
  تعليم األطفال المؤمنين عن االعتراف
  

  
؛ في حين أن  أهم آلمة "آم ن"قال أحدهم إن  أهم آلمة ينبغي على الشخص غير الم خ ل ص أن يفهمها هي 

وهذا صحيح ألن  هذين المفهومين هما اللذان يؤثران على عالقة المرء . "اعترف"للشخص الم خ ل ص هي 

: ٣يوحنا (الذي ال يؤمن بالرب يسوع المسيح للخالص يبقى تحت الدينونة بسبب خطاياه فالشخص . باهللا الحي الحقيقي

والشخص الذي آمن لكن دون أن يعترف بالخطايا التي ارتكبها بعد إيمانه لن يتمتع أبدا  بملء الحياة الجديدة التي وهبه ). ١٨

  . اهللا إياها، آما أنه لن يصل أبدا  إلى النضج الروحي المطلوب

  

حيث أن  االعتراف بالخطايا شيء ضروري للنضج الروحي لدى األطفال، يجب علينا أن نسعى دائما  لتعليم هذا و

لكن حيث أن  األطفال سيصارعون الخطية طوال حياتهم، . الموضوع لألطفال الذي نرشدهم إلى الخالص ويقين الخالص

ما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن االعتراف والتي يجب على وفي. فمن المهم أيضا  أن ت علمهم عن االعتراف طوال السنة

  . جميع األطفال الم خ ل صين أن يعرفوها ويثبتوا فيها

  

.١  )للمؤمنين( تعريف االعتراف  
  

  : االعتراف بخطاياك آمؤمن يعني ما يلي
  

  ). به اهللاشيء ال يح(أن تتفق مع اهللا أن  ما فكرت فيه، أو قلته، أو فعلته هو شيء خاطئ في نظره   .أ 
  
   . أن تكون مستعدا  للتخلي عن تلك الخطية ألنك آسف بالفعل على إحزان اهللا بأفعالك  .ب
  
   . أن تختار أن تطلب من اهللا أن يساعدك على عدم اقتراف هذه الخطية مر ة أخرى .ج

  
  

  
استخدامها في اآلية هذا التعريف يأتي من فهم الكلمات اليونانية األصلية التي قاد الروح القدس الرسول يوحنا إلى 

. ”Homolegeo“فالكلمة األصلية لالعتراف هي ). ٩: ١ يوحنا ١(الرئيسية عن االعتراف في العهد الجديد 

"Homo " و "الشيء نفسه"تعني ،"Legeo " يقول : "وبالتالي فإن  المعنى الحرفي لهذه الكلمة هو". يقول"تعني

فإذا آنت في اتفاق . االتفاق مع اهللا بأن  ما فعلته هو خطي ة بالفعل هي واالعتراف الحقيقي". ي ت فق"أو " الشيء نفسه

أما إذا لم يكن . فسوف تكون نادما  ألنك فعلتها. تترك تلك الخطيةآامل مع اهللا في ما فعلته فهذا يعني أيضا  أنك تريد أن 

تذآ ر أن  الخطية . عترافك لم يكن حقيقيا هناك حزن حقيقي أو رغبة حقيقية في التخلي عن تلك الخطية فهذا يعني أن  ا

وهذا ال يعني . وحيث أن  اهللا يكره الخطية فهو يريدك أنت أيضا  أن تكرهها لدرجة ترآها. سب بت األلم والموت البن اهللا

من اهللا أن أنك لن تقترف تلك الخطي ة أبدا ، لكن يعني أنك حزين حقا  على اقترافك لتلك الخطية وأنك مستعد ألن تطلب 

  . يساعدك على عدم القيام بها ثانية 
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  آيات رئيسية عن االعتراف .٢
  

  ٩: ١ يوحنا ١  .أ 
  

  ".إ ن  اع ت ر ف ن ا ب خ ط اي ان ا ف ه و  أ م ين  و ع اد ل ، ح ت ى ي غ ف ر  ل ن ا خ ط اي ان ا و ي ط ه ر ن ا م ن  آ ل  إ ث م "
 
  

  )مزمور لداود (١٢: ١٩ المزمور   .ب 
  

  ".س ه و ات  م ن  ي ش ع ر  ب ه ا؟ م ن  ال خ ط اي ا ال م س ت ت ر ة  أ ب ر ئ ن يا ل"
  
  

  )مزمور لداود (٥: ٣٢ المزمور   .ج 
  

  ".و أ ن ت  ر ف ع ت  أ ث ام  خ ط ي ت ي» أ ع ت ر ف  ل لر ب  ب ذ ن ب ي«: ق ل ت . أ ع ت ر ف  ل ك  ب خ ط ي ت ي و ال  أ آ ت م  إ ث م ي"
  
