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

مسابفة الصوم الكبير 0202

هللا واحد آمين
تقدم كنيسة القديس يوحنا المعمدان بجراتس
(في انجيل مرقس وعام)

األسم ................................................................. -:
اوال -.اكمل مكان النقط -:
 2ـ تدعو الكنيسة يوحنا المعمدان يالسابق النه ........................................................................................
 0ـ كان يوحنا بعمد الناس بالماء ولكنه قال ان السيد المسيح سيعمدهم بـ  .............................بعد ان ......................
 3ـ قضي السيد المسيح  02يوم في البرية مع

........................................................................................

 0ـ ذ كر انجيل مرقس  .................مثل من امثال السيد المسيح.
 5ـ شفي السيد المسيح االصم االعقد في  ...................وبدأ السيد المسيح خدمته علي نطاق واسع في .......................
 6ـ رفض السيد المسيح ان يخبر الكهنة والشيوخ عن حقيقة سلطانه النهم ..........................................................
 - 7قال السيد المسيح لواحد من الكتبة لست بعيدا عن ملكوت هللا النه ...............................................................
 8ـ سكبت المراه قارورة الطيب علي راس السيد المسيح في .......................................................
 9ـ بعد عمل المعجزات في كفر ناحوم وعند بدء النهار خرج يسوع ليصلي في ..................................................
 22ـ ثم خرج ايضا الي البحر واتي اليه كل الجمع فعلمهم عند بحر اسمه .............................................
 22ـ ترقب الفريسيون يسوع هل سيشفي في السبت لكي .......................................................................
 20ـ كان الرجل ذو اليد اليابسة موجود في .................................
 - 23اللذان لقبا بـبوانرجس هم  .................................و ................................................
 20ـ بعد معجزة تهدئة العاصفة وصلت السفينة الي العبر في بلدة .....................................................

ثانبا -:اين تمت االحداث او المعجزات او المواقف االتيه وامام من .
 2ـ الفريسيون يشتكون للسيد المسيح من تالميذه عندما قطف التالميذ من الزروع واكلوا.
 0ـ دعوة سمعان ويعقوب ويوحنا.
 3ـ حوار السيد المسيح مع المراه الكنعانية.
 0ـ شفاء بارتيماوس ابن تيماوس االعمي.
 5ـ ان هذه االرمله الفقيره قد القت اكثر من جميع الذين القوا.
 6ـ بطرس ينكر السيد المسيح.

 7ـ المكان الذي جاء منه السيد المسيح ليعتمد من يوحنا
 8ـ المسيح يعلم الجموع باالمثال.
 - 9االعمي الذي وضع يسوع يديه عليه مرتين حتي ابصر
السؤال الثالث -:أجب عن االسئلة التالية
 2ـ كم عدد المعجزات التي ذكرها القديس مرقس؟
 0ـ ماهي االحداث التي حدثت مع القديس مرقس وذكرها دون ان يشير الي نفسه.؟
 3ـ في اصحاح  0من هم الذين اعطي لهم معرفه ملكوت السموات ؟
 0ـ لقد كان القديس مرقس شديد المالحظة وذكر عدة امور دقيقة وضح ذلك باالمثلة؟
 5ـ لقد تخللت بشارة القديس مرقس كلمات يونانية وعبرية اذكرها وما معني هذه الكلمات؟
 6ـ ما معني رجسة الخراب؟ ومن هو النبي الذي تكلم عنها؟
 - 7ما هي اول كلمه قالها يسوع في مثل الزارع ؟ وعالم يشير ؟
 8ـ قال الرب الحق اقول لكم ان من القيام ههنا قوم ال يذوقون الموت حتي يروا ملكوت السموات كيف يمكن ان يحدث ذلك؟
 9ـ اين ذكر الشيطان الول مره في انجيل مرقس ؟
 - 22كم عدد ظهورات الرب الوارده في انجيل مرقس؟
 22ـ كم مره تكررت كلمه للوقت في انجيل مرقس ؟ اذكرهم؟
 20ـ حدثت حوادث عظيمة في بيت مار مرقس اذكرها؟
 23ـ ماهي عقوبة من يعثر احد الصغار المؤمنين بالسيد الرب؟
 - 20وما المقصود بـ اعطي ما لقيصر لقيصر ما هلل هلل؟
 25ـ لماذا اعترف قائد المئة ان السيد المسيح هو ابن هللا؟
 26ـ من هم وما هي وظيفتهم ( الكتبة ـ الصديقيون ـ الفريسين )
 27ـ لماذا اختار الرب يسوع تالميذه من الصيادين والبسطاء؟
 28ـ اشرح المقصود ( ان السبت الجل االنسان)  ( ،لئال ياتي بغتتا ويجدكم نياما).
 29ـ لماذا خرج جمع كثير من الجليل واليهودية واورشليم وادومية وراء يسوع؟
 - 02ماذا ظن هيرودس حينما سمع عن اخبار يسوع؟
 02ـ لماذا خافت المراه نازفة الدم وارتعدت عندما سال يسوع من لمسني؟ ( ال  05 : 25ـ )07؟
 00ـ ماذا يفعل التالميذ مع من ال يقبلهم في بيوتهم؟

