األسم :

بسم االب واالبن والروح القدس
هللا واحد آمين
مسابقات روحية ()4
تحت رعاٌة نٌافة الحبر الجلٌل
االنبا جبرائٌل

مسابقة في سفر القضاة وعامة
الجزء األول :فً سفر القضاة
اوالً اجب عن االسئلة االتٌة:
 -١ما هى الشعوب الوثنٌة المذكورة فى االصحاح االول ؟
" -٢كما فعلت كذلك جازانً هللا" اشرح الموقف الذي قٌلت فٌه هذة العبارة؟
 -٣ماذا ٌُسمى السفر خطٌة الذهاب وراء آلهة غرٌبة ؟
 -٤من هو أول قاضى لبنى اسرائٌل ؟ .
" -٥عمل بنو اسرائٌل الشر فى عٌنى الرب" متى قٌلت هذة العبارة فً سفر القضاة؟
 -٦أٌن ظهر مالك الرب لجدعون ؟ وما الذى شجعه على طلب عالمة ؟
" -٧قتل المدٌانٌون بعضهم بعضا" أٌن تجد هذا المعنى ؟
 -٨ما هً الرؤٌا التً سمعها جدعون وغالمه جعلته ٌتشدد وٌنزل وٌحارب من اجل هللا؟
وما تفسٌر هذة الرؤٌا؟
 -٩من هو ٌربعل؟ واكتب الشاهد الذي ٌوضح ذلك؟
" -١١الجواب اللٌن ٌصرف الغضب" أٌن تجد هذا المعنى ؟
" -١١لى النقمة أنا أجازى ٌقول الرب " أٌن تجد هذا المعنى ؟
 -١٢ما هً أحجٌة شمشون ما المقصود بها؟

ثانٌا ً من هو او هً؟
 -١الذى تنكر لرجولته

 -٢التى قضت السرائٌل

 -٣الذى احتمى فى امرأة

 -٤التى باع الرب سٌسرا بٌدها

 -٥الذى أذل ٌابٌن

 -٦اللذان حاربا مع باراق

 -٧التى أمالت سٌسرا إلٌها

 -٨ابٌنوعم

ثالثا ً ضع عالمة (√) او ( )xامام العبارات المناسبة
 -١من الطبٌعى أن تُخبط الحنطة فى المعصرة .

( )

 -٢جدعون من عشٌرة األبٌعزرٌٌن من سبط منسى .

( )

 -٣قتل رجال إفراٌم ملكى المدٌانٌٌن غراب  ،ذئب .

( )

 -٤كان أبٌمالك من القضاة الذٌن أقامهم هللا لتخلٌص اسرائٌل .

( )

 -٥ابنة ٌفتاح هى التى حولت فرحته باالنتصار إلى كدر .

( )

 -٦تراءى مالك الرب لمنوح مرة  ،وإلمرأته مرتٌن .

( )

 -٧أخذ الفلسطٌنٌون شمشون وقلعوا عٌنه ونزلوا به إلى غزه .

( )

 -٨كان مٌخا ٌؤمن باهلل لكنه عن جهل عبده بواسطة التماثٌل .

( )

 -٩خرج خبر ما فعله الجبعونٌون بالسرٌة إلى كل اسرائٌل .

( )

 -١١هذه الحرب قضت تقرٌبا على سبط بنٌامٌن ومدنه وبهائمه .

( )

 -١١خدع شمشون دلٌلة  ٣مرات وسقط فً المرة الرابعة .

( )

 -١٢كان القضاة الذٌن قضوا ألسرائٌل كلهم من الرجال .

