المسابقت الثانيت
أستعداداً لمهرجان الكرازة للكبار 3122
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نموذج ألسئلة أمتحان مهرجان الكرازة لسنة 3122
المسابقة الثانٌة لالستعداد لمهرجان الكرازة للكبار لسنة 3122
المسابقة عن الصلٌب والقٌامة من صفحة  25الً صفحة 27

86

لزوم األفخارستٌا للخالص من صفحة  28الى صفحة 34

السؤال االول  :أكمل ما يأتي-:
25

- 2الذي حمل هو نفسة  ................فً جسدة علً الخشبة.
- 3لٌس الحد حب اعظم من هذا ان ٌضع احد  ..............الجل احبائة.
- 4دم ٌسوع ابنة ٌطهرنا من  .......خطٌة.
- 5إن أخطأ أحد فلنا شفٌع عند االب ٌسوع المسٌح وهو  ..........لخطاٌانا.
- 6الذي لنا فٌة  ............بدمة غفران الخطاٌا.
- 7من ٌأكل جسدي وٌشرب دمً فلة  .............أبدٌة وانا أقٌمة فً الٌوم االخٌر.
- 8تعالوا الً ٌا جمٌع  ..........و ثقٌلً االحمال وانا ..........
- 9من مفاعٌل  .........االتحاد بالسٌد المسٌح وبأخوتنا فً جسد المسٌح وبالسمائٌٌن.
- :كأس البركة التً نباركها الٌست هً شركة دم المسٌح .الخبز الذي  ..........الٌس هو
شركة جسد المسٌح.
ٌ- 21ا جراح المسٌح أجرحٌنً بحربة الحب االلهً ٌا موت المسٌح اسكرنً بحب من
........الجلً.
- 22سبحوا الرب الن الرب  ............رنموا السمة الن ذاك حلو.
- 23ال تهتموا بشئ بل فً كل شئ  .........والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لذي هللا.
- 24الذي ٌأكل وٌشرب بدون استحقاق ٌأكل وٌشرب  .............لنفسة غٌر ممٌز جسد الرب.

السؤال الثاني  -:ضع عالمة (√ ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (× ) أمام
العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ منها -:
- 2الموت الجسدي هو انفصال الروح عن الجسد بٌنما الموت االبدي هو الحرمان من
(
الدخول الً ملكوت السموات
............................................................................................
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:
)

3
4
5
6
7

الصلٌب لم ٌكن فقط للخالص من الموت بل أٌضا للتطهٌروالتقدٌس من فساد الخطٌة( )............................................................................................
)
(
السٌد المسٌح بدمة قدسنا فأصبحنا مقدسٌن معصومٌن من الخطأ............................................................................................
)
(
باالفخارستٌا نتحد بالسٌد المسٌح فنصٌر شركاءة فً الهوتة............................................................................................
)
ٌصلً الكاهن فً القداس علً قربانة واحدة مهما كثر عدد الحاضرٌن للتناول (............................................................................................
)
(
تبدأ جمٌع الصلوات االرثوذكسٌة بالشكر............................................................................................

السؤال الثالث -:أذكر أية توضح االتي-:
- 2بخطاٌانا المسٌح جرح وسحق وأعطانا السالم والشفاء.
...........................................................................................
- 3السٌد المسٌح هو حامل للخطاٌا وشفٌع المذنبٌن.
...........................................................................................
- 4كفارة خطاٌانا الوحٌد هو السٌد المسٌح.
...........................................................................................
- 5بدون دم السٌد المسٌح التوجد مغفرة لخطاٌانا.
...........................................................................................
- 6األفخارستٌا تثبتنا فى السٌد المسٌح.
...........................................................................................
- 7األفخارستٌا تجعلنا جسد وأحد.
...........................................................................................
- 8األفخارستٌا تعطٌنا الحٌاة األبدٌة.
..........................................................................................
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السؤال الرابع  -:أختار من بين األقواس





8

دم ٌسوع المسٌح ٌطهر من ( كل الخطاٌا – بعض الخطاٌا – كل الخطاٌا عدا الزنا ).
أستطاع ٌسوع المسٌح آن ٌقوم من األموات بقوة (مالئكتة – الهوتة – ناسوتة ).
لنا شفاعة كفارٌة فى ( ٌسوع المسٌح – القدٌسٌن – األثنان معا ً ).
نتخلص من الخطاٌا الفعلٌة ( بجسد ودم المسٌح – بالتوبة واألعتراف – باألثنان ).
3

