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 باسم األب واالبن والروح القدس اإللھ الواحد أمین
 یسر كنیسة القدیسة رفقة وأوالدھا الخمسة

 ۲۰۱۹ان تقدم لنا مسابقة عید المیالد لعام 
 راجیة لكم حیاة وسالم وفرح في الرب یسوع وعید میالد سعید

 اسمھ عمانوئیل (ھوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ویدعون
 )۲۳:  ۱(متى .   الذى تفسیره هللا معنا) 

 جمیل ھذا االسم الذى دعى بھ السید المسیح فى مولده عمانوئیل هللا معنا
 اسم فیھ كثیر من التعزیة إذ فیھ الكثیر من حب هللا لنا .

 
 : واضح بخط والتلیفون االسم كتابة رجاء

 : _______________ التلیفون رقم: _______________                          االسم
 

 إن بركة عید المیالد أن تشعر أن المسیح ھو هللا معنا هللا فى وسطنا ساكن معنا وساكن فینا .
 

 )۱:۱عند هللا ، وكان الكلمة هللا ـ ( یوحنا  والكلمة كان الكلمة،فى البدء كان  -۱
 فماذا یرید الوحي االلھي أن یوضح لنا من ھذه اآلیة ؟    
 واالبن لیس ھو اآلب .االبناألقانیم فاآلب لیس ھو  أـ تمایز 

 ـ تفید أزلیة المسیح أقنوم الكلمة  -ب 
آب  قال أنھا مجرد أسماء إذ قال أن هللا كان فى فترة الذياآلیة تنفي بدعة سابیلیوس  ھذه -جـ  

 ولما نزل إلى األرض صار ابن ولما صعد صار معنا باسم الروح القدس
 اإللھي التجسد فى األقانیم  عمل وتمیز تبین اآلیة ھذه  -د 
  

.  فتاه داود بیت في خالص قرن لنا وأقام لشعبھ فداء وصنع افتقد ألنھ اسرائیل الھ الرب مبارك"  -۲
 قائل والكھنة األنبیاء من فمن) ٦۸: ۱لوقا"  (الدھر منذ ھم الذین القدیسین أنبیائھ بفم تكلم كما
 ؟ النبوة ھذه

 المعمدان یوحنا والد ابیا فرقة من الكاھن زكریا -ب                         .ىالنب اشعیاء -أ
 براخیا بن زكریا ـد                       .ىالنب حزقیال -جـ   

  
 مباشرة بصورة خالصنا تمس وھي كبري سیدیة أعیاد بعدة األرثوذكسیة القبطیة كنیستنا تحتفل -۳

  ؟ اإللھي التجسد أحداث ترتیب حیث من الكبرى السیدیة األعیاد ھذه رأس ھو فما
 الصعود عید ـب                               .القیامة عید ـأ

 المیالد عید ـد                             البشارة عید ـجـ
 

 ) ا لوقا( النساء في أنت مباركة.  معك الرب نعمة، الممتلئة أیتھا لك سالم: وقال المالك إلیھا فدخل -٤ 
 ىالعل ابن ووالدة المقدس بالحبل مریم للقدیسة المالك بشارة كانت مدینھ أي ففي

  الجلیل ناصرة -ب           الیھودیة لحم بیت مدینة ىف ـ أ
 ناحوم كفر مدینة ـد              الیھودیة أورشلیم ةمدین -جـ
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 ھیرودس ألن.  مصر ىإل واھرب وأمھ ىالصب خذ قم قائالً  حلم في لیوسف ظھر قد الرب مالك إذا -٥

 أكد مصر أرض ىإل ھیرودس مواجھة من المسیح فھروب …..... لیھلكھ ىالصب یطلب أن مزمع
 ……… ومنھا الحقائق بعض لنا

  تجسده حقیقة أكد ـأ
 خفیفة سحابة علي راكب الرب ھوذا.… ومنھا عنھ تكلمت آلتي النبوات صدق لنا لیؤكد ـب 

  مصر إلى وقادم سریعة
ً  لنا لیقدم ـ جـ ً  منھجا   بالشر الشر مقاومة عدم أساسھ روحیا
 الكلمة،فى البدء كان   - الملك ھیرودس مقاومة یستطیع وال طفالً  كان المسیح السید إن ـ د

 )۱:۱عند هللا ، وكان الكلمة هللا ـ ( یوحنا  والكلمة كان
 

 اـــــوحق نعمة مملوء اآلب من لوحید كما مجداً  مجده ورأینا بیننا وحل جسداً  ارــــص والكلمة ـ٦
 -: منھا عدیده مفاھیم لنا توضح اآلیھ ھذه). ۱٤:۱ یوحنا(

