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مثلث الرحمات
قدا�سة البابا �شنوده الثالث
بابا اال�سكندرية وبطريرك الكرازة املرق�سية ال 117

هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت
ً
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضا من الرتاث اخلادل ملعلم
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث .اذلي أثرى حياتنا ،وحياة
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته ،فاكن
مصباح منري ،بل شمس ساطعة أضاءت بقوة اعملنا اذلي حيتاج
دوما إىل قدوة صاحلة تسري ىلع هدى السيد املسيح وتتبع خطواته
يف احلب وابلذل واالتضاع.
وهذا الكتاب بعنوان« :كيف أعرتف؟» ،وهو مأخوذ عن مقال
لألستاذ نظري جيد بمجلة مدارس األحد عدد مايو سنة 1950م
ضمن سلسلة مشالكك الروحية.
نصيل إىل الرب أن ينيح روحه الطاهرة يف ملكوت السموات
وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية الأرثوذك�سية على االنرتنت  ،يونيو 2012م
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كيف �أعرتف
وما هي اخلطايا التي نعرتف بها؟
 +اعلم يا أيخ العزيز أن رس األعرتاف يسىم يف الكنيسة
ً
أيضا رس اتلوبة ،فهو إذن ليس جمرد اعرتافات تتلوها ىلع
مسمع أبينا الاكهن وينتيه األمر ،وإنما هو توبة ،أعين شعور
ً
املعرتف بأنه قد أخطأ جدا ،وأنه قرص لك اتلقصري يف حق
إهله اذلي أحبه ،ذللك هو يأيت بنفس منسحقة للغاية ومريرة
ً
ً
جدا يلعتذر لربه عن خطاياه ،اعزما أن يرتكها نهائيا إىل غري
ً
رجعة ،طابلا من اهلل أن يساعده ىلع ذلك ويعطيه القوة اليت
يقوده بها يف موكب نرصته ...فهل تذهب يا أيخ إىل االعرتاف
بهذه انلفسية ...طوباك.
 +ذللك عليك أن تستعد قبل اذلهاب إىل االعرتاف.
ً
ً
ً
اجلس وحاسب نفسك حسابا قاسيا عسريا .قارن بني معاملة
اهلل انلبيلة لك ،وبني جحودك ونكرانك .قارن بني حياتك
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وحياة اآلباء القديسني .تذكر قول القديس بولس أن ابلار
باجلهد خيلص ،واسأل نفسك أين تظهر أنت اخلاطئ ...فإذا

ما صغرت نفسك يف عينيك ،وإذا ما شعرت بعمق خطيئتك

وحباجتك إىل املعيشة من جديد مع املسيح عند ذلك اذهب
بنفسك املنسحقة هذه إىل أبينا الاكهن.

 +إن حساب انلفس فوق أنه يهبك فضيلة االنسحاق
ً
فهو أيضا يبعدك عن نسيان خطاياك ،الشخص اذلي حياسب
نفسه باستمرار ال يشكو من النسيان أمام أبيه الاكهن.

 +عندما جتلس أمام أبيك الاكهن ،ال جيب أن تكون

لك دالة عنده ،إنس شخصيته واسمه وعالقتك به ،وتذكر أنه

نائب اهلل ،وكيله اذلي حياسبك ىلع خطاياك ،ذللك ال تذكر
ً
خطاياك كشخص يقص قصة أو يروي خربا إنما بألم وخوف.
 +اعرتف بكل نوع من أنواع اخلطايا :خطايا العمل

والقول والفكر واحلس...
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 +واعلم يا أيخ أن لك خطية ال تعرتف بها تظل باقية

مهما حتسنت حاتلك فيما بعد .ستظل تقلقك حىت لو رصت
ً
قديسا...
 +اهتم بتفاصيل اخلطية اليت تظهر فيها لونا من البشاعة،

حىت تظهر أمام أبيك الرويح ىلع حقيقتك.

 +أعرف أن ماكن اخلطية وزمانها والشخص اذلي

أخطأت معه أو إيله ،لك ذلك هل تأثري ىلع مقدار إثمك .فهناك

فرق بني قولك «نظرت يا أيب نظرة رشيرة» وبني قولك «واكنت
هذه انلظرة يف الكنيسة» ،أو «نظرت تلك انلظرة الرشيرة يف

يوم من أيام الصيام» أو «اكنت تلك انلظرة إىل إحدى قريبايت».

جيب أن تهتم بهذه اتلفاصيل ألنها الزمة.
ً
 +أحيانا تكون خطيئتك خطيئة مركبة ،أي أنها تشتمل
ىلع عدة خطايا يف وقت واحد ،وال يكشف ذلك إال ذكرك

للتفاصيل .فهناك فرق بني قولك «غضبت يا أيب وتعاركت»
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اذلي ال يعطي فكرة اكملة عن مقدار اثمك وبني قولك:
ً
«حدث أنين ضايقت شخصا من األشخاص مضايقة أدت إىل
عراك ،يف أثنائه ارتفع صويت واحتددت وتبادلت معه بعض
السباب مما جرح شعور ذلك الشخص ومما جعل احلارضين
َّ
يأخذون فكرة سيئة عن املسيحيني حىت أن بعضهم جدف
ىلع اهلل بسببنا .وقد انتىه األمر فوق لك هذا خبصام دام مدة
من الزمن» .أال ترى يا أيخ أن هذه اتلفاصيل قد كشفت
ً
ً
ً
عددا وافرا من اخلطايا لم تكن تلوضحه مطلقا جمرد لكمة
(عراك).
ً

