يسر كنيسة القديسة رفقة وأوالدها الخمسة بأورالندو فلوريدا أن
تقدم لنا المسابقة الروحية بمناسبة عيد القيامة المجيد
راجية لكم حياة وبركة القيامة
رقم التليفون................. :
االسم......................... :
الرسالة إلى أهل رومية
كتبها القديس بولس أثناء رحلته التبشيريــــة الثالثة من كورنثوس وقد حملتها إلى رومـــا الشماسة فيبي خادمـــة كنيسة
كنخريــا ( رومية  )١ :١٦وقد سميت هذه الرسالة كاتدرائية االيمان المسيحى ألنها تحوى عناصر اإليمان المسيحى وقد
حدثنا القديس بولس فى هذه الرسالة عن احتياج الجميع يهودا وأمم للخالص وشرح لليهود معنى البنوة إلبراهيم وأن
بنوتهم إلبراهيم أو الناموس لم يكون سبب خالص لهم

األسئلــــــــــة
 -١كان الخالف بين عنصرى الكنيسة األولى من يهود وأمم لذلك نجد القديس بولس قد هاجم األعمال اآلتية :
أ -أعمال الناموس في حرفيتها.
ب -هاجم حركة التهود التى ترد المؤمن إلى حرفية الناموس.
جـ -طلب اليهود المتنصرين إلزام األمم بأن يتهودوا أوال بالختان والتطهيرات حتى يقبلوا فى اإليمان المسيحى.
 -2ىتحدث القديس بولس فى هذه الرسالة عن أعمال اإلنسان قبل اإليمان بالمسيح وقد اعتبر أن هذه األعمال تؤدى
إلى :
أ -أنها سبب الخالص وهذا الخالص نتيجة البر الذاتى.
ب -ألعمال قبل االيمان بالمسيح ال فائدة منها للخالص فالداخل نجس (روميه  ١٧عدد ) ٩
جـ -أنه ركز على اإليمان الحى العملى العامل بالمحبة والذى يتحد فيه المؤمن مع المسيح فى المعمودية ويصلب
معه ويقوم معه .
 -٣ألن الجميع قد أخطأ ( .....رومية ٣عدد  )2٤- 2٣وبسبب الخطية دخل الموت إلى العالم  ....ثم افتدانا المسيح
من لعنة الناموس وتمم الفداء وأن الفداء أعطانا الحياة األبدية على مرحلتين هما :
أ -القيامه األولي وفيها نقوم من موت الخطية( .يوحنا  ٥عدد ) 2٥
ب -القيامة الثانية وهى القيامة العامة بعد المجئ الثانى للسيد المسيح للدينونة وهى القيامة العامة وفيها ندخل
السماء فى المجد ونحيا إلى األبد
جـ -أننا نحيا مع المسيح على األرض فترة الملك األلفى
 -٤تكلم بولس الرسول فى هذه الرسالة عن الفداء الكفارة والتبريرـ وأن معنى الفداء أن المسيح يموت بدال منا .إذا
نحن صولحنا مع هللا بموت ابنه …… رومية  ٥عدد …………… ١٠فما هى النبوات التى تكلمت عن هذا
الفداء فى العهد القديم
أ -من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم ……… هوشع  ١٣عدد ١٤
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ب -األخ لن يفدى اإلنسان .إنما هللا يفدى نفسى …… مزمور٤٩عدد  ٧عدد ١٠
جـ -الرب قد فدى يعقوب وفى إسرائيل قد تمجد  .هكذا يقول الرب فاديك…… اشعياء  ٤٤عدد ٦
 -٥يقول القديس بولس في غالطية  ٣عدد  ١٣أن المسيح على الصليب صار لعنة ألجلنا … فماذا يقصد بهذا
التعبير؟
أ -ان االبن صار ملعونا من هللا اآلب لكي يكمل الفداء.
ب -صار أمامنا البسا اللعنة فهو مصلوب ( الكتاب يقول ملعون كل من علق على خشبه ) .
جـ -حامال إكليل الشوك والشوك من آثار اللعنة … (تكوين  ٣عدد .)١٨
 - ٦وتعين ابن هللا بقوه من جهة روح القداسة بالقيامة من األموات يسوع المسيح ربنا … (روميه  ١عدد )٤
وهنا يوضح لنا من الذى أقام المسيح من األموات ولماذا……… .