  

  ١٣: ٢٨ أمثال   .د 
  

  ".م ن  ي ك ت م  خ ط اي اه  ال  ي ن ج ح ، و م ن  ي ق ر  ب ه ا و ي ت ر آ ه ا ي ر ح م "
  

  
  
  
  التعاليم الهامة عن االعتراف .٣
  

 ما هو االعتراف بالخطي ة؟   .أ 
  

ا، وأن تطلب االعتراف بالخطية هو االتفاق مع اهللا بأن  ما فك رت فيه، أو قلته، أو فعلته آان خطي ة، وأنك نادم عليه

  . من اهللا أن يسامحك وأن يساعدك على عدم تكرارها ثانية 

  
  

  م ن  يمكنه أن يعترف بخطاياه؟   .ب 
  

هناك اعتراف بالخطية ن شج ع غير المؤمنين على القيام به، لكن  هذا 

االعتراف يجب أن يشتمل على الموافقة على ما قاله اهللا عن شخص المسيح 

  ). ٩ :١٠رومية (وموته البدلي 

  

  ".أل ن ك  إ ن  اع ت ر ف ت  ب ف م ك  ب الر ب  ي س وع ، و آم ن ت  ب ق ل ب ك  أ ن  اهللا  أ ق ام ه  م ن  األ م و ات ، خ ل ص ت "
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وهذا .  مات بدال  عنك وقام من األموات- ابن اهللا الذي بال خطي ة -هذا االعتراف قائم على قلب يؤمن بأن  المسيح 

  . تراف يقودك إلى الخالص وإلى الحياة األبدية ألنك لن تعود م دانا  أمام اهللا بسبب خطاياكاالع

  

لكن  االعتراف الذي نتحدث عنه هنا هو اعتراف األشخاص الذين قبلوا هذا الخالص لكنهم اقترفوا خطي ة ما بعد 

اهللا بسبب خطي ته هذه ألن  حسابها قد س د د حينما  يقف م دانا  أمام الإن  الطفل المؤمن . حصولهم على الحياة األبدية

  . لكن  الشيء الذي يحدث بسبب هذه الخطي ة هو أن  شرآته مع الرب تضع ف. آمن بالرب يسوع المسيح

  

 على االعتراف بخطاياهم بعد الخالص فهذا أمر واضح من خالل اآلية الرئيسية المؤمنينوفيما يتعلق بحض 

فالرسول يوحنا يكتب هذه اآلية للمؤمنين؛ ويمكننا ). ٩: ١ يوحنا ١( الجديد حول االعتراف الواردة في العهد

  : التأآد من ذلك من خالل ما يلي

  
يستخدم يوحنا مصطلحات خاصة تشير إلى أن ه يرتبط باألشخاص الذين يخاطبهم في رسالته بعالقة روحية  

 ).يا أوالدي، أيها اإلخوة، أوالد اهللا(
)١(

  
  

 حينما يقول ٩: ١ يوحنا ١يضم نفسه مع اآلخرين في اآلية )  الذي نعرف أنه مؤمن-الرسول يوحنا (الكاتب  
 ).إن اعترفنا بخطايانا"

)٢(

  
  

- ١٢: ٢ يوحنا ١(ي شير الرسول يوحنا في موقع آخر إلى أن  األشخاص الذين يخاطبهم هم من الم خ ل صين  
 ). ؛ وغيرها٢: ٣؛ ٢١، ١٤

)٣(

  
  
  

 ل المؤمن أن يعترف بخطي ته؟  متى ينبغي على الطف  .ج 
  

إذا رغب الطفل المؤمن بالفعل أن يكون في توافق تام مع اهللا فيما يتعلق بالخطية التي اقترفها، فسوف تكون لديه 

فاهللا قدوس وال يطيق وجود الخطية ولو .  حالما يعرف أن  ما فعله آان خطي ة- فورا رغبة م ل ح ة في االعتراف بها 

لذلك، يجب على المؤمن أن يشعر باألمر نفسه وأن يكون م رهف الحس لوجود الخطية في حياته . ةللحظة واحد

ومن المحزن حقا  أن نرى . وأن يسعى فورا  لالعتراف بها إلى اهللا) سواء في الفكر، أو في القول أو في الفعل(

صون أنفسهم آما ينبغي لكي يروا إذا ما فه م ال يفح. الكثير من المؤمنين راضين بوجود الخطية في حياتهم اليومية

