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كنيسة القديسة رفقة
أورلندو – فلوريدا
بسم اآلب واإلبن والروح القدس إله واحد آمني

يسر كنيسة القديسة رفقة وأوالهدا امخسسة أ ققد للا امخ م
املس بقة الروحية للصو الكبري وأسبوع اآلال

آخر موعد لتسليم اإلجابات يوم األحد  03ابريل 1327

رج ء كت بة االسم والتليفو خبط واضح :
االسم _______________________ :

موضوع املس بقة :قراءات البول

سبت الرف ع :
األسبوع األول :االثنين :رو7 :1-16 :2

رقم التليفو _____________________ :

أي الصو الكبري وأسبوع اآلال
أحد الرف ع :

2كو 26 :7-21 :6

الثالثاء :رو19-21 :9

2كو 12-26:22
األربعاء :رو7 :21-29 :21

األحد :رو12-2 :20
الجمعة :رو 12-6 :21السبت :رو12-2 :21
الخميس2 :كو29 :1-26 :1
األربعاء :رو27-2 :0
الثالثاء1 :كو21-6 :9
األسبوع الث نى :االثنين :رو11-22 :2
الخميس :رو 17-27 :26الجمعة :عب 26: 20-12 :21السبت :رو 22-2 :21األحد :رو7: 21-29 :21
األربعاء 1 :تس27-9 :1
الثالثاء :رو2-2 :1
األسبوع الث لث :االثنين2 :كو1 :6-9 :1
الجمعة :عب 2-2 :22السبت1 :كو22-1 :7
الخميس :رو22-6 : 1
الثالثاء :أف 26-2 :1
األسبوع الرابع :االثنين :رو16-21 :2
الخميس2 :كو2 :21+20+02 :21
األحد 2:أف11-23: 6
األسبوع امخ م  :االثنين :فى26-2 :1

األحد1 :كو20-1 :6
األربعاء :فى11-27 :1
السبت :فى9-1 :1

الجمعة :عب 26-7 :20
عيد الصليب المجيد2 :كو 02-27 :2
األربعاء :رو1 :1-21 :1
الثالثاء :فى16-11 :1

الجمعة :عب 26-1 :21السبت :غل  1 :6-26 :1األحد :تى27-2 :1
الخميس2 :كو2 :22-21 :23
األسبوع الس هدس :االثنين2 :تس 22-2 :1الثالثاء2 :كو 12-22 :21األربعاء :رو11-21 :1
الخميس2 :تى 1 :0-2 :1الجمعة2 :كو 20-2 :23السبت :أف 7-2 :1األحد :كو27-1 :0
األربعاء :رو20-1 :23
األسبوع الس بع :االثنين :رو 1 :21-23 :21الثالثاء2 :كو27-1 :21
عيد البشارة المجيد :رو0 :1-2 :0
جمعة ختام الصوم1 :تى1-2 :0
الخميس1 :كو22-1 :1
الجناز العام2 :كو10-2 :21
سبت لعازر2 :كو 2-2 :1األحد السابع (أحد الشعانين) :عب12-22 :9
األسبوع الث من (اسبوع األال ) :قداس لقان خميس العهد2 :تى23 :1-9 :1
قداس يوم خميس العهد2 :كو01-10 :22
يو اجلساة الاظيسة :الساعة األولى2 :كو 1 :1-10 :2الساعة السادسة :غل22-21 :6
الساعة الحادية عشر :غل6-2 :0
الساعة التاسعة :فى22-1 :1
1

`

سبت الفرح :باكر2 :كو20-7 :1

قداس سبت الفرح2 :كو10-2 :21

قداس عيد القي مة اجمليد2 :كو19-10 :21

األسئلة

أوالً  :اكتب ش اد اآلية:

 -2إلى أن ننتهى جميعاً إلى وحدانية اإليمان ومعرفة ابن هللا.
 -1فاعزلوا الخبيث من بينكم.

(
(

)
)

 -0ويصير كل العالم تحت قصاص من هللا.
 -1وداعة تعفف ,ضد أمثال هذه ليس ناموس.

(
(

)
)

 -1فإذا ليس لمن يشاء وال لمن يسعى.
 -6ألن آدم جبل أوالً ثم حواء.
 -7سيظهر ثانية بال خطية للخالص للذين ينتظرونه.

(

)

(
(

)
)

 -2ربما تكون أنواع لغات هذا عددها فى العالم.

(

)

 -9التنظروا كل واحد ما هو لنفسه.
 -23ألننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا.

(
(

)
)

 -22الذى به قد صلب العالم لى وأنا للعالم.