أ -الذى أقام المسيح من األموات هو الهوته.
ب -سبب قيام المسيح من األموات هو انتصاره على الخطية إذ كان بال خطية فالخطية هى التى تأتى بالموت
ولهذا انتصر على الموت بسبب قداسته.
جـ -روح القداسة ليس هو الروح القدس فالروح القدس لم يكن هو الذى أقام المسيح ألن الهوته متحد بناسوته
والذى أقامه هو الهوته
 -٧كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت … (رومية  ٥عدد  ……)١2فما هو آثار الخطية
الذى ندركه
ب -عبودية الفساد
أ -الموت
جـ -الخليقة أخضعت للبطل … (روميه  ٨عدد ) 2٠
 - ٨صولحنا مع هللا اآلب بموت ابنه……ونخلص بحياته (روميه  ٥عدد  ....… )١٠فما الذى يتكلم عنه بولس
الرسول فى هذه اآلية :
أ -الفداء الذى تممه االبن على الصليب
ب -بالمعمودية نقوم مع المسيح متحدين به ويعطينا حياة وننال البنوة
جـ -بالمعمودية نموت مع المسيح ويتم تنفيذ حكم الناموس فينا فغفرت خطايانا إذ دفع المسيح الثمن.
 -٩قدموا أجسادكم ذبيحة حية … ( رومية  ١2عدد  … ) ١فما معنى أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية؟
أ -أننا ال ننقاد لشهواتنا ثانية فال شركة للنورمع الظلمة.
ب -أننا نميت اإلنسان العتيق وذلك بصلب شهواتنا … (غالطية  ٥عدد ) 2٤
جـ -أننا نحسب أنفسنا أمواتا عن الخطية.
 – ١٠ألننا إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته .عالمين أن المسيح بعدما أقيم من األموات
ال يموت أيضا .وال يسود عليه الموت بعد … ( رومية  ٦عدد  … ) ١٩- ٥فماذا يقصد الرسول بهذه العبارة؟
أ -أن الحياة التى نأخذها هى حياة المسيح القائم من األموات.
ب -أيضا الحياة التى نأخذها هى حياة أبدية.
جـ -هذه هى الحياة نأخذها بعد المعمودية مباشرة …( رومية  ٦عدد ) ٤
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 -١١أما المحبة فلتكن بال رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير … (روميه  ١2عدد … )٩فما نوع المحبة
التى يتكلم عنها الرسول
أ -المحبة التى بال رياء وفيها يجب على المؤمن أن يكون كارها للشر.
ب -المحبة التى ال تطلب شئ في مقابلها.
جـ -المحبة هى األساس التى تربط الكنيسة معا كأعضاء حية متكاملة (  ١يوحنا٣عدد ) ١٤
 -١2كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمى المسيح لئال أبنى على أساس آلخر … روميه  ١٥عدد … 2٠
فواضح من هذه اآليه ان… .
أ -لم يكن أحد من الرسل قد أنشأ هذه الكنيسة ( كنيسة روما ) حتى كتابة هذه الرسالة.
ب -أن القديس بولس توجه إلى روما فعال ولكنه كأسير .وكرز فيها من خالل سجنه أوال وهو قد وجد فيها
مسيحيين …( .أعمال الرسل  2٨عدد )١٥ -١٣
جـ -إن الذى بشر فى روما هو القديس .بطرس كما يدعى اخواتنا الكاثوليك وليس القديس بولس.
 -١٣ألن كل من أ خطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك  .وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان
………(روميه  2عدد ………… )١2فماذا يريد القديس بولس أن يوضح لنا في هذه اآلية ؟
أ -مع وجود الناموس تصبح الخطية تعدى.
أن ألخطية قاتلة وسببا كافيا للموت حتى بدون الناموس.
ب-
جـ -إن سدوم وعمورة هلكوا دون أن يكون هناك ناموس مكتوب.