  وتأنس تجسد بقولنا اإلیمان قانون في نعنیھ ما ھذا ـأ
 عن انفصال بدون تجسد الذي وحده ھو أقانیم الثالثة من)  الكلمة أقنوم(  الثاني األقنوم أن -ب

  اآلخرین األقنومین
 جسداً  یكن لم المسیح أخذه الذي الجسد أن ادعي الذي أبولیناریوس ھرطقة تنفي اآلیة ھذه -جـ

 .كامالً 
 وأنھ قصیرة ولمدة فقط الظاھر حسب جسداً  أخذ المسیح بأن الغنوسیین فكر تؤید اآلیة ھذه -د

 ىخیال جسد
 

 لم. بواسطتھ الكل یؤمن لكي للنور لیشھد للشھادة جاء ھذا. یوحنا اسمھ هللا من مرسل إنسان كان -۷
ى ف الجدید العھد ىف شھادات عدة ھناك لذلك) ۸ـ٦ : ۱ یوحنا( …للنور لیشھد بل النور ھو یكن

 … ى وھ المسیح الھوت عن تشھد المقدس الكتاب
  )۸ ویوحنا ٥ یوحنا(… لي یشھد أرسلني الذي اآلب.  اآلب شھادة -أ

 )۱۸ یوحنا(…  لي یشھد فھو… القدس الروح شھادة -ب
 هللا ابن ھو ھذا أن وشھدت رأیت بل وأنا… )۱ یوحنا(…  المعمدان یوحنا شھادة  -جـ
 اإلنجیلى متي بشارة في ذكرت التي الشھادة  -د

 
ھذه  )۱٤ :۱۳كور ۲(الوحید وشركة وعطیة وموھبة الروح القدس تكون معكم  االبنـ محبة هللا اآلب ونعمة ۸

كما لوحید من …ھى البركة الرسولیة فما المقصود بكلمة االبن الوحید ھنا والتى ذكرت فى بشارة یوحنا 
 اآلب :

 أـ الوحید فى نوعھ وطبیعتھ التى ھى طبیعة اآلب والروح القدس 
 مونوجینیس  Monogenieseب ـ ھى ترجمة للكلمة الیونانیة 

 لكى ال نھلك  ا ج ـ انھ االبن الوحید الذى بذلھ اآلب عن
 من منكم یبكتنى على خطیة … د ـ الوحید الذى بال خطیة  
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 … ـ اقتبس القدیس متي فى بشارتھ العدید من نبوات العھد القدیم المتعلقة بمیالد الرب یسوع ۹

 …المنتظر فما ھي أول نبوة اقتبسھا فى بشارتھ لیثبت أن فى المسیح تتحقق النبوات وأنھ المسیا        
 ۱عدد  ۱۱ھوشع … أـ من مصر دعوت ابنى 

 ب ـ ھوذا العذراء تحبل وتلد ابناً ویدعون اسمھ عمانوئیل الذى تفسیره هللا معنا  
فمنك یخرج لى متسلط علي إسرائیل ومخارجھ منذ القدیم … ـ أما أنت یا بیت لحم افراتھ  جـ

 ۲عدد  ٥میخا … أیام األزل        منذ 
 … د ـ ھكذا قال الرب صوت سمع فى الرامة نوح بكاء مر ، راحیل تبكى على أوالدھا 

 ۱٥عدد  ۳۱ارمیا   
 

أین وردت ………… ـ وأتي وسكن في مدینة یقال لھا ناصرة لكى یتم ما قیل باألنبیاء أنھ سیدعي ناصریاً ۱۰
 ھذه النبوة فى األنبیاء ؟ 

 ۱٥عدد  ۳۳ب ـ ارمیا                                           ۲ـ۱عدد  ۱۱أـ اشعیاء 
  ۸عدد  ۱٥دـ حزقیال النبى               ۱۲عدد  ٦وزكریا  ٦و  ۸عدد  ۳زكریا  -جـ        

 
 فلماذا دعى المسیح باسم یسوع… ـ فستلد أبناً وتدعو اسمھ یسوع ألنھ یخلص شعبھ من خطایاھم ۱۱

 أـ ألنھ یولد من عذراء بدون زرع بشر
 ب ـ ألن یسوع ھو االسم الیونانى السم یشوع أو یھوشع أى الرب یخلص 

 د ـ ألنھ أقنوم الكلمة                                                          جـ ـ ألنھ آدم الثانى 
 

 ـ "ان االتحاد بین الطبیعة البشریة والطبیعة الالھوتیة لشخص الرب یسوع ھو اتحاد دائم ال ینفصل۱۲
 ناسوتھ لحظة واحدة وال طرفة مطلقاً وال یفترق نقول عنھ في القداس اإللھى أن الھوتھ لم یفارق

