المسابقت األولى
أستعداداً لمهرجان الكرازة للكبار 3122
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المسابقة األولى عن

*المسيح من هو من صفحة  01حتى صفحة .04
*المسيح حياتنا من صفحة  05حتى صفحة .06

المسابقة األولى
011

أجب على األسئلة التالية من خالل قرائتك لما جاء بكتاب المهرجان لسنة  1100للكبار.
السؤال األول  :أكمل ما يأتى
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كما أن اإلنسان و..............و  ..............إنسان واحد هكذا هللا وكلمتة وروحة إله
..............
األقانيم الثالثة تتمايز دون أن  ..............أو تنفصل أحدها عن األخر.
تماما ً كما أنى أنا وعقلى  ..............قال يسوع أنا واألب ..............
الطبيعة اإلنسانية طبيعة  ..............لطبيعتان هما  ..............اإلنسانية
و ..............اإلنسانى.
ألنة يولد لنا ولد ونعطى  ..............وتكون الرياسة على كتفه ويدعى أسمة
 ..............مشيراًإلها ً  ..............أبا ً أبديا ً رئيس ...............
أنا هو  ..............الصالح والراعى الصالح  ..............نفسة عن الخراف.
من له  ..............فهو العريس.
أيها الرجال أحبوا  ..............كما أحب المسيح أيضا ً  ..............وأسلم نفسة
الجلها.
الكنيسة بأختالف أعضائها هى  ..............واحد يعمل على بنيانة ..............
المقدسة وشركة  ..............وأقوال  ..............والليتورجيا الشاملة.
أنا أمضى ألعد لكم  ..............وإن مضيت وأعددت لكم مكانا ً أتى أيضا و
ُ
حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا.
 ..............إلى .حتى
لى الحياة هى ..............
الننا بة  ..............ونتحرك ونوجد.
أنظروا اية  ..............أعطانا األب حتى ندعى  ..............هللا.
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السؤال الثانى  :من-:
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اإلنسان الوحيد القدوس الذى بال خطية.
الذى قام ولم يمت.
الذى مات مرتين.
اللتان ماتتا مرتان.
عريس الكنيسة ورأسها.
لة سلطان الحل والربط من أجل البنيان.
تنبأ بأن العذراء ستلد ابنا ً.
تنبأ قائالً ( ليس بيننا مصالح يضع يدة على كلينا ).
تنبأ قائالً ( ليتك تشق السماوات وتنزل )

..........................
..........................
..........................
.............و..............
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

السؤال الثالث-:
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أ -ضع خطا تحت األجابة الصحيحة من بين األقواس -:






تنبأ النبى ( أرميا – أشعياء – زكريا ) بأن العذراء ستحبل وتلد أبنا ً أسمة عمانوئيل.
يشفع فينا أمام العدل اإللهى لغفران خطايانا ( السيد المسيح – القديسين – األثنان معا ً ).
ملىْ الروح القدس على تالميذ السيد المسيح ( قبل القيامة والصعود – مع القيامة
والصعود – بعد القيامة والصعود ).
خادم األسرار كلها هو ( الميرون – مسحة المرضى – الكهنوت ).
عندما نصلى للرب نتحدث معة عن ( نجاحاتنا – فشلنا – كل شىْ فى حياتنا ).

ب -ضع عالمة (
العبارة الخطأ.

) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) ᵡأمام العبارة الخطا مع تصحيح
5

).
(
 للسيد المسيح طبيعتان منفصلتان طبيعة ناسوتية وأخرى آلهوتية
............................................................................................
 التناول يثبتنا فى المسيح ويعطينا حياة أبدية عندما يسبقة سر األعتراف والتوبة من
).
(
القلب
............................................................................................
).
(
 كل البشر يدعون أوالد هللا
............................................................................................
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السؤال الرابع  -:أذكر باٌية ما يوضح األتى -:
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السيد المسيح وهللا واحد
.................................................................................................
السيد المسيح فادى محب
.................................................................................................
السيد المسيح هو الراعى الصالح
.................................................................................................
الموت هو أجرة الخطية
.................................................................................................
حكم الموت علينا حملة عنا السيد المسيح
.................................................................................................
دم السيد المسيح هو الذى طهرنا من كل خطية
.................................................................................................
سيكون للمؤمنين جسد ممجد فى القيامة
.................................................................................................

السؤال الخامس  -:أذكر -:
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مثل حسابى وأخر من الطبيعة يوضح فكرة أن هللا لة ثالثة أقانيم ولكن من حيث
الجوهر هللا واحد.
.................................................................................................
.................................................................................................
للسيد المسيح ميالدان أحدهما أذلى واألخر زمنى وضح ذلك
.............................................................................................- 0
.............................................................................................
.............................................................................................- 1
عطايا هللا لألشرار والصالحين فمحبتة غامرة وغافرة وضح ذلك بأختصار .
.................................................................................................
فداء الصليب حل مشكلتان لألنسان أذكرهما بأختصار
.............................................................................................- 0
.............................................................................................- 1
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أربعة أشياء تساعدنا على تكوين عالقة شخصية مع السيد المسيح
.....................و..........................و.........................و....................
ثالثة فروق بين قيامة السيد المسيح وقيامة األخرين
.............................................................................................- 0
.............................................................................................- 1
.............................................................................................- 2
أربعة بركات لصعود السيد المسيح
.............................................................................................- 0
.............................................................................................- 1
.............................................................................................- 2
.............................................................................................- 3
الكنيسة ليست مجموعة أفراد بل مجموعة أعضاء متحدة بعضها ببعض وأختالفها ليس
إال تناغم لبنيان الجسد كلة فوضع لنا الرب فى الكنيسة سبعة أسرار مقدسة .أذكرها
بأختصار مع ذكر عمل كالً منهما.
.............................................................................................- 0
.............................................................................................- 1
.............................................................................................- 2
.............................................................................................- 3
.............................................................................................- 4
.............................................................................................- 5
.............................................................................................- 6
لماذا نصلى بقانون اإليمان ( وننتظر قيامة األموات وحياة الدهر األتى ) ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
لماذا يجب أن نكون مستعدين بإستمرار بالتوبة واألعتراف وأمانة الجهاد واألعمال
الصالحة ؟
.................................................................................................
أذكر بأختصار لماذا القيامة المجيدة هى من أجلنا ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
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.................................................................................................
كيف نكون على ثقة وثيقة بالسيد المسيح طول اليوم ؟
.................................................................................................
.................................................................................................
كيف تمت المصالحة بين هللا والناس ؟
.................................................................................................
ما معنى ( وبالناس المسرة ) ؟
.................................................................................................
ما هى الحياة األبدية ( جاوب باٌية )
.................................................................................................
أذكر أربعة أيات تاُكد أن ( لنا نحن البشر المؤمنين بأسمة حياة أبدية مع هللا )
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
األسم ........................................ :
التليفون ..................................... :
موعد تسليم المسابقة فى الفترة ما بين  1100/6/20حتى 1100/7/6
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