 -١٤نجد فى سفر الرؤىا قول الوحى االلهى …جعلنا ملوكا وكهنة…(رؤيا  ١عدد  … ) ٦ونجد القديس بولس فى
رومية  ١2يقول قدموا أجسادكم ذبيحة حية … ومن هنا نفهم اآلتى ….....
أ -هناك كهنوت خاص وكهنوت عام.
ب -كهنوت خاص وهذا هو سر الكهنوت خادم أسرار الكنيسة.
جـ -هناك كهنوت عام لكل المؤمنين فيه يقدم الكل ذبائح وهو تقديم األجساد ذبيحة حية.
 -١٥إذا يا أخوتى أنتم أيضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكى تصيروا ألخر للذى قد أقيم من األموات لنثمر هلل
(رومية  )٤ :٧فماذا يقصد الرسول بعبارة قد متم للناموس بجسد المسيح لتصيروا آلخر …
أ -قد تم حكم الناموس بالموت والذى مات هو اإلنسان العتيق الداخلي وبالموت تحرر من حكم الناموس
ب -بعد اتحادنا بالمسيح فى المعمودية ماعاد الناموس يحكم علينا بالموت أو الحياة  .إنما الذى علينا هو هل
نحن ثابتين فى المسيح أم ال.
جـ -إن الناموس ال يموت ألنه ناموس هللا القدوس ولكن الذى مات هو اإلنسان العتيق بالمعمودية.
 -١٦ألنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فاهلل إذ أرسل ابنه فى شبه جسد الخطية وألجل الخطية
دان الخطية في الجسد ……… (روميه  ٨عدد  … ) ٣فماذا يريد الرسول ان يوضح لنا
أ -أن الناموس عاجز أن يحيى اإلنسان فى بر.
ب -أن السيد المسيح حمل كل خطايا البشرية فى جسده ومات بجسده ليحكم على الخطيى ويميتها ويدينها.
جـ -أن الناموس لم يكن له سلطة أن يدين الخطية بل استخدم العقوبات كالرجم والقطع من الجماعة.
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 - ١٧ألن اهتمام الجسد هو عداوة هلل إذ ليس هو خاضعا لناموس هللا ألنه أيضا ال يستطيع … (روميه  ٨عدد )٧
…………فما المقصود باهتمام الجسد ؟
أ -أن الجسد ليس عدوا هلل فاهلل حين خلقه وجده حسنا جدا.
ب -اإلنسان العتيق أى تغذية اإلنسان العتيق بإثارة شهواته.
جـ -إن الجسد بدون الروح مستحيل أن يخضع هلل ولوصاياه.
 -١٨وال تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هى إرادة هللا الصالحة المرضية آلكاملة
… (روميه  ١2عدد  …… )2فماذا يطلب منا القديس بولس أن نفعل ؟
أ -أن ال نتشبه بالعالم وصورة أوالد العالم.
ب-أننا أوالد هللا فيجب أن يكون فينا شكل المسيح فى محبته وقداسته ووداعته.
جـ -بالمعمودية صار لنا إدراك روحى يؤدى إلى تجديد الذهن ويتحول الذهن الجسدى إلى ذهن روحى.
 -١٩تكلم القديس بولس فى الرسالة ألهل رومية عن التبرير ووضح لنا أن الناموس عجز أن يبرر اليهود وأيضا
عجز الضمير أن يبرر األمم ……… فما معنى التبرير؟
أ -المسيح يعطينا حياته لنعيش أبرارا أى نكتسب برالمسيح.
ب -فى المسيح لبسنا رداء بره إذا تجددت طبيعتنا وصرنا نسلك فى البر.
جـ -المسيح أعطانا حياة النصرة على الخطية ونسلك فى البر وهذا معنى نخلص بحياته… (روميه )٥
 -2٠تحتفل كنيستنا فى أسبوع اآلالم بثالثة أعياد سيدية وهم ………
أ -أحد الشعانين وأحد القيامة وهما عيدين سيدين كبيرين و خميس العهد وهو عيد سيدى صغير.
جـ -عيد الصليب.
ب -عيد البشارة.
 -2١في قداس خميس العهد ال تقال صالة الصلح أثناء خدمة القداس … فلماذا؟
أ -ألن الصلح لم يتم إال بالدم عامال الصلح بدم صليبه.