 عین" ھذا ھو إیمان كنیستنا األرثوذكسیة أن للمسیح طبیعة واحدة ھى طبیعة اإللھ المتجسد 
 ویشترك معنا فى ھذا اإلیمان الكنائس اآلتیة :

 ب ـ الكنیسة األرمنیة   أـ الكنیسة السریانیة  
 د ـ الكنیسة الخلقدونیة والكنیسة البروتستانتیة                   جـ ـ الكنیسة األثیوبیة

 
البشریة  ة طبیعة المسیح من أشھر الھرطقات حول طبیعة المسیح ھي ھرطقة نسطور الذى قال أن عالق ـ ۱۳

 وبھذا… بالطبیعة الالھوتیة بدأت بعد والدتھ من العذراء ولم تكن اتحاداً وأنھ كان یفصل بین الطبیعتین 
 الوضع تكون النسطوریة ضد 

 ب ـ عقیدة التجسد   أـ عقیدة الكفارة 
 دـ عقیدة الثالوث   جـ ـ عقیدة الختان

 
وقد   أن نسل المرأة یسحق رأس الحیة…  )۱٥ : ۳سفر التكوین (ـ وردت ھذه النبوة فى العھد القدیم فى ۱٤

 …………تحققت ھذه النبوة فى العھد الجدید كما ذكرت فى 
  ٤عدد  ٤ب ـ غالطیة    ۷عدد  ۲لوقا  -أ

  ۱٤عدد  ۱دـ یوحنا           ۱۲عدد  ٥جـ ـ رؤیا 
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امتلئوا  رة واحدة وجد أنھ فى قصة میالد الرب یسوع كما دونھا لنا الوحى اإللھى أن ثالثة أعضاء من أس  -۱٥
 ……جمیعاً من الروح القدس وھم 

 یوحنا المعمدان  -ب                                    زكریا الكاھن   -أ
 سمعان الشیخ  -د                ألیصابات زوجة زكریا الكاھن   -جـ

 
ع ضد اآلریوسیة فى مجمع دفاعاً عن الھوت الرب یسو كانت كنیستنا األرثوذكسیة أكثر كنائس العالم  -۱٦

 فما المقصود بعبارة طبیعة واحدة لإللھ المتجسد ؟ …م وفیما قبلھ وما بعده  ۳۲٥نیقیة المسكوني لسنة 
 ب ـ لیس الطبیعة البشریة وحدھا           لیس الطبیعة اإللھیة لوحدھا  أـ 
 اتحاد ھاتین الطبیعتین في طبیعة واحدة ھى طبیعة اإللھ المتجسد  -جـ

 ذابت وامتزجت فى الطبیعة البشریة وأصبحت طبیعة واحدة إن الطبیعة اإللھیة  -د       
 

 وأیضا نجد فى …ھا العذراء تحبل وتلد ابناً …ربما یتساءل البعض مادام اشعیاء النبي تنبأ قائالً  -۱۷
 … التخف ان تأخذ مریم امرأتك ……بشارة متي قول المالك لیوسف النجار فى حلم      
 اذن فلماذا خطبت العذراء للقدیس یوسف النجار؟      

 من أجل حراسة البتول من االفتراءات الباطلة  -ب               من أجل تقدیس الزواج  -أ
 من أجل حمایتھا من ابلیس مبغض البتولیة  -جـ 

 ألن أبواھا قد قدماھا للھیكل نذیرة للرب وال یجوز لھا الزواج -د      
 

بشارة  وأیضا نجد فى …ھا العذراء تحبل وتلد ابناً …ل البعض مادام اشعیاء النبى تنبأ قائالً ربما یتساء -۱۸
 … ال تخف ان تأخذ مریم امرأتك ……متي قول المالك لیوسف النجار فى حلم 

 اذن فلماذا خطبت العذراء للقدیس یوسف النجار؟     
 سة البتول من االفتراءات الباطلة من أجل حرا -ب               من أجل تقدیس الزواج.  -أ

  من أجل حمایتھا من ابلیس مبغض البتولیة  -جـ
 ألن أبواھا قد قدماھا للھیكل نذیره للرب وال یجوز لھا الزواج  -د

 
  ألوف یھوذا فمنك یخرج لى الذى یكون متسلطاً  وأنت یا بیت لحم أفراتھ وأنت صغیرة أن تكونى بین   -۱۹

 فما ھو أصل تسمیة بیت لحم بافراثھ ؟  ) ۲ : ٥میخا (اسرائیل ومخارجھ منذ القدیم منذ أیام األزل  ىعل
 ألنھا مركز للمواشى مصدر اللحوم -ب          أـ ألنھا بیت الخبز 

