بسم الثالوث األقدس إله واحد أمين
بطريركيه األقباط األرثوذكس
مسابقه الصوم الكبير عام 3102

إيباراشيه روما وتورينو
كنيسه الشهيد العظيم مارجرس بروما

 السؤال األول :
(دراسه الكتاب المقدس)

أ – قارن بإيجاز بين ثالثه شخصيات فقط من العهد القديم والتي ترمز لشخص السيد المسيح في
العهد الجديد .
( هابيل – هارون الكاهن – يشوع  -سليمان)

ب – "إن مصر بالنسبه لنا ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا"

(مثلث الرحمات قداسه البابا المعظم األنبا شنوده الثالث)
ما معني كلمه مصر ؟ وكم مره ذكر إسم مصر في الكتاب المقدس ؟ من خالل العهد القديم والعهد
الجديد  ,إذكر بإيجاز أهم االحداث التي تمت في أرض مصر.
ج – إكمل ما يإتي :
 .1كانت أول عقوبه جماعيه إلهيه هي  .........والثانيه هي  .........والثالثه هي ........
والعقوبه الرابعه هي ..........
 .2أبونا إبراهيم عاش  ........سنه  ,وعاش أبونا إسحق  .......سنه  ,وعاش أبونا يعقوب
 ........سنه .

 السؤال الثاني :
(طقس وأسرار الكنيسه )

 .0ما معني كلمه كنيسه ؟ ولكنيسه المسيح اسماء ورموز عديده إذكر اربعه فقط منها ؟ ولماذا
تبني الكنائس إلي جهه المشرق ؟ ولماذا تسمي الكنائس بأسماء العذراء والرسل والشهداء؟
 .3ما معني كلمه سر ؟ إذكر أسرار الكنيسه السبعه ؟ وهناك أسرار تمارس مره واحده في حياه
المؤمن  ,وهناك أسرار تمارس في حياه المسيحي بصفه دوريه  ,وهناك سر للمختارين فقط
 ,وضح بإيجاز هذا المعني ؟
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 السؤال الثالث :
(تاريخ كنيسه)

 .0تكلم بإيجاز عن اثنين فقط من باباوات األسكندريه األتي ذكر اسماؤهم :
 البابا باروكالس البطريرك الثالث عشر
 البابا كيرلس إبو اإلصالح
 البابا بطرس خاتم الشهداء
 .3ماذا تعرف عن مجمع أفسس األول ولماذا ُعقد وكم عدد األباء األساقفه الذين إجتمعوا في
هذا المجمع وما هي أهم قرارات هذا المجمع ؟

 السؤال الرابع :
(أسئله متنوعه)

أ  .ضع عالمه  أمام العباره الصحيحه وعالمه  أمام العباره الخاطئه :
 .1أول شخص ذكر أنه ُسبي في الكتاب المقدس هو لوط .
 .2الطفل الذي أحبه الرب قبل والدته هو أبونا يعقوب .
 . 3الزوجان اللذان جعال بيتهما كنيسه هما حنانيا وسفيره .
ب.
 . 1إذكر خمسه أعداد متتاليه مجموعهما يساوي رقم  22عشرون
 . 2إذكر خمسه عواصم عالميه تبدأ بحرف األلف (أ)

تمت األسئله وأخر موعد لتقديم اإلجابات هو جمعه ختام الصوم
كل عام وأنتم بخير وعشتم في سالم المسيح الكامل ونصرته وقيامته إلي األبد أمين
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