ب -ألن حجاب الهيكل لم يكن قد انشق بعد.
جـ -ألن الفداء بدأ بالصليب واشترانا بدمه وصالحنا مع اآلب.
 - 22لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى األبد عمانوئيل إلهنا ……… هذه التسبحة وردت عدة مرات فى الكتاب
المقدس منها ………
أ -أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة … (رؤيا  ٤عدد )١١
ب -الذى قال عنه القديس بولس أنك قوة هللا … ( ١كو  ١عدد ) 2٤
جـ -عندما كان الرب يسوع يصلى ببكاء وعرق فى بستان جثيماني وظهر له مالك يقويه …… (لوقا )22
 -2٣فى طقس أسبوع اآلالم تقوم كنيستنا بإضاءة ثالث شموع أثناء خدمة صالة  ......والثالثة شموع ترمز إلى:
جـ -قراءة االنجيل
ب -قراءة المزامير
أ -قراءة النبوات
 -2٤يحتفل اليهود بسبعة أعياد رئيسية وهذه األعياد هى عيد الفصح وعيد البكورة وعيد الخمسين أوعيد األسابيع
… وهذه األعياد تمثل لنا عمل المسيح على األرض حتى تأسيس الكنيسة يوم الخمسين كاآلتى …………
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أ -عيد الفصح يمثل الصليب
ب -عيد الباكورة يمثل القيامة فقيامة المسيح كانت باكورة الراقدين
جـ -عيد الخمسين يمثل عيد حلول الروح القدس
 -2٥نهت الكنيسة عن إقامة القداسات أيام االثنين والثالثاء واألربعاء من اسبوع البصخة المقدسة لألسباب اآلتية :
أ -أن الرب يسوع لم يكن قد رسم سر الشكر بعد.
ب -يسوع هو فصحنا ولم يكن قد قدم نفسه بعد.
جـ -ألن ذبيحة القداس مرتبطة بذبيحة الصليب.
 -2٦تعتبر كنيستنا أن خميس العهد عيدا سيديا صغيرا رغم أن له مساس مباشر لخالصنا وذلك لألسباب اآلتية:
أ -يعتبر خميس العهد بداية العهد الجديد بدمه الكريم.
ب-ألن تسليم الرب جسده ودمه لتالميذه مرتبط بأحداث الصليب والقيامة وليس حدثا مستقال بذاته عنهما.
جـ -ألنه فى قداس خميس العهد ال تصلى فيه صالة الصلح.
 -2٧تحتفل كنيستنا بيوم أحد الشعانين وهو عيد سيدى كبير … لذلك نجد من أحداث هذا اليوم ما يدل على الهوت
السيد المسيح ومنها ……
أ -تحقيق النبوات عن هذا اليوم فى نبوة (زكريا  ٩عدد )٩
ب -حديث الرب عن نفسه بيتى بيت الصالة يدعى ومملكتى ليست من هذا العالم.
جـ -أعلن الرب ما سيحدث ألورشليم … (لوقا  ١٩عدد )٤٧ – ٤2
 -2٨في يوم االثنين من أسبوع اآلالم نتذكر تطهير الرب يسوع للهيكل للمرة الثانية كما ذكر فى (متى2١عدد)١2
…… لكن الرب يسوع طهر الهيكل من الباعة مرتين ولكن المرة األولى ذكرت فى …
جـ -مرقس ١٥ - ١١ : ١١
ب -لوقا ٣٨-٣٧ : 2١
أ -يوحنا ١٧ - ١٤: 2
 -2٩نالحظ فى أحداث اسبوع اآلالم أن الرب يسوع بكى  ٣مرات فى هذا األسبوع وهم كاالتى …… :
أ -يوم جمعة ختام الصوم بكى على أورشليم وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء (متى)٣٨ -٣٧ :2٣
ب -دموع السيد المسيح يوم سبت لعازر نجد أن المخلص بكى على لعازر … (يوحنا  ١١عدد )٣٦
جـ -دموع الرب يسوع يوم خميس العهد فى صالته فى بستان جثيماني.