 ألن معناھا حاملة األثمار  -جـ
ورزق منھا ولد اسمھ لحم  ألن كالب بن حصرون لما توفیت زوجتھ تزوج أرملة اسمھا افراتھ  -د

 ولكثرة محبتھ لھ بني مدینھ واسماھا بیت لحم افراتة
 

 …ومن أھم ھذه الرموز …… كتابنا المقدس قدم ووضح لنا رموز التجسد فى العھد القدیم  -۲۰
 العلیقة التى رأھا موسى النبي في البریة -ب       شجرة الحیاة في وسط الجنة   -أ

 خیمة االجتماع  -د                             تابوت العھد   -جـ
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وفى ملئ الزمان ………والكلمة صار جسداً وحل بیننا …… ـ عظیم ھو سر التقوي هللا ظھر في الجسد۲۱
ولكن ظھرت فى أوائل المسیحیة بعض الھرطقات التى  … أرسل هللا ابنھ مولود من امرأة تحت الناموس

عذراء ولدت یسوع اإلنسان ثم حل علیھ كلمة هللا عند والدتھ فصار إلھاً أى أنھ انسان تألھ تنادي بأن ال
 …………وھذه ھى ھرطقة …… ولیس إلھاً تأنس 

 ھرطقة بولس الساموساطى -ب                   ھرطقة مانى  -أ
 ھرطقة أوطاخى  -د          ھرطقة سابیلیوس  -جـ

  
 من خالل دراستنا للكتاب المقدس نجد أن بشارة متى ولوقا اھتموا بإظھار تجسد كلمة هللا ـ ۲۲

 ………ولكن یوحنا فى بشارتھ أراد أن یعلن لنا اآلتى … وأنھ ابن إبراھیم وابن داود بالجسد 
 أن المسیح كلمة هللا كان موجوداً قبل أن یتجسد من العذراء مریم  -أ

 أن كلمة هللا ( المسیح ) كان مع اآلب مولوداً منھ منذ األزل  -ب
 أن نؤمن بأن المسیح ھو ابن هللا  -جـ 

ً  -د   أن اآلب یحب االبن وأن االبن یحب اآلب أیضا
 

  ۹عدد  ۱٤یوحنا … و فى حضن اآلب ھو خبر ـ اآلب لم یراه أحد قط. االبن الوحید الذى ھ۲۳
 ……فما المقصود بعبارة االبن الوحید ؟ 

 ھى بنوة عامة كسائر المؤمنین -ب      ھذه البنوة ھى نوع من التبنى  -أ
 بزمن ولیس فیھا فارق زمنى  بنوة أزلیة ال ترتبط  -جـ 

 بیعتھ وجوھره والھوتھ فھو ابن هللا من نفس ط… انھا بنوة تتمیز عن بنوتنا نحن �  -د
 

 ……...لمقاومة البدع اآلتیة  م. في مدینة القسطنطینیة  ۳۸۱ـ انعقد مجمع القسطنطینیة سنة ۲٤
 بدعة سابیلیوس الذى اعتقد بأن هللا ھو أقنوم واحد ولیس ثالثة أقانیم  -أ

 بدعة آریوس الذى فصل المسیح إلي طبیعتین منفصلتین  -ب
 بدعة أبولیناریوس الذى علم بالطبیعة الواحدة للرب یسوع وھى الطبیعة الالھوتیة  -جـ 

 بدعة مقدونیوس الذى أنكر ألوھیة الروح القدس  -د
 

 لرب یسوعـ ذكر لنا الكتاب المقدس في سفر اشعیاء عدة نبوات عن التجسد اإللھى ومیالد ا۲٥
 ……ومن أھم ھذه النبوات. اآلتى 

 ولكن یعطیكم السید نفسھ آیة . ھا العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمھ عمانوئیل -أ
ً  -ب  ألنھ یولد لنا ولد ونعطي ابناً وتكون الرئاسة علي كتفھ ویدعى اسمھ عجیباً مشیراً إلھا

 قدیراً أباً أبدیاً رئیس السالم 
 ویخرج قضیب من جزع یسى وینبت غصن من أصولھ یحل علیھ روح الرب  -جـ
 واضع عداوة بینك وبین المرأة وبین نسلك ونسلھا ھو یسحق رأسك وأنت تسحقین عقبھ -د
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 متى ولوقا بنسب المسیح من ابراھیم إلى داود ومن داود  ـ اھتم الكتاب المقدس فى بشارتى ۲٦
 …………إلى سبى بابل إلي مجئ المسیح لألسباب اآلتیة 

