّصصة لكل من معلّمي التعليم -2
المسيحي والكهنة الرعايا على حدة مع 

ر على إمكانية التالقي، تتضّمن التحضي
ضوء مختلف االبعاد الالهوتّية، 

االنتروبولوجّية، علم النفس، ... وهي تنشئة 
ضرورّية وإلزامّية إلعطاء االذن للكاهن 

بممارسة سر التوبة ولمعلّمي التعليم 
 المسيحي بمزاولة هذه الرسالة.

ضرورة المرافقة الروحّية والنفسّية -1
 المستمّرة لكل من الكاهن والمعلم، للتأكيد

على العالقة الشخصّية بالرب والنمّو 
 الروحي السليم.

مشاركة العلمانيين مع الكهنة، إنطالق ا من  -3
برنامج للتعليم المسيحي يلحظ سر التوبة 

 بشكل معّمق.

تبادل الخبرات بين الكهنة لتسليط الضوء  -4
على صعوبات معّينة ومستجّدة ومعلجتها، 

في  وبين المسؤولين عن التعليم المسيحي
 المدراس والرعايا.

ا مع  -5 ا مهم  الكتّيب يبقى أساسي وسند 
إلزامّية تطوير مواضيعه، ولكن التنشئة 
وتبادل الخبرات هما االهم في تكوين 

شخصّية الكاهن المعّرف. بالمقابل، يمكن 
ا للمعترفين في  جعل هذا الكتّيب دليال  مساعد 

 مسيرتهم الروحّية )أوراق، إنترنت، ...( 

نشئة الكهنة على التمييز بين الخطيئة ت -2
والمشكلة النفسّية، وتحويل المعترف إلى 

 االخصائي.

تعيين مرشدين لالشراف على الكهنة  -1
الجدد والقيام بلقاءات شخصّية بين 

االكليريكي والكاهن قبل وبعد إعطائه االذن 
ومراقبة مواعظ وتعاليم الكهنة الجدد قبل منح 

إضافة إلى خلق منبر االذن بممارسة السر. 
 حّر للمشاركة بين الكهنة.

)سؤال: هل من الممكن إعتماد مبدأ: معّرف 
 متخّصص؟؟(

تتّمة لورشة العمل، دورات تدريبّية عن -3
سر التوبة بحسب االختصاصات: خادم 
 رعّية، معلّم تعليم ديني، علماني ملتزم

إمكانّية إعادة النظر في الخطايا  -4
 يحها.المربوطة وإعادة توض

التعاون بين الجسم االكليريكي والجسم  -5
العلماني المتخّصص، وضرورة حث 
العلمانيين وتوجيههم على الدراسات 

 الالهوتّية.

ا النطالقة  -2 أن تكون هذه الخطوة أساس 
عمل رعوي الهوتي أخالقي متكامل يدفعنا 
إلى وضع توجيه وبرنامج رعوي للمساعدة 

أن يعرض على على التقّرب من سر التوبة و
 السلطة الكنسّية 

ال نستقيل من دورنا، ضرورة استعانة -1
الكهنة بالعلمانيين لمعاونتهم في التحضير 

لسر التوبة والكرافقة الروحّية والعمل 
 الرعائي

التنشئة اليصال معنى سر التوبة بكريقة -3
ا، تساعدنا على  عميقة ومبّسطة في آن مع 

 عيش هذا السر

: تعّمق بسّر التوبة، على مستوى الكهنة
 تركيز على الوعظ عن االنجيل وعيشه

على مستوى التعليم المسيحي أن يرّكز على 
سر التوبة بمختلف المراحل وعلى مستوى 
أساتذة التعليم المسيحي: الدعم والسؤال عما 
يعلّمونه، وتكثيف العمل مع االهل وإطالق 

 هؤالء إلى الرعّية

ا، نشهد للرب الحاضر بي-4 ننا، في سوي 
 المنازل، وقرب الكاهن من رعّيتـه.

خلق مناخات تساعد االنسان للدخول إلى  -5
حج داخلي يمّك،ه من اكتشاف هللا الحي 

 الساكن فيه ولقاء شخصّي معه.

تنشئة في مختلف االبعاد الالهوتّية،  -2
الروحّية النفسّية والتربوّية. إعادة النظر في 

ئة وإعادة تطويرها وتأوينها، تحفيز هذه التنش
وحّث االبرشّيات ومدراء المدارس على 

دورهم فيحّثوا الكهنة وأساتذة التعليم 
 المسيحي على االلتزام ببرامج التنشئة.