 -٣٠تقرأ في اسبوع اآلالم بعض النبوات من العهد القديم مثل التنبؤ بأنه سيباع بثالثين من الفضة كما تحققت فى
(متى  2٦عدد  …… )١٥وهذه النبوة ذكرت فى أسفار العهد القديم فى :
جـ -زكريا  ١١عدد ١٣
ب -مزمور  ١٠٩عدد ٨ -٧
أ -زكريا ١١عدد ١ -١2
 -٣١الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر فى أورشليم راكبا على جحش بمجد عظيم وحوله طقوس نى أنجيلوس
…………… فما هى مصادر هذا اللحن الشعانينى فى الكتاب المقدس :
أ( -مزمور  ١٨عدد )١٠ركب على كروب وطار.
ب( -زكريا  )٩ : ٩هوذا ملكك يأتى إليك .هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان.
جـ -مزمور  … ١١٨أوصنا يا أبن داود
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 -٣2نالحظ فى أحداث يوم االثنين من اسبوع البصخة المقدسة تكون القراءات تدور حول اآلتى ……
أ -مرور الرب يسوع بشجرة التين ولم يجد فيها ثمرا.
ب -تطهير الهيكل.
جـ -المرأة ساكبة الطيب
 -٣٣فى يوم الثالثاء من اسبوع البصخة المقدسة تضاف عبارة مخلصى الصالح إلى تسبحة لك القوة والمجد والبركة
والعزة إلى األبد ……… ابتداء من الساعة الحادية عشر من اليوم ألنه
أ -ألن السيد المسيح فى إنجيل هذه الساعة الحادية عشر من اليوم عين ميعاد صلبه بقوله فى (متى  2٦عدد )2
… تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن اإلنسان يسلم ليصلب
ب -أن الخالص قد تم وقال لليهود هوذا بيتكم يترك لكم خرابا
جـ -ألن الرب يسوع قال لليهود … ال تروننى منذ اآلن حتى تقولون مبارك اآلتآ باسم الرب …
(متى  2٣عدد )٣٩-٣٨
 -٣٤فى أحداث يوم الثالثاء من البصخة المقدسة نجد أ ن مخلصنا الصالح تكلم عن األحداث اآلتية ……
أ -تكلم عن خراب الهيكل ومثل العشر عذارى.
ب -المجئ الثانى ويوم الدينونة العظيم واالستعداد له.
جـ -يرد على أسئلة الفريسيين بوجوب إعطاء الجزية لقيصر.
 -٣٥أيضا فى أحداث يوم الثالثاء من البصخة المقدسة فى اسبوع اآلالم تكون القراءات لثالثة أمثال إنذار
من انجيل متى وهى كاآلتى ….......
أ -مثل اإلبنان … .متى  2١عدد ٣2-2٨
ب -مثل الكرامين األشرار …… (متى 2١عدد )٤٦-٣٣
جـ -مثل عرس ابن الملك …( ..متى  22عدد )١٤ -١
 -٣٦فى أحداث يوم األربعاء من البصخة المقدسة نجد األحداث اآلتية ….....
أ -سكب قارورة الطيب على رأس مخلصنا … (متى  ٦عدد )١٣-٦
ب -خيانة يهوذا االسخريوطي وتآمره مع رؤساء الكهنة وقوات الجند على الثمن ليسلمهم المخلص (متى )١٦:٤
جـ -سكب الطيب من مريم أخت لعازر على قدمى الرب يسوع ومسحتهما بشعرها (يوحنا ١2عدد .)٩ -١
 -٣٧قداس خميس العهد هو أصغر قداس على مدار السنة كلها  .إذ يخلو القداس من األجزاء اآلتية:
أ -ال يصلى فيه مجمع القديسين ألن الفردوس لم يكن قد فتح بعد.
ب -ال تصلى فيه صالة الصلح ألن الصليب لم يكن قد تم.
جـ -ال يقرأ فيه الكاثوليكون ألن فيه تذكار العشرة أيام التي بين الصعود وحلول الروح القدس.