 لیؤكد للیھود أن یسوع ھو المسیا المنتظر -أ
 أراد أن یؤكد أن المسیح من نسل ابراھیم أب جمیع المؤمنین بالجسد -ب
 لحقیقة التجسد وأنھ صار حسب الجسد لھ نسبتأكید  -جـ
 لینفى الفكر الغنوسى الذى یدعى أن المسیح ظھر كخیال والذى أنكر حقیقة التأنس  -د

 
 ـ وفى الشھر السادس أرسل جبرائیل المالك من هللا إلى مدینة من الجلیل اسمھا ناصرة إلى ۲۷

 ۲۷ـ۲٦عدد  ۱لوقا ……… یوسف  لرجل من بیت داود اسمھ  عذراء مخطوبة 
 لماذا كرر االنجیلي كلمة عذراء فى البشارة ؟ 

 أراد أن یؤكد عذریتھا   -أ
 بشر  لیعلن لنا أن المسیح لیس من زرع   -ب 
لیتم ما أعلنھ حزقیال النبى بقولھ عن الباب الشرقى ـ ھذا الباب یكون مغلق ال یفتح وال یدخل منھ   -جـ    

ً إنسان ألن الرب إلھ   اسرائیل دخل منھ فیكون مغلقا
 أنھا عذراء وزوجة فى نفس الوقت إذ تمثل العضو األول فى الكنیسة العذراء عروس المسیح  -د     

 
 …كما جاء فى  ـ وردت بعض النبوات فى العھد القدیم عن بنوة المسیح � وھذه البنوة ارتبطت بألوھیتھ ۲۸

ما اسمھ وما اسم ابنھ ان عرفت ………………السموات ونزلمن صعد إلى …فى سفر األمثال   -أ
 )٤عدد  ۳۰(أمثال 

یولد لنا ولد وتعطي ابناً وتكون الرئاسة علي كتفھ ویدعى اسمھ ) ………٦عدد  ۹نبوة اشعیاء (   -ب
 عجیباً مشیراً إلھاً قدیراً أباً أبدیاً رئیس السالم

قوة العلى تظللك لذلك القدوس المولود منك الروح القدس یحل علیك و…… بشارة المالك للعذراء   -جـ 
 ابن هللا  یدعى 

 حقاً كان ھذا ابن هللا…إیمان قائد المئة ببنوة المسیح �   -د
 

 …ما ھي فوائد التجسد الذي حدث في ملئ الزمان للبشریة  …ـ عظیم ھو سر التقوى هللا ظھر فى الجسد ۲۹
 اء بالتجسد تم فداء البشر لمن یؤمن بھذا الفد  -أ

 بالتجسد تجددت وتباركت طبیعة اإلنسان   -ب
 بالتجسد نلنا البنوة �   -جـ
 بالتجسد أصبح اإلنسان مصیراً للكمال ال مخیراً   -د

 
فما معني الطبیعة …… ـ إن كنیستنا القبطیة األرثوذكسیة تؤمن بطبیعة واحدة لإللھ المتجسد ( المسیح ) ۳۰

 الواحدة لإللھ المتجسد ؟
 إنھا الطبیعة البشریة التي تألھت وأصبحت طبیعة إلھیة -أ

 الطبیعة الواحدة لإللھ المتجسد تنفى ھرطقة أوطاخى الذى اعتقد بطبیعة إلھیة واحدة  -ب
 إننا نؤمن بطبیعة واحدة متجسدة من طبیعتین إلھیة وبشریة وھى طبیعة اإللھ المتجسد  -جـ
 اإللھ المتجسدأن العذراء مریم تدعى بوالدة   -د
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 ـ أكد لنا متى البشیر أن النبوات التى وردت فى العھد القدیم قد تحققت بمجئ المسیح إلى ۳۱
مصر إذ قال أن مالك الرب قد ظھر لیوسف في حلم قائالً قم وخذ الصبي وأمھ واھرب إلى 

  أین وردت ھذه النبوة في العھد القدیم والتي اقتبس منھا متى البشیر ؟  ……………مصر 
 ۱عدد  ۱۹اشعیاء  -ب               ۱عدد  ۱۱ھوشع   -أ

 ۲مالخى  -د                        ۷حزقیال   -جـ
 

ـ تكرر لقب ابن اإلنسان مراراً كثیرة فى الكتاب المقدس بعھدیھ وھذا اإلسم یعنى أن المسیح ابن هللا صار ۳۲
 ……………بن آدم وأنھ آدم األخیر فلماذا لم یدعوه الكتاب المقدس بأنھ ا………ابناً لإلنسان 