 - 03لماذا سمح السيد المسيح لتالميذه بان يحملوا عصا للطريق؟
 00ـ ماذا نفهم من عبارة اليس هذا هو النجار ابن مريم ؟
 05ـ انفرد انجيل مرقس بمعجزه شفاء االصم االعقد اشرح المعجزة ووضح لماذا لم يذكرها باقي االنجليين؟
 06ـ ماهي االمور التي تخرج من داخل االنسان وتنجسة؟
 - 07من هو التلميذ الذي رفض كالم الرب يسوع عن االلم والموت ؟ وماذا قال له الرب يسوع؟
 08ـ اشرح ما المقصود؟ في االيات (مر  ( , )32 : 8مر ( , )37 : 22مز )9 : 69؟
 09ـ اين ذكر في العهد القديم ان الذبيحه البد ان تملح ؟ اذا كانت ذبائح العهد القديم تملح بملح فهل نضع في قربان الحمل
ملح؟ ولماذا؟
 32ـ اين ورد ذلك في العهد القديم ( الزوج والزوجة جسد واحد )  ( ،قيل من طلق امراته فليعطها كتاب طالق) ؟
 32ـ لماذا لعن الرب يسوع شجرة التين بالرغم من انه لم يكن وقت التين؟
 30ـ اذكر الشاهد من العهد القديم  (:اقتسام الثياب ـ البصق علي الوجه ـ صلب المسيح مع لصين)
 33ـ في اي اصحاح تعجب بيالطس مرتين اذكرهم؟
 30ـ في ( مر  ) 7: 26ذكر المالك اسم بطرس باالخص لماذا؟
 02ـ اذكر اية من مر  26تدل علي ان المعموديه الزمة للخالص ؟

الجزء الثاني
اوال -:أجب عن االسئلة التالية
 2ـ تتبع رحالت سرقة جسد مارمرقس حتي عودة رفاته الي مصر ؟ ماهي اهم اعمال القديس مرقس في مصر؟
 0ـ استذكارا لخيانة يهوذا يوم الجمعة العظيمة ماذا نعمل امام الهيكل واي لحن نصلي؟
 – 3من هو القديس الذي فقأ عينيه هربا من العثرة؟ وماذا نتعلم من ذلك؟
 – 0اين يقع الذبح الذي في وسط ارض مصر؟ ماذا تعرف عنه؟
 – 5من هو الشهيد المعاصر الذي يوجد جسده في دمياط؟ اذكر اهم ما في حياته.
 – 6ما هو المكان الصحيح للمعمودية في مبنى الكنيسة؟ ولماذا؟
 – 7من البطرك الذي سمي بابو االصالح؟ ولماذا؟
 – 8ما هي الكنائس االرثوذكسية المتفقة معنا؟ والكنائس االرثوذكس الغير متفقة معنا؟
 – 9ما هي الشهور القبطية؟ ومتي بدأ التقويم القبطي؟ ولماذا؟
 – 22ما هي احاد الصوم الكبير؟ اكتب تامل قصير جدا على كل واحد منهم؟

ثانيا -:اكمل الجمل التالية.
 .................. - 2هو كتاب يحوي سيرة الشهداء والقدسين ونقراءه في القداس االلهي بعد .............................
 – 0يلقب القديس  .....................بالقوي ويتميز بـ .......................................
 – 3كان  .......................هو ابو القديسة العذراء مريم وامها تدعى ........................
 – 0انعقد المجمع المسكوني الثاني سنة  ...................في مدينة  ......................لمناقشة بدعة ..........................
 – 5نضع  .................................في الكنيسة ليشير الى الرعاية والتركيز
 – 6ذكصولوجية كلمة تعني ................................
 – 7االسرار الخالصية هي ..............................................................................................................
 – 8في القداس االلهي  ...................يشير الى صلوات القديسين وايضا الى ............................
 – 9اثنان مهمين جدا للخالص هما ............................. ، .....................
 – 22كلمة اقنوم تعني ............................................................................................

ثالثا -:ضع عالمة صح ام خطأ مع تصحيح الخطأ وذكر السبب.
 – 2للمسيح طبيعتان.
 – 0تؤمن كنيستنا بعقيدة المطهر
 – 3نؤمن فقط بثالث مجامع مسكونية
 – 0كل الخطايا تغفر حتي التجديف على الروح القدس
 – 5السبت الجل االنسان وليس االنسان الجل السبت
 – 6الصدوقيين طائفة يهودية ال تؤمن بالقيامة
 – 7وصف السيد المسيح له المجد الصدوقيين بالرياء
 – 8نصلي قداس قصير يوم ثالثاء البصخة
 – 9وبخ الرب يسوع الفريسي الذي كان يصلي امام الهيكل النه يصوم مرتين ويعطي صدقة
 – 22اوضاخي انكر الهوت السيد المسيح له المجد