 -٣٨نالحظ فى أحداث يوم الخميس من اسبوع اآلالم أن السيد المسيح أسس سر اإلفخارستيا ونالحظ أن هذا اليوم
ملئ باألحداث الكثيرة منها ………
أ -العشاء األخير وغسل األرجل
ب -صالة المسيح الشفاعية األخيرة لآلب
جـ -خطب المسيح الوداعية … (متى  2٦عدد  & ٣٥-٣١مرقس  ١٤عدد  & 2٧٠٣١لوقا  22عدد )٣٨-٣١
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 -٣٩ثم تقدم وخر على وجهه وكان يصلى قائال يا أبتاه إن أمكن فلتعبرعنى هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل
كما تريد أنت …( ...متى  2٦عدد  ……… )٣٩ومن هنا نفهم اآلتى:
أ -إن اآلب واالبن واحدا فى المشيئة ألن المشيئة اإللهية اتحدت بالمشيئة اإلنسانية حين اتحد الالهوت بالناسوت
ب -إرادة اآلب هى إرادة اإلبن فهما إرادة واحدة.
جـ -إن االبن خضع للصليب بسرور من أجل إطاعة اآلب وفى نفس الوقت كان االبن يريد ذلك.
 -٤٠أجاب اليهود بيالطس وقالوا له لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت ألنه جعل نفسه ابن هللا .........
فلماذا فعل اليهود هذا؟
أ -لكى يثبتوا أن حكمهم على المسيح بالموت هو حكم إلهى وعلى بيالطس التنفيذ.
ب -ألنهم أرادوا أن يرفضوا المساومة مع بيالطس رفضا تاما على إطالق الرب يسوع.
جـ -أنهم ألزموا بيالطس باستخدام القانون المدنى لقتل الرب يسوع خوفا ألنهم اتهموه أنه ليس محبا لقيصر وهذا
يشير للخيانة.
 -٤١نقول في قانون إيمان كنيستنا … أنه اعترف اال عتراف الحسن أمام بيالطس البنطي ( أثناء محاكمته) وهذا
االعتراف الحسن ذكر فى بشارة
ب -يوحنا  ١٩عدد ١١- ٨
أ -يوحنا  ١٨عدد ٣٧- ٣٣
جـ -اعترف يسوع بأنه ملك ولكن مملكته ليست من هذا العالم
 -٤2وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل واألرض تزلزلت والصخور تشققت …
(متى 2٧عدد  …………)٥١فما هى دالالت انشقاق حجاب الهيكل إلى اثنين
أ -أنه يدل على نهاية الكهنوت اليهودى … هوذا بيتكم يترك لكم خرابا … (متى  2٣عدد )٣٨
ب -انشقاق الهيكل ي كشف عمل المسيح الخالصى  .بموته انفتح باب السموات لكى ندخل قدس األقداس خالل
اتحادنا بالمسيح.
جـ -شق الحجاب يرمز لموت المسيح على الصليب على أ ن الحجاب نفسه يرمز لجسد المسيح (عبرانيين ١٠
عدد  ١٩و عبرانيين  ٩عدد )2٤
 -٤٣أجاب يسوع قد قلت لكم أنى أنا هو فان كنتم تطلبوننى فدعوا هؤالء يذهبون  .ليتم القول الذى قاله أن الذين
أعطيتنى لم أهلك منهم أحدا …… من هنا نفهم لماذا ترك التالميذ الرب يسوع وقت القبض عليه فى بستان
جثيماني
أ -لكي اليهلك منهم أحد بناء على طلب الرب يسوع … … الذين أعطيتنى لم أهلك منهم أحدا
ب -أن يوحنا الحبيب تبعه إلى دار الوالية أثناء محاكمته دينيا.
جـ -نرى الرب يسوع يأمر بسلطان وليس بضعف ليحمى تالميذه
 -٤٤لقد حوكم الرب يسوع دينيا أمام رؤساء اليهود ومدنيا أمام بيالطس ……… فما هى التهم التى قدمها بها
رؤساء اليهود الرب يسوع إلى بيالطس ليحكم عليه بالموت
أ -تهمة دينية أنه ج عل نفسه ابن هللا وهذا يستحق الموت حسب الناموس
ب -ادعوا أن الرب يسوع يطلب الملك ويقاوم قيصر
جـ -ادعوا على الرب يسوع أنه يفسد األمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائال أنه هو مسيح ملك (لوقا )2: 2٣
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 -٤٥كل األعياد السيدية لها رفع بخور عشية ولكن ال يوجد رفع بخور عشية لعيد القيامة ألن ……………
أ -الرب يسوع قام فجر األحد لذلك نبدأ بباكر اليوم مباشرة وليس بالعشية.