 +إن ذكر اتلفاصيل أيضا يعطي للاكهن فكرة عن نوع
ً
العالج اذلي جيب أن يقدم لك .فمثال هناك فرق كبري بني
ً
قولك «فكرت يا أيب أفاكرا رشيرة» وبني بيانك نوع هذه
األفاكر :هل يه ختتص بانلاحية اجلنسية ،أم احلسد ،أم
االنتقام ،أم الكربياء...
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 +اهتم كذلك بمدة اخلطية :هل هذه اخلطية مستمرة

عندك ،أم اقرتفتها مرة واحدة أم أكرث ...وما مقدار املدة اليت
تقضيها يف اخلطية لك مرة :هناك فرق كبري بني شخص يقول

«جلست يف جمالس املستهزئني وسط اخلطيئة ومرت ربع

ساعة أو نصف أو سااعت دون أن يؤنبين ضمريي ،ودون أن
ً
أاغدر املاكن ،بل كنت ملتذا بذلك املجلس» هناك فرق بني

هذا وبني آخر يكتيف بقوهل إنه جلس يف جمالس املستهزئني.
أليس من الواجب أن تذكر شعورك أثناء اخلطية ومقدار

حساسية ضمريك.

ً
 +ال حتاول أثناء االعرتاف أن توجد نلفسك عذرا.

 +اهتم بانلاحية اإلجيابية :ال تعرتف فقط باألخطاء اليت
ً
فعلتها وإنما أيضا بالفضائل اليت قرصت فيها .اهتم بهذه
انلاحية اإلجيابية فقد قال يعقوب الرسول «من يعرف أن يفعل
ً
حسنا وال يفعل فتلك خطية هل» .إن مر عليك يوم لم تصنع
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ً
فيه خريا فيجب أن يؤنبك عليه ضمريك وتعرتف به.
 +ال تعرتف باخلطايا الروحية فقط وإنما بكل يشء .إن
ً
كنت تلميذا وقرصت يف واجبك فرسبت يف درس ما أو تأخر
ً
ترتيبك فيجب أن تعرتف بهذا ،وإن كنت موظفا وقضيت

يومك الرسيم يف قراءة اجلرائد وجتاذب أطراف احلديث

والفاكهة مع انلاس دون إنتاج فيجب أن تعرتف بهذا أيضا
ً
ألن ذلك الوقت لم يكن ملاك لك .إنك بعته وأخذت عنه
ً
أجرا هو مرتبك.
 +اعرتف بكل تقصري تالحظه يف نموك الرويح ،كما
ً
تعرتف أيضا بوقف نموك إن حدث ذلك ،ألن املسييح هو
شخص ينمو باستمرار يف حياة انلعمة حىت يصل إىل ملء قامة

املسيح .إذا لم تتحسن حاتلك ايلوم عن األمس ،وباكر عن

ايلوم ،فالبد أن هناك خطية رابضة تمنعك من املسري إىل
قدام.
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ً
 +أذكر أيضا خطايا العرثة .ربما ال تكون بذاتك قد

أخطأت وإنما جعلت االخرين خيطئون.

 +بعد االعرتاف :اعرف أنك قد برئت فال تعود ختطئ
ً
ً
ً
ً ً
أيضا ئلال يصيبك أرش .كن حريصا وحذرا جدا ،ودقيقا لك
ادلقة يف أعمالك.

 +حيسن بعد االعرتاف أن تسري بمفردك تتأمل يف كم

فعل الرب بك وتستفيد من حاتلك الروحية وختزن ملستقبلك

ما يفيدك .من األخطاء اليت يقع فيها الكثريون أنهم يذهبون
إىل االعرتاف مجااعت ويقضون الوقت اذلي يسبق االعرتاف
ً
يف سمر وحديث وربما فاكهة أيضا كأنهم ال يشعرون بانلدم

ىلع اخلطية وال بانسحاق انلفس ..ثم خيرجون بعد االعرتاف
ً
ً
معا يتحدثون يف الطريق يف العامليات وهكذا يفقدون كثريا.
 +إذا سهوت سهوة بعد االعرتاف ،فعليك أن تعرتف بها

قبيل اتلناول ،يف فرتة القداس اليت يتفرغ فيها أحد اآلباء
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الكهنة للمعرتفني ،إن هذه الفرتة وجدت لسماع سهوات
اذلين سبق هلم االعرتاف بكل يشء .ولم توجد تلعرتف فيها
ً ً
اعرتافا لكيا وتتناول مبارشة .هذا خطأ وجيب جتنبه.
 +أعرف من أين سقطت وتب .ال تكرر نفس االعرتاف
لك أسبوع فإن ذلك يدل ىلع انعدام اتلقدم .وإنما اجلس
إىل نفسك .واعرف من أين أتاك اخلطأ ،واستعرض طرق
اتلهرب منه ،وبإرشاد أبيك الرويح وحمبة اهلل لك تتخلص
من متاعبك وتعود مرة أخرى ولك صورة اهلل .عند ذلك ال
تنسين وإنما أذكرين يف خلواتك وتأمالتك ودموعك.
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صدر من هذه السلسلة:
 .1هل الطهارة صعبة.
 .2داخل األبواب املرشوشة بادلم.
 .3اثلمن.
 .4الرجوع.
ً
 .5من أقامين قاضيا.
 .6خييل َّ
إيل أنين أعرفه.
 .7كيف أحب اهلل.
 .8أنه مرتفق شفوق.
 .9اكنت الساعة تقرتب.
 .10بني اتلواضع ومركب انلقص.
 .11تمنيت لو بقيت هناك.
 .12حينما أقف للصالة.
 .13الصمت وقواعد املناقشة.
 .14كيف أعرتف.
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