لكن يجب على الطفل المؤمن أن يكون مثل آاتب المزمور الذي صرخ . آانت هناك خطايا بحاجة ألن يعترفوا بها

  : قائال 

  ٢٤، ٢٣: ١٣٩ المزمور --

و ان ظ ر  إ ن  آ ان  ف ي  . ام ت ح ن ي و اع ر ف  أ ف ك ار ي. اخ ت ب ر ن ي ي ا ا هللا  و اع ر ف  ق ل ب ي"

  ." ب اط ل ، و اه د ن ي ط ر يق ا أ ب د ي اط ر يق 
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وعوضا  عن يكون لدينا مثل هذا القلب الذي يفتش عن الخطية ويعترف بها، فإن  الكثيرين يكتفون بصلوات 

 طبيعتنا الخاطئة لكن  الكتاب المقد س يخبرنا أن . االعتراف العامة فقط بين الحين واآلخر بضعة مر ات في السنة

وحتى ذلك الحين، سوف يستمر الصراع بين طبيعتنا . القديمة التي و لدنا بها لن تزول إال  حينما نذهب إلى السماء

ورغم أن  اهللا أعطانا القوة لالنتصار على ). ١٧: ٥غالطية (القديمة وطبيعتنا الجديدة التي نلناها لحظة خالصنا 

لكن حينما يحدث .  المؤمنين غالبا  ما يخفقون في استخدام هذه القوة ويقعون في الخطيةطبيعتنا القديمة، إال  أن 

  . ذلك، فإن  أول شيء ينبغي علينا أن نقوم به هو أن نعترف بالخطية

  
  : وهكذا، يجب على جميع المؤمنين أن

  
)١(  ). ٨: ١ يوحنا ١(يدرآوا أنهم سيقترفون الخطية حتى بعد خالصهم  

  
)٢(  ).  فوراأن يعترفوا بها (نبغي عليهم أن ال يخفوا هذه الخطايا عن اهللا لفترة طويلة يدرآوا أنه ي 

  
، )وإغراءات العالم والشيطان(يدرآوا أنه حيث أن  المرء غالبا  ما يخضع لسلطان طبيعته القديمة الخاطئة  

  .  ربما ع د ة مر ات يوميا - من االعتراف ن كثريجب أن 
)٣(

  
  

 نا؟ ل م ن نعترف بخطايا  .د 
  

لماذا؟ ألن  آل الخطايا التي نقترفها هي ضده وضد . اهللا:  هي٩: ١ يوحنا ١اإلجابة عن هذا السؤال بحسب اآلية 

في " هو"والضمير ). ٧: ٢مرقس (آما أنه الوحيد القادر على منحنا الغفران الحقيقي ). ٤: ٥١المزمور (معاييره 

فليس هناك وسطاء بين اهللا واإلنسان اليوم إال  ). ٥: ١ يوحنا ١المذآور في ( يشير بوضوح إلى اهللا ٩: ١ يوحنا ١

  ). ٥: ٢ تيموثاوس ١( الرب يسوع المسيح نفسه 

  

  

فليس هناك آاهن بشري قادر على منح . لقد فتح الرب يسوع المسيح الطريق أمام جميع المؤمنين للمثول أمام اهللا

لك، يجب علينا أن ن عل م األطفال المؤمنين أن يلتجئوا مباشرة  إلى لذ. فاهللا هو الوحيد القادر على ذلك. الغفران حقا 

  . اهللا من خالل الصالة حينما يشعرون بحاجتهم لالعتراف بخطي تهم

  

  

ونجد في موضع آخر من الكتاب المقد س مبدءا  آخر يقول إنه ينبغي علينا أن نعترف بأخطائنا للشخص الذي أسأنا 

وهذا يعني أنه إذا قال الطفل شيئا  ما أو فعل شيئا  ما ي سيء لشخص ). ٢٤، ٢٣: ٥ى أ؛ م ت ١٦: ٥يعقوب (إليه 

  . آخر، فيجب عليه أوال  أن يعترف بخطيته تلك هللا، وأن يطلب من ذلك الشخص أن يسامحه
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   آيف ينبغي على الطفل المؤمن أن يعترف بخطي ته؟   .ه 
  

عند االعتراف بخطاياه يعتمد على فهمه للتعليم الوارد في اآلية النمط الرئيسي الذي يمكن للطفل أن يستخدمه 

  . ٩: ١يوحنا ١

  

  
  .  اعترف حاال ، حالما تدرك أن ما فكرت به، أو قلته، أو فعلته هو خطي ةمتى؟

  
ورغم أنه يعرف ما الذي فعلته، إال  أنه يريدك أن تعترف به .  اعترف بذلك هللا نفسه مباشرة لمن؟
  . بنفسك