ب -ألن يوم القيامة ليس له مساء ألن النور دائم والحياة دائمة ليس هناك مساء لذلك ال توجد لها عشية.
جـ -ألنه ال تصلى المزامير إال مزمور القداس ورفع بخور باكر.
 -٤٦هناك نبوات في العهد القديم عن قيامة الرب يسوع قبل حدوثها بمئات السنين كما تنبأ انبياء العهد القديم وهذه
النبوات هي:
أ -ألنك ال تترك نفسى في الهاوية  .لن تدع قدوسك يرى فسادا …… (مزمور  ١٦عدد )١٠
ب -فى اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه …… هوشع  ٦عدد 2
جـ -من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم  .أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية … (هوشع )١٤ : ١٣
 -٤٧في ليلة عيد القيامة يقوم اآلباء الكهنة والشمامسة بالطواف بأيقونة القيامة وهذه إشارة إلى:
أ -ظهور الرب يسوع لتالميذه وللنسوة بعد قيامته فى اليوم ذاته ولكثير من التالميذ.
ب -غرض الكنيسة من هذا الطواف بأيقونة القيامة فهو إلعالن فرحها وإظهار بهجتها بقيامة الرب يسوع ثم
إشارة لقوله لتالميذه سأراكم وتفرح قلبوكم وال أحد ينزع فرحكم منكم.
جـ -ان الكنيسة تجرى هذا الطواف من أول الخماسين إلى يوم الصعود وذلك إشارة إلى تردد الرب يسوع عل ى
تالميذه بعد قيامته .
 -٤٨نقول فى قانون اإليمان وقام من األموات وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه ……
فما المقصود بعبارة جلس عن يمين اآلب؟
أ -القوة والمجد
ب -أى أن الرب يسوع بجسده صار له صورة المجد الذى ألبيه والذى كان له من قبل بالهوته
جـ -حين نقول جلس عن يمين أبيه فهذه عكس أخلى ذاته
 -٤٩اتفق البشائر األربعة على أن النسوة سبقن الرسل فى معرفة حقيقة القيامة  …........ولكن القديس بولس فى
( ١كو )٩- ٥ :١٥أوضح أن الرب يسوع ظهر لصفا (بطرس) ثم لألثنى عشر وبعد ألكثر من خمسمائة أخ ثم
لبولس ………………… فهل القديس بولس اختلف مع البشائر األربعة فى شهود القيامة
أ -ألن القديس بولس فعلى عادة الناموس ذكر صفا أوال ثم الرسل.
ب -هذا ما قصده القديس بولس تأكيد حقيقة القيامة بشهود عاينوا القيامة.
جـ -كعادة اليهود فهم يعتمدون على شهادة الرجال والناموس يحدد أن تكون الشهادة على فم أكثر من شاهد
(سفر العدد )٣٠ :٣٥
 -٥٠نالحظ فى قصة ظهور الرب يسوع لتلميذى عمواس بعد القيامة وأن الرب يسوع أخذ خبزا وبارك وكسر
وناولهما فانفتحت أعينهما ثم اختفي عنهما … (لوقا  2٤عدد  ……… )٣١- ٣٠ولكن من الجدير بالذكر أنه
في طقس صالة القداس اإللهى هناك رموزا لهذا اللقاء لصالة األنافورا وهذا الرمز هو:
أ -حيث يتم تغطية الكأس بعد كشفها فيه إعالن أو إ شارة لظهور الرب يسوع لتلميذى عمواس ثم اختفائه عنهما.
ب -كشف الصينية التى تحمل الجسد المقدس وأخذ اللفافة التى عليها ورشم الكاهن بها يشير إلى ظهور الرب
يسوع لمريم المجدلية أول مرة عرفته وثانى مرة لم تعرفه.
جـ -تحريك الكأس على شكل صليب داللة على أن الرب يسوع بذل دمه على خشبة الصليب عن خطايا العالم
كله … ( ١يوحنا  2عدد )2
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