
  اللقاء الثاني
  "آلمة اهللا" نتعّرف على

  
  صالة في بدء االعتراف

أنا أعترف هللا اآلب الضابط الكّل، القادر على آّل شيء، وإليك يا أبانا، ألّني خطئت 
  .بالقول والفعل والفكر واإلهمال، خطيئتي عظيمة، إقبل اعترافي ألجل محّبة يسوع

  
  فعل الندامة

قلبي على جميع خطاياي، ألّني بالخطيئة أهنتك، وألّنك رّبي وإلهي، إّني نادم من آّل 
وإّني أقصد قصًدا ثابًتا، بقّوة نعمتك المقّدسة، أن أتوب وأّال . آّل الصالح، تكره الخطيئة

  .آمين. ُأهينك من بعد
  

  ما هي وصايا اهللا العشر؟
  .أنا هو الرّب إلهك، ال يكن لك إله غيري -١
 .ال تحلف باسم اهللا بالباطل -٢
 .وم الرّبإحفظ ي -٣
 .أآرم أباك وأّمك -٤
 .ال تقتل -٥
 .ال تزِن -٦
 .ال تسرق -٧
 .ال تشهد بالزور -٨
 .ال تشتِه إمرأة قريبك -٩
  .ال تشتِه ُمقتنى غيرك -١٠

  
  على ماذا يحتوي أيًضا العهد الجديد؟

على األناجيل األربعة التي لمّتى ومرقس ولوقا ويوحّنا، وعلى آتاب أعمال الرسل، 
  : إلى آّلورسائل القّديس بولس
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  .أهل رومارسالة إلى  -١
  .نثس رسالة أولى إلى أهل مدينة آور-٢
  .آورنثسمدينة رسالة ثانية إلى أهل  -٣
  .غالطية سّكان منطقةرسالة إلى  -٤
  .رسالة إلى أهل مدينة أفسس -٥
  .رسالة إلى أهل مدينة فيلّبي -٦
  .رسالة إلى أهل مدينة آولوّسي -٧
  .يرسالة أولى إلى أهل مدينة تسالونيك -٨
  .رسالة ثانية إلى أهل مدينة تسالونيكي -٩
  .رسالة أولى إلى تلميذه تيموثاوس -١٠
  .رسالة ثانية إلى تلميذه تيموثاوس -١١
  .رسالة إلى الرسول تيطس -١٢
  .رسالة إلى الرسول فيليمون -١٣
  .رسالة إلى العبرانّيين -١٤

  :ونجد أيًضا الرسائل التالية
  .ولرسالة القّديس يعقوب الرس -١٥
  .بطرس الرسوللقّديس أولى ارسالة  -١٦
  .رسالة ثانية للقّديس بطرس الرسول -١٧
  .رسالة أولى للقّديس يوحّنا اإلنجيلي -١٨
  .رسالة ثانية للقّديس يوحّنا اإلنجيلي -١٩
  .رسالة ثالثة للقّديس يوحّنا اإلنجيلي -٢٠
  .رسالة للقّديس يهوذا الرسول -٢١

  ونجد أيًضا
  .يس يوحّنا اإلنجيليرؤيا القّد -٢٢

  
  أسفار العهد الجديد؟ماهو عدد 

  . سفّرا٢٧
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  أين تقع مدينة روما؟
  .تقع في إيطاليا وهي عاصمتها

  
  ؟أين تقع مدينة آورنثس

  .إّنها تقع في اليونان
  
  
  
  
  
  
  

   غالطية؟نطقةأين تقع م
  ).ترآّيا الحالّية(في آسيا الصغرى إّنها تقع 

  
  
  
  
  

  أين تقع مدينة أفسس؟
  ).ترآّيا الحالّية(ها تقع أيًضا في آسيا الصغرى إّن
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  مدينة فيلّبي؟أين تقع 
  .تقع في منطقة مكدونيا باليونان

  
  
  
  
  
  

  :أجب على السؤال التالي
  أين تقع آّل من مدينة آولوّسي، ومدينة تسالونيكي؟

  
  آيف أفحص ضميري؟

  ؟ وأسأل نفسي آيف تّممتها،أتذّآر أقوال يسوع
  )٤٨: ٥ى مّت(  "آونوا آاملين آما أنَّ أباُآم السماوي آامل":  قال يسوع