(

)

 -21أنا أفرح إذ أنى أثق بكم فى كل شئ.
 -20فانكم بسرور تحتملون األغبياء ,إذ أنتم عقالء.

(
(

)
)

 -21أم الواعظ ففى الوعظ ,المعطى فبسخاء.
 -21ألنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة.

(
(

)
)

 -26ولكن بدون إيمان ال يمكن إرضاؤه.

(

)

 -27اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة هللا.
 -22وقد نسيتم الوعظ الذى يخاطبكم كبنين.

(
(

)
)

 -29وجميعهم اعتمدوا لموسى فى السحابة وفى البحر.

(

)

 -13وبخ انتهر عظ بكل أناة وتعليم.
 -12ألننا قد ألقينا رجاءنا على هللا الحى.

(
(

)
)

 -11فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم.

(

)

 -10لكى ال يفتخر كل جسد أمامه.
 -11من رقاكم حتى التذعنوا للحق.

(
(

)
)

 -11ألك إيمان ,فليكن لك بنفسك أمام هللا.

(

)
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 -16تمموا خالصكم بخوف ورعدة.
 -17ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات الينطق بها.

(
(

)
)

 -12كأن الشئ لنا ونحن نملك كل شئ.
 -19وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهالء.
 -03التكونوا مديونين ألحد بشئ إال بأن يحب بعضكم بعضاً.

(
(
(

)
)
)

 -02لذلك أنت بال عذر أيها اإلنسان.
 -01يعزى قلوبكم ويثبتكم فى كل كالم وعمل صالح.

(
(

)
)

 -00وحاذين أرجلكم باستعداد انجيل السالم.
 -01لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى.
 -01افرحوا فى الرب كل حين وأقول أيضا ً افرحوا.

(
(

)
)

(

)

ث ني ً  :أكسل:
 -06أما اآلن فيثبت  .............. , ................ , ............هذه الثالثة ولكن أعظمهن . ............
 -07إله  ...................واحد للكل وعلى الكل و  ...................وفى كلكم.
 -02لكن هللا الذى يعزى  ..........................عزانا بمجئ . ............................
 -09إن كان  .....................فحسب طاقتكم  ...................جميع الناس.
 -13فليرض كل واحد منا قريبه  ................ألجل . ...............................
 -12ألنه قد انفتح لى باب  .................... ................ويوجد معاندون . ........................
 -11أنا حى يقول  .....................إنه لى ستجثوا . ........................
 -10أن تالحظوا الذين يصنعون  ...................و  .......................خالفاً للتعليم.
 -11سيقدم ويكثر  .....................وينمى غالت . ........................
 -11فيجب علينا نحن  ....................أن نحتمل أضعاف . .......................
 -16فهذا التطويب هو على  ..................فقط أم على  ......................أيضا ً.
 -17ليس أنى أطلب  ....................بل أطلب  ...................المتكاثر لحسابكم.
 -12وأثق  ...................أنى أنا أيضا ً  ......................إليكم سريعا ً.
 -19الذى أسلم من أجل  .....................وأقيم ألجل . ......................
 -13كل ما يباع فى  ..................كلموه غير فاحصين عن شئ من أجل . ..................
 -12صادقة هى الكلمة :أنه إن كنا قد  .......................معه ................ ,أيضا ً معه.
 -11أننا نحن األحياء الباقين  ...................ال نسبق الراقدين.
 -10أشكر إلهى أنى أتكلم  ................................ولكن فى كنيسة.
 -11ألن اسم هللا يجدف عليه  ....................كما هو مكتوب.
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 -11ألن ربا ً واحداً  .......................غنيا ً لجميع الذين  ......................به.
 -16فأننا لسنا نكرز بأنفسنا بل  ......................ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع.
-17
-12
-19
-63
-62

لكننا نتكلم بحكمة  ....................ولكن بحكمة ليست من هذا . ...................
ألنه مكتوب سأبيد  .....................وأرفض . .....................
أفلعل عدم  ......................يبطل أمانة . ...........................
ألنى  ..............الرسل أنا الذى لست أه ً
ال ألن أدعى  ............ألنى اضطهدت  ............هللا.
أما الذين من خارج  .....................فاعزلوا  .....................من بينكم.