  
اذآر .  اتفق مع اهللا بأن  الشيء الم حد د الذي فكرت فيه، أو قلته، أو فعلته آان خطي ة في نظره؟ماذا

  . خطي تك باسمها
  
  
  

)١(  اذآر اسم خطي تك تحديدا  
  

أنا أدرك أني أخطأت في ح ق ك حينما 
  ). اذآر الخطية باسمها(________________________ 

  
   

  
  . ع ب ر عن أسفك ألنك أخطأت )٢(

  
  ." أرجوك أن تسامحني. آنا آسف ألني أحزنت قلبك"
  
  

  
)٣(  .  ع ب ر عن رغبتك في الرجوع عن تلك الخطي ة 

  
  ."أرجوك أن تساعدني على أن ال أفعل هذه الخطي ة مر ة أخرى"

  
  . ؟ أينما آنت حينما ب ك تك روح اهللا عن خطي تكمتى

  
  . العتراف بالخطايا بصورة دائمة يؤدي إلى عواقب وخيمةفعدم ا. ؟ ألن  اهللا يريدك أن تعترف بخطيتكلماذا

  
  
  
  

  ما هي نتائج االعتراف؟  .و 
  

فحينما يقوم الطفل المؤمن بتحقيق الشرط بالفعل، فسوف . الوعد الذي قطعه اهللا في هذه اآلية هو وعد ثمين

  . يحصل على وعد اهللا بالغفران والتطهير من آل خطي ة
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لذلك، حينما ي ع د اهللا بأن يغفر خطايانا فإنه ي ع د بأنه سي زيلها ". يلغي"، أو "ي زيل" أو ،"يمسح"تعني " يغفر"آلمة 

وحينما يؤمن المرء بالرب يسوع المسيح للخالص . فقد دفع الرب يسوع أ جرة جميع خطايانا. ولن يحاسبنا عليها

 - السابقة، والحاضرة، والمستقبلية (ياه فإن آل الدينونة التي يستحقها عن خطاياه ت محى عنه وت غفر له جميع خطا

لكن ال يمكن للمؤمن الذي يقترف خطي ة ما أن يرجع إلى شرآته العميقة مع اهللا إال  إذا اعترف ). ٤٣: ١٠أعمال 

  . بخطاياه

  

وما  بإزالة جميع من المهم أن ت عل م األطفال المؤمنين أنه رغم أن  اهللا ي ع د بأن يغفر لنا خطايانا، إال  أنه ال يقوم د

  ). ١٢: ٢٠؛ عدد ١٤-٧: ١٢ صموئيل ٢انظر (العواقب التي قد تلحق بنا نتيجة للخطايا التي قمنا بها 

  

وهذا يسمح لنا بأن نستعيد .  من الشوائب الروحية التي تجلبها الخطية لحياتناي ط ه رناآذلك، فإن  االعتراف 

الحظ أن  رسالة يوحنا األولى ). ٦: ١ يوحنا ١(مة مع اهللا القدوس الطهارة التي نحتاج إليها للتمتع بعالقة حمي

والشرط الوحيد لذلك هو االعتراف .  خطاياه أو من أي شيء ي عيق شرآته مع اهللاجميعتقول إن  المرء يتطه ر من 

  ). االتفاق الكامل مع اهللا بشأن تلك الخطية(

  

   عواقب الخطية غير الم عترف بها في حياة المؤمن  .ز 
  

ويجب أن تقودنا الدراسة . إن  تأثيرات الخطايا غير الم عترف بها في حياة المؤمن هي تأثيرات خطيرة جدا 

فإن لم يعترف . الفاحصة لهذه اآليات إلى أخذ موضوع تعليم األطفال المؤمنين عن االعتراف على محمل الجد

  : األطفال المؤمنون بخطاياهم فسوف يواجهون العواقب التالية

  
 هي ٩: ١ يوحنا ١ ت بي ن أن  ٤: ١ يوحنا ١(ضياع الفرح من حياتهم المسيحية   .أ 

: ٥١جزء من ما هو مكتوب الختبار الفرح الكامل آمؤمن؛ انظر أيضا  المزمور 

١٢ .(  

  

  ). ٦: ١ يوحنا ١(مع اهللا ) العالقة الحميمة معا (فقدان الشرآة   .ب 

  

 تقول إننا لن نسلك بطهارة إال  إذا آنا نتمتع بشرآة مع ٧: ١ يوحنا ١(فقدان الشرآة مع المؤمنين اآلخرين   .ج 