( )

رابعا ً كٌف مات كل من
 -١أوالد جدعون السبعون
 -٢أهل شكٌم
 -٣أهل برج شكٌم
 -٤أبٌمالك

الجزء الثانً :عام
اوالً اجب عن االسئلة االتٌة:
 -١ما معنى ان السٌد المسٌح هو باكورة الراقدٌن؟
 -٢ما هو االصحاح الذي ٌتحدث عن القٌامة؟
 -٣بعد خروج بنً اسرلئٌل من ارض مصر لم ٌدخل ارض الموعد من الكبار إال اثنان فقط
من هما؟
 -٤من من التالمٌذ ٌدعى ابنً الرعد؟
 -٥من هو الملقب بـ " الناطق بااللهٌات"؟
 -٦من هو اشهر من وقف ضد اورٌجانوس وتعالٌمه؟
 -٧كتب ثمر الروح القدس مع الشاهد؟

 -٨ما هو اول مجمع منعقد فً الكتاب المقدس وما هو السبب الرئٌسً ألنعقاده؟

ثانٌا ً اختر االجابه الصحٌحه من بٌن االقواس :
 -١من الحان الهوس الثالث ( خٌن اوشت ـ اري بامفئً ـ خٌن افران ـ ازموابشوٌس )
 -٢نصلً فً اوشٌه الراقدٌن ان الموت هو بمعنً ( انتقال ـ موت ـ عقوبة من هللا ـ شئ
غٌر معروف)
 -٣قٌل عن نسله انهم اوالد هللا
 -٤من االنبٌاء الكذبة

( داود ـ شٌث ـ قاٌٌن ـ ٌعقوب )

( صدقٌا بن كعبة ـ مٌخا بن ٌملة ـ جاد ـ ناثان )

 -٥النبوة الوحٌدة عن قٌامه السٌد المسٌح من االموات فً الٌوم الثالث فً
[ ( قض  )٢ : ٦ـ (هو  )٢ : ٦ـ (اش  )٢ : ٦ـ ( تك ])٢ : ٦
 -٦من االخطاء الموجهة الٌه انه نادي بخالص الشٌطان
( مكدونٌوس ـ ارٌوس ـ اغسطٌنوس ـ اورٌجانوس)
 -٧المعجزة الوحٌدة التً قٌل ان ٌسوع صلً فٌها هً
( اقامه لعازر ـ عرس قانا الجلٌل ـ اقامه ابن ارمله ناٌٌن)
 -٨اثنان باسم واحد احدهما نبً كذاب واالخر ملك شرٌر ( مٌخا ـ بٌالطس ـ صدقٌا ـ داود)
 -٩اول من وضع االنجٌل عربً وقبطً
( البابا بنٌامٌن ـ البابا ابرام ابن زرعة ـ البابا كٌرلس الخامس ـ البابا غبلاير )
( اعترفوا باهلل ونالوا اكلٌل الشهاده ـ الذٌن ٌعترفون باستمرار
 -١١المعترفٌن هم ..
للكاهن ـ هم انفسهم الشهداء ـ اعترفوا باهلل ولم ٌنالوا اكلٌل الشهاده )

ثالثا ً اذكر خمس اقوال لكل من:
 -١قداسة البابا شنودة الثالث.
 -٢القدٌس االنبا بوال اول السواح.
 -٣قداسة البابا كٌرلس السادس.
 -٤القدٌس االنبا باخومٌوس اب الشركة.
 -٥القدٌس االنبا موسً االسود.
 -٦القدٌس االنبا مقار.
 -٧القدٌس االنبا انطونٌوس.

رابعا ً اكتب أول آٌة فى المزمور  ،ورقمه  ،وساعة األجبٌة التى ٌصلى فٌها هذا
المزمور:
 -١ثالثة مزامٌر تبدأ بكلمة (الرب).
 -٢ثالثة مزامٌر تبدأ بكلمة (ٌارب).
 -٣مزمورٌن ٌبدأ كل منهما بكلمة (اللهم).
 -٤مزمور ٌبدأ بكلمة (ٌا هللا).
 -٥مزمور ٌبدأ بكلمة (للرب).
 -٦مزمور ٌبدأ بعبارة (أٌها الرب).
 -٧ثالثة مزامٌر تبدأ بعبارة (إلٌك ٌارب ) أو ( إلٌك).
 -٨خمسة مزامٌر تبدأ بكلمة (سبحوا).
 -٩مزمورٌن ٌبدأ كل منهما بكلمة (سبحى).
 -١١أربعة مزامٌر تبدأ بكلمة (طوبى).

(من  ١٠٢٧ / ٣ / ٩الى ) ١٠٢٧ / ٤ / ١٠
كنيسة ماريوحنا المعمدان ـ جراتس