  
  … ولكنإّن الروح القدس يساعدني دوًما ويريدني أن أآون آامًال

  هل أْغَضُب وأَتَذمَُّر ألموٍر تاِفهة وأْشُتم؟ -
  هل أجَتِهُد في دروسي؟ -
  هل آُآُل بشراهة؟ -
   على َغْيري؟تّكلم بالسوءهل أْآِذُب أو أ -

  
  بة التوقبول سّر

إجَمْع أفكاَرَك في َحْضَرِة اهللا، واْطُلْب معونَة الروِح القدس، واْفَحْص ضميَرَك بهدوٍء 
ويجب . ا بالحبِّ والسالِم الباطنيفاالعتراف َيْجَعُلَك تلتقي بالربِّ لقاًء مليًئ.  وبغيِر َقَلق

فاهللا الغفوُر الرحيم أبوَك السماوي . أن تِثَق بصالِح اهللا ثقًة تجَعُلَك تشُعُر باالرتياِح التام
  . أن يعاِنَقَك ويُضمََّك الى صدِرهى إّالالذي ال يتمّن

  :ولكي َيْسُهَل عليَك فحُص الضمير، فِمَن المفيد أن تستعيَن باألسئلة التالية
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  واجبات نحو اهللا
حياة جديدة َغَمَرت نفَسَك في ذلك الحين، حياة اهللا : لقد َطَعَمَك العماُد في المسيح

! إّنها جماٌل رائع، إّنها حبٌّ ال َحدَّ له. إّنها حياٌة تامٌة وقوّية، ُأْعطَيت لك مّجاًنا. نفِسها
وفي ذلك الحين . ن آنوزه الثمينةوقد دخَل الروُح القدس الى قلِبَك، فَقدََّسُه بما َوَهَبَك م

  !نظَر اليَك اآلُب السماوي بحبٍّ وحنان، ألّنَك آنَت أصَبْحَت ابَنُه
  ّي غالًبا؟وهل أفكِّر في أبي السما

  هل أتكلَّم معُه بالصالة آلَّ يوم؟
  هل أتناوُل القرباَن المقدَّس بتواتر؟

  هل أْهَملُت حضوَر القداس يوَم األَحد َعْمًدا؟
  ُلُك في الكنيسة؟آيَف أْس

  هل أستحي بأن ُأجاِهَر بأّني مسيحّي؟
  واجبات نحو القريب

  "وصّيتي لكم هي أن يحبَّ بعُضُكم بعًضا آما أْحَبْبُتُكم: "قال يسوع
  في البيت

  هل رفْضُت الطاعَة ألهلي؟ هل احترمُتهم؟
  هل سبَّْبُت لهم أحزاًنا شديدة؟

  هل َرَفْضُت أن ُأَقدَِّم بعَض الِخدمات؟
  هل جاَوْبُت بوقاحة؟

  هل آنُت أْغَضُب آثيًرا؟
  في المدرسة

  ة؟ هل أنا مجتِهٌد في تتميِم واِجباتي المدرسّي
  هل أَضْعُت وقتي ُسًدى؟

  مين واحترمُتهم؟هل أَطعُت المعّل
  مع رفاقي

  هل أغاُر من رفاقي وأْحُسُدهم؟
  هل َشَتْمُتُهم؟ هل ضَرْبُتهم؟

  هل َتَكبَّرُت؟
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  هل انتقمُت؟
  رفْضُت أن ُأصاِلَحهم؟هل 

  هل سرقُت؟
  هل عثَّرُت وَشكَّْكُت قريبي بأقواٍل أو أعماٍل ُمِخلَِّة باآلداب؟

  واجبات نحو نفسي
  هل آنُت أميًنا ُمْخِلًصا؟

  هل َآَذْبُت؟
 بخطاياَك بإيجاز أِقّر. ، فهو ينتِظُرَكيسوع إقَتِرْب اآلن بثقٍة وندامٍة من :االعتراف

  . ووضوح وتواضع


