بسم االب واالبن والروح القدس
تحت رعاية نيافة الحبر الجليل االنبا جبرائيل

هللا واحد آمين
تقدم كنيسة القديس يوحنا المعمدان بجراتس

مسابقه الصوم الكبير 0202
األسم:

-----------------------------------------------------------

من رساله يعقوب الرسول:
 1ـ من هو كاتب الرسالة ؟ ولمن كتبت ؟ وما هي اهدافها؟
 0ـ ضع لكل اصحاح عنوان وأية أعجبتك؟
 3ـ أيد بااليات الموضوعات الآلتية:
( تحمل التجارب ـ التدين بقلب طاهر ـ الفرق بين التجربة من هللا ومن ابليس – استخدام تعبير
ان شاء هللا في كالمنا)
 4ـ ذكر القديس يعقوب بعض اسرار الكنيسة في الرسالة اذكرها موضحا قيمتها؟
 5ـ توجد حكمة عالمية وحكمة من هللا وضح الفرق بين االثنين في الثمار الناتجة؟
 6ـ اكمل االيات مع كتابة الشاهد :
 1ـ النة حيث  .......والتحزب هناك  ..............و.............
 0ـ ليكن  ..........االستماع  ................الن غضب االنسان ..............
 3ـ أرني  ................وانا اريك  ................ايماتي.
 4ـ  ..............حكمة  ........هللا  ..............الجميع  .........له.
 5ـ  ....الخصومات  .............لذاتكم المحاربة . ...........
 6ـ يقاوم هللا  ................واما ................فاخضعوا  ............فيهرب ........
 7ـ  ..............التحزب  ........وكل امر ............
 8ـ  ..........امر الغد  ........حياتكم ...........قليال ............
 9ـ  ...........مجئ الرب ........ينتظر .........المطر..........ثبتوا قلوبكم  .........اقترب.
 12ـ ........................الرحمه تفتخر ..........
 7ـ ماذا يقصد الرسول يعقوب بــ  ...........مع ذكر الشاهد :
( المطر المبكر والمتاخرـ يعمل حسنا وال يعمل ـ تطلبون ولستم تاخذون ـ غضب االنسان ال
يصنع بر هللا ـ الديانه الطاهره ـ اجرة الذي يحتمل التجربه ـ عداوة هللا ـ ال يئن بعضكم علي

بعض ـ ذهبكم وفضتكم قد صدئا ـ ينبوع يصنع مالحا وعزبا ـ الناموس الملوكي ـ اللسان الجيد ـ
اساس العالقه مع هللا باالتضاع والخضوع )
 8ـ ذكر في الرسالة شخصيات من العهد القديم من هم ؟ وماهي الدروس المستفادة منهم؟
 9ـ كم مره ذكر لفظ هللا في الرسالة؟
 12ـ ما هو تاثير كلمة هللا في حياة اي انسان اذا عمل بها او اذا سمعها وتركها؟

اسئلة متنوعة
1ـ اذكر امثله للشفاعة من الكتاب المقدس؟ ما الفرق بين شفاعة المسيح وشفاعة القديسين
وضح اهمية شفاعة القديسين في الكنيسة؟ هل يوجد اتصال بين القديسين والمؤمنين وضح
بمثال؟ ما هي إثباتات شفاعة األموات في األحياء؟ وشفاعة المالئكة؟ ا ذكر امثله لكل منهما؟
 0ـ ماذا تعرف عن الغنوسية ؟ وما هو تاثيرها علي الفكر المسيحي في القرون األولى؟
 3ـ اذكر ايات تبرهن ان المعمودية الزمة بالتغطيس ؟وهل يمارس سر المعمودية للفرد اكثر من
مرة في الكنيسة ولماذا؟ اذكر  3رموز للمعموديه من الكناب المقدس مع ذكر الشاهد؟
 4ـ لماذا يوضع صليب كبير بالهيكل القبطي ؟ وصليب في يد الكاهن ؟ وماهي رموزه؟
 5ـ ما فائدة الشورية ؟ وماهي رموزها؟
 6ـ لماذا يلبس الكهنة مالبس خاصة للعبادة ؟ وماهي انواع مالبس الكهنة ورموزها؟
 7ـ اذكر اسماء  12من القديسين (رسول ـ شهيد ـ قديس ـ راهب ) تبدا االسماء بحرف ( ب )؟
 8ـ اذكر  7مواضع في الصلوات الطقسية يذكر فيها اسم القديس مار مرقس الرسول؟
 9ـ من هو :
( قيثاره الروح والملفان ـ االسقف حامل االله ـ بابا االسكندريه الذي نقل الكرسي المرقسي للقاهره ـ قديس
ارتبطت صورته باسدين ـ اول بابا اسكندري اسس مدرسه لتعليم البنات ـ قديسه انجبت  3اساقفه ورئيسه
دير( ومن هم) ـ ام احترمها ابنها الملك وسجد لها ثم تشفعت اليه في قريب له فرفض طلبها وقتله( من هم)
ـ قديس جاءته دبه بابنها االعمي ليشفيه ـ اين كان البابوات يقيمون اثناء فتره االضطهاد الخلقيدوني ـ النبي
الذي امره هللا ان يتزوج زانيه )

 12ـ لماذا صلّى يسوع عندما أقام لعازر بينما لم يُصلّي في إقامته ابنة يايرس وال ابن أرملة
نايين ؟

 11ـ إن كانت أجرة الخطية هي الموت (رو  ) 32 :6فلماذا لم يمت الشيطان

؟

 13ـ هل أنفصل الالهوت عن الناسوت؟ وهل قضى السيد المسيح ثالثة أيام وثالث ليالى فى
القبر ؟ مع ذكر 2امثله من الكتاب المقدس توضح ذلك؟
 12ـ أذكر اهم العالمات التي تسبق المجيء الثاني؟ ايد اجاباتك باآليات؟
 11ـ اشرح االية "وهذة هي الحياة االبدية ان يعرفوك انت االله الحقيقي وحدك ويسوع
المسيح "
 11ـ ما هى رموز السيدة العذراء فى العهد القديم وما داللتها؟ ما هى أسماءها فى العهد
الجديد؟
 16ـ كيف تمتع ابرار العهد القديم بالخالص علي الصليب ؟
 11ـ الجنة  ...الفردوس  ...ملكوت السموات ما الفرق بين هذه األماكن
 – 11ماذا تعرف عن مجمع خلقدونية؟
 -11اثبت من الكتاب المقدس تناول االطعمة النباتية فقط في ايام الصيام؟
 – 32لماذا تسمح بتناول السمك في صيامات الدرجة الثانية؟