 تطوير الالهوت التطبيقي-1

التنشئة على الطرق التربوّية الحديثة -3
لتشمل، ال فقط، الكهنة ومعلّمي التعليم 

المربّين في الرعايا واالهل المسيحي، بل 
ا.  أيض 

خلق رزنامة تنشئة على صعيد االبرشّيات -4
ومعاهد الالهوت والمدارس في مختلف 

 المناطق.

خلق إطار لسّر التوبة والتفكير الجّدي  -5
 بمشكلة تفّرغ الكهنة في الرعايا
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 إنشاء مراكز إصغاء-6

 المجموعة الثامنة السادسةوالخامسة  تان المجموع

 استمارة إحصائّية توّزع على المؤمنين، الكهنة، المكّرسين، االساقفة حول سر التوبة ومفاهيمه. دراسة الواقع من خالل-2

 ، وتحديد مواقع النقص والضعف في مفهوم هذا السر.enqueteتشّكل لجنة مختّصة لدراسة ال 2-2

للكنيسة جمعاء يتكّون على النحو  تشكل لجنة لدرس مشروع رعائي يتمحور على الرد على هذه الحاجات وتقديم مشروع رعائي 2-1
 التالي:

 على صعيد الكنيسة

 اياإعالن سنة التوبة في الكنيسة المحلّية والعمل على كل نواحي هذا السر عند جميع الرهبانّيات واالكليريكّيات والمعاهد والمدراس والرع

 عطي تفاسير وشروحاتإصدار كتّيب خاص يتوّجه لجميع المعنيين ويطلب إقامة دورات حول الموضوع وي

 تعميم االمر على الرؤساء العامين ولجنة التعليم المسيحي وإنشاء لجنة متابعة للمشروع

 مجلس البطاركة واالساقفة والرؤساء العامين معنيين بهذا المشروع

 على مستوة المعاهد الالهوتّية

 لروحّيةإقامة دورات خاصة ومختّصة حول الخطيئة/االعتراف/ راعويته والمرافقة ا

 إنشاء قسم خاص للتعّمق بروحانّية االسرار وخاصة سر التوبة.

 إقامة دراسات متخّصصة بالموضوع لطبعها ووضعها بين أيدي الدارسين والباحثين.

 على مستوى التعليم المسيحي

 المركز الكاثوليكي للتعليم المسيحي:

 لمدارس تهتم بتنشئة الطالبمدعو للعمل بشكل جّدي وموّحد على هذا السر لورشة عمل داخل ا

 دورات خاصة عن سر التوبة وراعوّيته وكيفّية التحضير له تعطى للمعلّمين

 خاصة بين أيدي التالميذ والمعلّمين حول الموضوع fichesكتب و

 على مستوى الرهبانّيات

التركيز على إعادة تفعيل التناغم بين  -2
 المدرسة، الرعّية والعائلة من خالل:

تعميم التنشئة على كافة المناطق، خاصة 
 الجنوب وعكار،

 تأوين طرق التبشير بسّر التوبة

تنشئة متجّددة لهذا السر لكافة االعمار وليس 
سنوات من خالل إعادة  9فقط في عمر 

ر وتنسيق المصطلحات العامة لمفهوم تفسي
 هذا السر(

االحتفال برتب التوبة وتكثيفها على  -1
صعيد الرعايا من خالل تنظيم أوقات 

االعترافات مثال: االعالن على باب الكنائس 
عن برنامج واضح لدوام تواجد الكاهن 

 خارج وقت القّداس

سخاء وتنظيم أكثر من قبل السلطة  -3
لكهنة والراهبات ومعلّمو الكنسّية لتنشئة ا
 التعليم المسيحي.

االلتزام الجّدي بالعمل على تغيير " بنى -4
 الخطيئة" في العالم وليس تبريرها
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 لقاءات داخلّية خاصة بكل رهبانّية ومشتركة مع رهبانّيات أخرى حول الموضوع ودراسته

 مستوى الرعايا والمؤمنين على

 العمل على إعادة التعليم المسيحي للبالغين في مراكز خاصة بالرعايا واالبرشّيات

 تركيز الرياضات حول هذا السر وبالتالي الوعظات

 ندوات وسهرات توبة موّجهة

 على مستوى االعالم

 أفضل لجميع المؤمنين.إستعمال وسائل االعالم لتسليط الضوء على فهم هذا السر وإيصاله بطريقة 

 

 لم تعِط توصيات، بل فقط معالجة أسئلة الحوار. المجموعة السابعة
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