 ألنھ لم یأتى مولوداً بحسب النظام الطبیعى للتناسل بل ولد من الروح القدس ومن العذراء مریم  -أ
 ألن آدم األول أخطأ بعصیان الوصیة اإللھیة  -جـشيء                    ألنھ لم یشبھنا فى كل   -ب
 المسیح قبل التجسدألن لقب ابن اإلنسان ھو لقب  -د

 
 ـ فى والدة اإللھ المتجسد ( المسیح ) لقد اتحدت الطبیعة الالھوتیة مع الطبیعة الناسوتیة ۳۳

 وھذا االتحاد یعبر عنھ باآلتى :
 اتحاد بدون افتراق وال انفصال -ب           وال امتزاج وال تغییر  بدون اختالط   -أ

 الطبیعة الواحدة لإللھ المتجسد  -د                                    اتحاد اقنومى   -جـ 
 

الحبیب الذى  إن بنوة المسیح لآلب لیست بنوة عادیة . شھد اآلب للمسیح وقت العماد قائالً ھذا ھو ابنى ـ ۳٤
وأن اإلیمان بھذه البنوة یعطى الحیاة ، وھذه البنوة ھى أساس ……… ) ۱۷ : ۳ ىمت(… بھ سررت 

 …………………كنیستنا وھى أیضاً إیمان 
 بدء یسوع المسیح ابن هللا… ھى ھدف كتابة اإلنجیل مثل انجیل مرقص الذى یبدأ بقولھ  -أ

 ۱۸ـ۱۳عدد  ۱۹متى … ترى البنوة التى تأسست علیھا الكنیسة   -ب
 ۳٥عدد  ۱لوقا …… ھذه البنوة كانت موضع بشارة المالك للعذراء   -جـ
 بب حكم مجمع السنھدریم علیھ بالموت كانت بنوة المسیح � س -د

 
 ـ إن االتحاد بین الطبیعة البشریة والطبیعة اإللھیة ھو اتحاد اقنومى ألن اقنوم الكلمة اتخذ جسداً ۳٥

 ……………واتحد بھ . ولكن طبیعة ھذا االتحاد أنھ 
 فھو لیس اتحاد شخصین أحدھما شخص الكلمة واآلخر شخص إنسان ( ھذه بدعة نسطور )  -أ

 أن یكون للمسیح شخصان إلھ وإنسان كل منھما شخصیة منفصلة   -ب
 ھو اتحاد بحسب الطبیعة وبحسب األقنوم أى اتحاد طبیعتین ولیس اتحاد بین شخصین   -جـ
 إن الطبیعة اإللھیة تالشت وتحولت إلى الطبیعة البشریة لذلك دعى المسیح بابن اإلنسان  -د
 

ومن أھم خصائص ھذه العالقة التى عبر عنھا اإلبن … ب والتى تثبت الھوتھ ـ أعلن لنا المسیح عالقتھ باآل۳٦
 باآلتى :

  ۳۰عدد  ۱۰یوحنا ………أنا واآلب واحد… قال المسیح   -أ
 ۱۱عدد  ۱٤یوحنا ……………أنا فى اآلب واآلب فٌى   -ب
  ۱۰عدد  ۱۷یوحنا … كل ما ھو لى فھو لك وكل ما ھو لك فھو لى   -جـ
 ۲۲عدد  ٥یوحنا … لكى یكرم الجمیع اإلبن كما یكرمون اآلب   -د
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ـ إن بشارة المالك للعذراء بقولھ ........ الروح القدس یحل علیك وقوة العلى تظللك، لذلك القدوس المولود ۳۷

 ……… ۳٥عدد  ۱لوقا … منك یدعى ابن هللا
 فالمالك ھنا یشھد عن المسیح أنھ القدوس وحتى الغرباء شھدوا عن المسیح نفس الشھادة وھم :

 ۱۹عدد ۲۷متى… أنى برئ من دم ھذا البار…بیالطس البنطى الذى حكم علیھ قال   -أ
 ٤عدد  ۲۷متى … أخطأت اذ سلمت دماً بریئاً … یھوذا الذى أسلمھ قال   -ب
 ۳٤عدد  ٤& لوقا  ۲٤عدد  ۱مرقص … أنا أعرف من أنت قدوس هللا … شھد قائالً الشیطان نفسھ   -جـ
  ٤٦عدد  ۸یوحنا … من منكم یبكتنى على خطیة … الوحید الصالح الذى قال للیھود متحدیاً   -د

 
ھ المولود من اآلب قبل كل الدھور. نور من نور. إلھ حق من إل… ـ نقول فى قانون إیمان كنیستنا عن االبن ۳۸