 التي تقول لنا أن ننفصل عن المؤمنين الذين يعيشون في ٦: ٣ تسالونيكي ٢انظر أيضا  . بعضنا البعض

  ). الخطية

  

ي طيع  تقول إن  المرء ال يستطيع أن يختبر يقين الخالص إال  إذا آان ٥-٣: ٢ يوحنا ١(فقدان يقين الخالص   .د 

 ).  والتي من بينها االعتراف-وصايا اهللا 
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؛ فخطاياهم المستمرة منعتهم من فهم الحقائق ٤-١: ٣ آورنثوس ١(فقدان القدرة على فهم الحقائق الروحية   .ه 

  ). األعمق

  

  ). ٣: ٤؛ يعقوب ١٨: ٦٦المزمور ( عدم الحصول على استجابة للصلوات   .و 

  

؛ شارك ٢٧-٢٤: ٩ آورنثوس ١(األرض  فقدان الفرص الخاصة لخدمة اهللا على   .ز 

" مرفوضا "بولس مخاوفه بأن  الخطايا المهملة في حياته يمكن أن تقوده إلى أن يصبح 

  ). وغير مؤهل لالستمرار في خدمة اهللا

  

  ). ١٣: ٢٨أمثال ( فقدان البرآة والتوفيق في الحياة والخدمة   .ح 

  

  ). ١٦: ٥؛ يعقوب ٣٠: ١١ آورنثوس ١(فقدان الصحة الجيدة أمر وارد أيضا    .ط 

  

  ). ١٦: ٥ يوحنا ١؛ ٣٠: ١١ آورنثوس ١( فقدان الحياة الجسدية بصورة دائمة أمر وارد أيضا    .ي 

  

 تقول إن  الضمير الموسوم يمكن أن يأتي نتيجة ٢: ٤ تيموثاوس ١( فقدان رهافة الحس تجاه الخطية   .ك 

  ). االستمرار في الخطية وتجاهل تبكيت الروح القدس

  

  ). ٧-٥: ١٢؛ عبرانيين ١٠: ٦ تيموثاوس ١( من خالل ظروف الحياة تأديب اهللا  .ل 

  

؛ الخطايا غير الم عترف بها مثل ١٠: ٥ آورنثوس ٢؛ ١٥-١٠: ٣ آورنثوس ١( فقدان المكافأة في السماء   .م 

الكبرياء أو الدوافع األنانية في خدمة اهللا يمكن أن تؤدي إلى احتراق بعض األعمال الصالحة آما يحترق 

  . وقد يؤدي ذلك إلى فقدان المكافآت عند آرسي المسيح". ، والعشب، والقشالخشب"

  
  
  

في ضوء جميع هذه العواقب بسبب الخطايا غير الم عترف بها، أال يجد ر بالمعلم المؤمن واألب واألم المؤمنين أن 

نهم؟ متى آانت آخر مر ة يمارسوا االعتراف بالخطية بصورة دائمة، وأن ي عل موا هذا األمر لألطفال المسئولين ع

  اعترفت بها بخطاياك؟ 
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   طرق التعليم عن االعتراف .٤
  

  ): اجعل االعتراف الحق الرئيسي في هذه الدروس(من خالل بعض دروس الكتاب المقد س   .أ 
  

)١(  . يوسف غفر إلخوته 

  .هارون والعجل الذهبي )٢(

)٣(  . مريم وهارون انتقدا موسى 

)٤(  .خطية داود مع بثشبع 

  . سلسلة القضاة )٥(

)٦(  .يسوع يغسل أرجل تالميذه 

  . م ث ل المديونان )٧(

  . استشهاد استفانوس )٨(

  

     من خالل بعض الدروس الخاصة .ب
  

)١( (The Three Thrillers   ). قصة رالفي

)٢(  ). أو أي وسيلة تنظيف أخرى(درس من خالل الصابون  

   )٣(

   )٤(

)٥(   

  
     ♫   من خالل الترانيم .ج

  
   )١(

   )٢(

   )٣(

)٤(     

  
  ف  من خالل إعداد واستخدام وسيلة تعليمية عن االعترا   .د 

  
يمكن جعل هذه الوسيلة صغيرة بحيث يمكن استخدامها مع آل طفل مؤمن على ح د ة حينما ي عرب عن حاجته  

  . للمساعدة في هذا الجانب

)١(

يمكنك أن تختار الحقائق التي . يمكن جعل هذه الوسيلة آبيرة بحيث يمكن استخدامها مع الصف بأآمله )٢(

 ). يث تقوم بتعليمها جميعها على مدى بضعة أسابيعبح(ستشارآها مع األطفال أسبوعا  تلو اآلخر 