 من الخطأ أن ٌصلى الكاهن فى القداس على ( قربانة واحدة أو ثالثة – قرباناتان أو أربعة –
قربانة واحدة ).
 أكلٌل الشوك على رأس المسٌح ٌعنى لنا ( العار – المجد – الشئ ).
 الهوس األول من تسبحة نصف اللٌل هو هوس ( الجهاد – الشكر – الخالص ).
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السؤال الخامس  -:أختار من العمود ( أ ) ما يناسب من العمود (ب)
م
2
3
4
5
6
7
8

العمود ( أ )
الهوس األول
الهوس الثانى
الهوس الثالث
الهوس الرابع
فى صالة الصلح
فى تجسد وتأنس
فى صألة القسمة والتوزٌع

العمود (ب)
هوس التسبيح فٌهرب الحزن والكأبة
هوس تحرر الشعب من العبودٌة الخالص
هوس الشكر على صالح ورحمة الرب
هوس الجهاد لطرٌق الملكوت
نتقابل مع األب
نتقابل مع األب
توزع األسرار المقدسة وٌتحد الكل بالرب بفعل الروح

األجابة

السؤال السادس  -:من هو





كان بالخطٌة فلم ٌستطٌع الموت أن ٌمسكة
مجروح ألجل معاصٌنا مسحوق ألجل آثامنا
تنأ قائالً  :الرب وضع علٌة اثم جمٌعنا
الرابع الشبٌة بأبن األلهة مع الفتٌة الثالثة

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

السؤال السابع -:
أ-أذكر
 خمسة نقاط توضح لنا من أى شئ ٌخلصنا المسٌح لة المجد ؟
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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 كٌف ٌخلصناالسٌد المسٌح من الموت الجسدى واألبدى ؟
...........................................................................................
 لماذا ٌجب أن ننتظم فى التناول؟
...........................................................................................
 لماذا ندشن أٌقونات الكنٌسة بالمٌرون ؟
..........................................................................................
ب-أذكربأختصار ما المقصود بهذة العبارة









السٌد المسٌح كفارة لنا
...........................................................................................
السٌد المسٌح قدوس حٌاتنا
...........................................................................................
فداء المسٌح وقٌامتة المجٌدة سبب خالص لنا من الخطٌة الجدٌة وطبٌعتها
...........................................................................................
...........................................................................................
القٌامة تخلصنا من الجسد الضعٌف
...........................................................................................
قول الكاهن فى القسمة ( أعطنى ٌا مخلصى أن أعتبر عذابك كنزى وأكلٌل الشوك مجدى
وأوجاعك تنعمى ومرارتك حالوتى ......الخ)
...........................................................................................
قول الكاهن بالقداس ( النة فى كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذة الكاس تبشرون
بموتى وتعترفون بقٌامتى ).....
...........................................................................................
عدم الفهم وعدم التوبة من معطالت بركات األفخارستٌا
...........................................................................................
...........................................................................................
الخوف من معطالت بركات ألفخارستٌا
...........................................................................................
...........................................................................................

ج -ما معنى  :األفخارستٌا
...........................................................................................
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 معنى أننا نتحد بالمسٌح فى االفخارستٌا أننا نصبر شركاء لة فى جوهر الالهوت (نعم) (ال)
وضح بأختصار سبب أختٌارك
...........................................................................................
 اللٌتروجٌا تعلمنا بأسالٌب عدة منها (المنجلٌة) و (التناول) و (السنكسار) و (العظات والمٌامر)
وضح بأختصارماذا تعطٌنا كالً منها
المنجلٌة .......................................................................................... :
التناول ........................................................................................... :
السنكسار ......................................................................................... :
العظات والمٌامر ................................................................................ :

األسم .................................................... -:
التلٌفون .................................................. -:
.....................................................:email
ضع عالمة على المواد التى ترغب فى االنضمام اليها بمرجان الكرازة للكبار 3122
مسابقة الحفظ :
المسابقة الدراسٌة :
مسابقة اللغة القبطٌة :
مسابقة األلحان :
قصة قصٌرة :
شعر :
فنون تشكٌلٌة :
بحث :
المسابقة االلكترونية
تصمٌم عرض ألحدى الموضوعات الدراسٌة :
تصمٌم عرض لترنٌمة بالصوت والصورة :
تصمٌم عرض للحن بالصوت والصورة :
تسلم المسابقة فى موعد أقصاة 3122-9-26
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