 '……ونحن نؤمن أن والدة اإلبن من اآلب ھى … واحد مع اآلب فى الجوھر  حق . مولود غیر مخلوق. 
 ھى والدة غیر جسدیة ألن هللا روح بسیط بعید عن المادة  -أ

 والدة اإلبن من اآلب لیس بھا سابق ومسبوق فلم تمر لحظة كان فیھا اآلب بدون االبن -ب
 ھى والدة أزلیة  -جـ
 الدة مستمرة بدون انفصال مثل والدة الفكر من العقل إنھا و -د

 
 ـ اعتبر آریوس أن اإلبن ھو أول المخلوقات وقد استخدم آریوس تفسیرات خاطئة لكثیر من ۳۹

 …… آیات الكتاب المقدس لیثبت بھا فكرة الخاطئ وھذه اآلیات ھى : 
وقال أن ھذا الكائن الوسیط ال یمكن أن یكون  ۳عدد  ۱یوحنا … كل شئ بھ كان … فلسف عبارة  -أ

 مساویاً � فى الجوھر واألزلیة 
 وقال آریوس أن هللا …  ۱۸عدد  ۱رؤیا … الحى وكنت میتاً … قول المسیح عن نفسھ   -ب

ى وحده لھ عدم الموت ساكناً فى الذ… تي ۱الیمكن أن یقول عن نفسھ المیت وقد استشھد آریوس بـ 
 نور ال یدنى منھ 

  ۱۷یوحنا … ألن أبى أعظم منى   -جـ
……… وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فال یعلم بھا أحد وال المالئكة الذین فى السماء وال اإلبن إال اآلب   -د

 )۳۲ : ۱۳مرقص (
 

وھذا تأكید ألزلیة االبن مع …… المولود من اآلب قبل كل الدھور … ـ نقول في قانون اإلیمان عن االبن ٤۰
 اآلب وقد أظھرھا الكتاب المقدس فى اآلتى :

  ٥٦عدد  ۸یوحنا … … قبل أن یكون ابراھیم أنا كائن  -أ
 ۱٦عدد  ۲۲رؤیا ……………… أنا أصل ذریة داود   -ب
 )٥: ۱۷یوحنا (… مجدنى أنت أیھا اآلب عند ذاتك بالمجد الذى كان لى عندك قبل كون العالم   -جـ
 ............ أیام األزلمنك یخرج لى الذى یكون متسلطاً على اسرائیل . ومخارجھ منذ القدیم منذ   -د

 ) ۲عدد  ٥ى تم(
 

 ـ إذ لم یكن فى شھر كیھك أربعة آحاد سابقة لبرامون المیالد . فیحسب آخر أحد من ھاتور٤۱
أنھ األحد األول من كیھك ویكون األحد األول من كیھك ھو األحد الثانى وھكذا تتم األربعة آحاد الخاصة 

 األربعة تتحدث عن :بشھر كیھك .وھذه اآلحاد 
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 البشارة بمیالد المسیح   -ب                           البشارة بمولد یوحنا المعمدان  -أ
 میالد یوحنا المعمدان   -د                               زیارة العذراء مریم أللیصابات   -جـ

 
 لحان اآلتیة :ـ فى طقس قداس عید المیالد یقدم الحمل بدون مزامیر وتقال األ٤۲

 فاى بى بى ھللیلویا   -أ
 نى سافیف تیرو ( یا كل حكماء اسرائیل ) فى حالة حضور البطریرك أو أحد المطارنة   -ب
 شورى  لحن طاى   -جـ
 یقال لحن آجیوس بلحن الفرح ویقال فى الثالث مرات أو اكبر ثینو جنیتیس   -د

 
 ـ تسمى التسبحة الكیھكیة سبعة وأربعة ألنھا تتكون من أربع ھوسات وھم :٤۳

خروج … الھوس األول وھو عبارة عن تسبحة موسى النبى والشعب كلھ عندما عبروا البحر األحمر  -أ
۱٥  

  ۱۳٥بارة عن المزمور الھوس الثانى وھو ع -ب
 الھوس الثالث وھو عبارة عن تسبحة الثالث فتیة القدیسین   -جـ
 ۱٥۰،۱٥۱، ۱٤۹،  ۱٤۸الھوس الرابع ویتكون من أربعة مزامیر وھى مزمور   -د

 
 تبدأ التسبحة الكیھكیة بلحن نصلیھ یومیاً وھو لحن تین ثینو ومعناه قوموا یا بنى النور لنسبح -٤٤

 وتسمى التسبحة الكیھكیة سبعة وأربعة ألنھا تتكون من : … رب القوات . 
 سبع ابصالیات  -ب                        أربع ھوسات  -أ

