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  اللقاء األّول
  ؟"آلمة اهللا"هي ا م

  
  .البابا والماماُنصّلي مع 

  :نرسم إشارة الصليب، ونقول
  وح القدس،باسم اآلب واالبن والر

  .اإلله الواحد، آمين
  
  
  
الرّبّية، أي التي عّلمنا إياها  صالةال

  يسوع في اإلنجيل
الذي في السماوات، ليقّدس اسُمك، ليأِت ملكوُتك، لتكن مشيئُتك، آما في بانا أ

السماء آذلك على األرض، أعطنا ُخبزنا آفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا، آما نغفر 
  .آمين. نحن لَمن أساء إلينا، وال ُتدخلنا في التجارب، لكن نّجنا من الشرير

  المالئكّيةصالة ال
السالم عليِك، يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرّب معِك، مبارآة أنِت في النساء، 
ومبارآة ثمرة بطنك، سّيدنا يسوع المسيح، يا قّديسة مريم، يا والدة اهللا، صّلي 

  .آمين. ألجلنا نحن الخطأة، اآلن وفي ساعة موتنا
  اإليمانقانون 

نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكّل، خالق السماء واألرض، آّل ما ُيرى وما ال 
رّب واحد يسوع المسيح، ابن اهللا الوحيد، المولود من اآلب قبل آّل ُيرى، وب

الدهور، نور من نور، إله حّق من إله حّق، مولود غير مخلوق، مساٍو لآلب في 
الجوهر، الذي به آان آّل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خالصنا، 

ء، وتأّنس، وُصلب عّنا ومن مريم العذرا وتجّسد من الروح القدس نزل من السماء،
على عهد بيالطس البنطّي، وتأّلم وُقبر، وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، 

 ليدين األحياء وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب، وأيًضا يأتي بمجد عظيم،
، ، الرّب المحيي، المنبثق من اآلب الذي ال فناء لملكه، وبالروح القدسواألموات،

 الناطق باألنبياء، وبكنيسة واحدة، ذي هو مع اآلب واالبن، مسجود له وممّجد،ال
جامعة، مقّدسة، رسولّية، ونعترف بمعمودّية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترّجى قيامة 

  .آمين. الموتى والحياة، في الدهر اآلتي
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  ؟" اهللاةمآل" هيما 
عن حياة و أقوال األنبياءوصايا اهللا وعن ُتخبرنا التي صوص نمجموعة الها إّن

  .تعليمهويسوع 
  
  

  هو اسم هذه النصوص؟ما 
   ."الكتاب المقّدس"اسمها 

  
  
  
  

   ؟نقول إّنها مقّدسةلماذا 
  . لنا نحن البشرجيهاتهصايا اهللا وتووعلى ألّنها تحتوي 

  
  أعطى اهللا هذه التوجيهات للبشر؟آيف 

عمل  ليهدوا الناس إلى ى العالمأرسلهم إلخالل األنبياء والرسل الذي من عطاها أ
  .الخير ومحّبة القريب

  
  هم األنبياء؟ن َم

مليئة  أشخاص مثلنا، ولكّنهم عاشوا حياةهم 
، وخدموا إخوتهم  بالمحّبة والمسامحة والصالة

أن بتواضع وبساطة، فمنهحم اهللا نعمة  البشر
  .إرادتهيعرفوا و يسمعوا صوته

  
  
  
  

  هم الرسل؟من 
، وآتبوها ألشخاص الذين تبعوا يسوع في حياته وعاشوا معه وسمعوا أقوالهاهم 

  .لنا لنتعّلم منها
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  ؟آم قسم ُيقسم الكتاب المقّدسإلى 
  : الكتاب المقّدس إلى قسَمينُيقسم 

  .العهد القديم
  
  
  
  

  .العهد الجديد
  
  
  
  
  
  

  ؟الجديد اسم آخر؟ ما هو وماذا يعنيللعهد هل 
  ".البشرى الحسنة" فهو معناهأّما . "اإلنجيل"هو  آخر  الجديد اسم للعهدنعم،

  
  يحتوي اإلنجيل؟ماذا 

على سيرة حياة يسوع ومعجزاته يحتوي 
مّتى : ّيون األربعةاإلنجيلآتبها وتعاليمه آما 

  .ومرقس ولوقا ويوحّنا
  
  
  على هذا السؤال؟جب أ

 ؟العهد الجديدأيًضا يحتوي ماذا على 