 -61لكن مجد  ....................شئ ومجد  .......................آخر.
 -60قكل الذين  ..................بحسب هذا القانون عليهم . .........................
 -61فإذا كل  ........................منا سيعطى عن نفسه  .......................هللا.
 -61لتسكن فيكم  ..................المسيح  .....................وأنتم بكل حكمة.
 -66إن كانت شركة ما فى  .................إن كانت  ...................فتمموا فرحى.
 -67وألجل هذا  ....................هللا عمل الضالل .حتى يصدقوا . ......................
 -62ألستم تعلمون أن  .......................سيدينون . ........................
 -69ولكن ظهر اآلن وأعلم به جميع األمم  ......................حسب أمر اإلله األزلى.
 -73أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا ً .أهم ..............فأنا أيضا ً .أهم نسل  ..................فأنا أيضا ً.

ث لث ً  :خطأ ( )Xأ صواب (:)
 -72يقول داود :طوبى للرجل الذى اليحسب له الرب خطية.
 -71إلى أهل رومية  :ألستم تعلمون أن أجسادكم هى أعضاء المسيح.

(
(

)
)

 -70افرحى أيتها العاقر التى لم تلد( .غل )17 : 1
 -71نقرأ فى الجناز العام :احتمل المشقات – اعمل عمل المبشر – تمم خدمتك.
 -71نقرأ فى الساعة األولى من يوم الجمعة العظيمة :وأطاع حتى الموت موت الصليب

(
(
(

)
)
)

 -76ألن الذى يحبه الرب يؤدبه – فى قراءة الجمعة الخامسة.

(

)

 -77قراءة الجمعة الرابعة هى توجيهات ختامية من الرسالة.

(

)

 -72اآلية األخيرة من قراءة الجمعة الثالثة :وأما اإليمان فهو الثقة بما يرجى.

(

)

 -79القديس بولس كتب رسالتين لكل من كورنثوس وتسالونيكى فقط.
 -23كما يقول فى يشوع أيضا ً :سأدعو الذى ليس شعبى شعبى.

(

)

(

)

 -22أم خدمة ففى الخدمة ,أم المعلم ففى التعليم( .رو )7 : 21
 -21فى وقت مقبول سمعتك وفى يوم خالصى أعنتك 2( .كو )1 : 6
 -20كما هو مكتوب :جلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا للصالة.

(
(
(

)
)
)
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 -21قراءة لقان خميس العهد من فصلين من رسالة تيموثاوس األولى.
 -21قراءة أحد السامرية انتهت بتحيات ختامية.

(
(

)
)

 -26عيد الصليب هذا العام يوافق األحد الرابع من الصوم.
 -27عيد البشارة هذا العام يوافق الجمعة السادسة من الصوم.
 -22فى اآلية األخيرة من قراءة الجناز العام :ولكن كل واحد فى رتبته.

(
(
(

)
)
)

 -29حين تجتمعون لألكل التنظروا بعضكم لبعض.
 -93ليكن حلمكم معروفا ً عند جميع الناس .الرب قريب( .فى )1 : 1

(
(

)
)

رابا ً  :اخرت اإلج بة الصحيحة :
 -92القديس بولس كتب رسالتين إلى :
أ -كورنثوس

جـ -تيموثاوس

ب -تسالونيكى

د -كل ما سبق

 -91كم رسالة كتبها القديس بولس الرسول؟
جـ21 -
ب21 -
أ23 -
 -90أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا ً .من قراءة يوم :
جـ -السبت الخامس
ب -الجمعة العظيمة
أ -الجمعة الثالثة

د21 -
د -االثنين الثانى

 -91ألنهم لما عرفوا هللا لم يمجدوه أو يشكروه كإله:
جـ -االثنين األول

ب -أفسس 26-2 :1
أ -رو11-22 :2
 -91كم عدد اصحاحات رسائل القديس بولس كلها؟

جـ232 -
ب223 -
أ93 -
 -96كم عدد الشعوب التى كتبت لها رسائل من القديس بولس؟
أ21 -

جـ23 -

ب2 -

 -97كم عدد األفراد الذين كتبت لهم رسائل؟
ب23 -
أ2 -

جـ0 -

د -عيد البشارة
د233 -
د0 -
د21 -

 -92لذلك أنت بال عذر أيها اإلنسان كل من يدين
ب -االثنين الثانى
أ -االثنين األول
 -99وأما أنه صعد فما هو إال أنه نزل أيضا ً أوالً  :من قراءة:
أ -االثنين الثالث

ب -الثالثاء الرابع

جـ -رو 7: 1-16 :2

د -أ  ,جـ

جـ -األربعاء الخامس

د -الخميس السادس

 -233وليس بدم تيوس وعجول ,بل بدم نفسه – من قراءة :
جـ -عب 12-22 : 9
ب -أحد الشعانين
أ -عب 21 :9
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د -كل ما سبق