 سبع ثیؤطوكیات مرتبة على سبعة أیام األسبوع  -جـ
 عدد سبع مزامیر  -د

 
 ینایر  ۷كیھك أى  ۲۹ یوم ینتھى فى ٤۳ـ فى السنوات القبطیة الكبیسة تكون مدة صوم المیالد ٤٥

 وھذه المدة تشمل :
یوم قبل أن یتسلم كلمة  ٤۰یوم تصومھا الكنیسة الستقبال میالد المسیح كلمة هللا كما صام موسى  ٤۰ -أ

 هللا المكتوبة 
 أیام تذكار معجزة نقل جبل المقطم وقت القدیس سمعان الخراز ۳ -ب
أیام أسبوع  ۷أیام مكثھا یونان فى بطن الحوت و  ۳عاما و  ۳۳عمر المسیح بالجسد على األرض   -جـ

 االستعداد 
 جیال + یوم واحد ھو برامون المیالد ٤۲عدد األجیال من أبونا ابراھیم إلى میالد المسیح وھم  -د
 

 ام للمساء وال یؤكل فیھـ برامون المیالد ھو استعداد للعید وھو خاص بعید المیالد وفیھ یص٤٦
 سمك وتختلف مدة برامون المیالد كاآلتى: 

 إذا جاء العید یوم األحد یكون البرامون یومى الجمعة والسبت -أ
 إذا جاء العید یوم االثنین یكون البرامون أیام األحد والسبت والجمعة  -ب
 یكون البرامون یوماً واحداً ھو یوم االثنین  إذا جاء العید یوم الثالثاء  -جـ
 إذا كان السبت أو األحد ضمن البرامون یصامان بدون انقطاع -د
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 ـ عندما نتحدث عن التسبحة الكیھكیة وخاصة عن الثیؤطوكیات البد أن نذكر العذراء مریم٤۷
 ……ة ( أى تمجید لوالدة اإللھ ) والدة اإللھ والتى جاء منھا كلمة ثیؤطوكی

 ونجد أن رموز العذراء فى الثیؤطوكیات ھى :
 المجمرة الذھبیة والمرأة المتسربلة بالشمس -أ

 السلم الذى رآه یعقوب وجبل دانیال  -ب
 باب حزقیال وعلیقة موسى  -جـ
 المرأة ساكبة الطیب وباب الرحمة  -د

 
 الكیھكیة ھو أكبر جزء فى التسبحة الیومیة بألحانھا العدیدةـ أن الھوس الثالث من التسبحة ٤۸

 فنحن فى ختام الھوس الثالث نقول األلحان اآلتیھ : 
 سبحوا الرب من السموات …… ازمو ابشویس  -أ

 نسبحھ ونمجده ونزیده علوا ) ……………( تین ھوس ایروف  -ب
 رتلوا للذى صلب عنا ) ……………………( اربسالین   -جـ
 نتبعك بكل قلوبنا ) ……………( ھ انسوك تین أوی  -د

 
ـ تعتمد الكنیسة القبطیة فى حساب أعیادھا على التقویم القبطى المعمول بھ منذ دخول المسیحیة إلى مصر ـ ٤۹

 كیھك وھذا یعتمد على اآلتى: ۲۹كیھك أو یوم  ۲۸فنحتفل بعید المیالد یوم 
كیھك ألن شھر  ۲۸باقى ـ فیكون عید المیالد ھو  السنوات الكبیسة والتى تقبل القسمة على أربعة بدون -أ

 سنوات قطبیة ٤أیام وھذا یتكرر كل  ٦النسء یكون 
أیام  ٥شھر النسء  السنوات البسیطة والتى تقبل القسمة على أربعة ویكون ھناك باقى فیكون عدد أیام  -ب

 كیھك  ۲۹فیكون العید ھو 
 ھذا یعتمد على التقویم الیولیانى   -جـ
 یعتمد على التقویم الغریغورى ھذا  -د

 
ـ أصبح التقویم المیالدى ھو السائد فى العالم وسمیت السنة التى ولد فیھا المسیح بسنة الرب والتى تنبأ ٥۰

أنھ … عنھا أحد األنبیاء وسماھا سنة الرب المقبولة . وھذه السنة التى تكلم عنھا المسیح قائالً للیھود 
 ۱۷ـ۱٦عدد  ٤لوقا … المكتوب الیوم قد تم ھذا 

 الذي تنبأ بسنة الرب المقبولة؟ ىفمن ھو النب
 اشعیاء النبى -ب                                  ارمیا النبى  -أ

 حزقیال النبى -د                                 داود النبى  -جـ
 

 
 
 


