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ن أورالندو فلوريدا بأوأوالدها الخمسة  ةيسر كنيسة القديسة رفق
 المجيد ةمعيد القيا تقدم لنا المسابقة الروحية بمناسبة

 ةالقيام لكم حياة وبركة ةجيار 
 ....: .............رقم التليفون....      ........: .............االسم

 

 ةأهل رومي ىلإالرسالة 

ة كنيسة ـــفيبي خادم ةا الشماســـكورنثوس وقد حملتها إلى روم من ةلثالثا ةــــرييثناء رحلته التبشأكتبها القديس بولس 
وقد  ىيمان المسيحعناصر اإل ىنها تحوأل ىوقد سميت هذه الرسالة كاتدرائية االيمان المسيح( ١ :١٦ ةا ) روميــكنخري
براهيم وأن إل ةالبنو ىمعنود مم للخالص وشرح لليهأو ودا  عن احتياج الجميع يه ةهذه الرسال ىبولس فالقديس  احدثن

 براهيم أو الناموس لم يكون سبب خالص لهمبنوتهم إل

 ةــــــــــلاألسئ

  :  ةتيعمال اآللك نجد القديس بولس قد هاجم األمم لذأمن يهود و ىولاأل ةالكنيس رى  صكان الخالف بين عن -١

 .فيتهاأعمال الناموس في حر -أ

 .لى حرفية الناموسإترد المؤمن  ىلتهاجم حركة التهود ا -ب
  .ىالمسيح يماناإل ىقبلوا في   ىبالختان والتطهيرات حت وال  أزام األمم بأن يتهودوا لإطلب اليهود المتنصرين  -جـ

 
 ىمال تؤداألع ن هذهأ رالمسيح وقد اعتبيمان بعن أعمال اإلنسان قبل اإل ةهذه الرسال ىتحدث القديس بولس فى -2

 لى :إ

  .ىالذاتالبر  ةالخالص وهذا الخالص نتيجسبب نها أ -أ
  ( ٩دد ع ١٧منها للخالص فالداخل نجس )روميه  ةألعمال قبل االيمان بالمسيح ال فائد -ب
المعمودية ويصلب  ىالمسيح فيتحد فيه المؤمن مع  ىالعامل بالمحبة والذ ىالعمل ىيمان الحاإل ىنه ركز علأ -جـ

 . معهم يقومعه و

 
العالم .... ثم افتدانا المسيح  ىلإدخل الموت  ةوبسبب الخطي (2٤- 2٣عدد ٣ ةرومي)خطأ ..... أد ألن الجميع ق -٣

  مرحلتين هما : ىعل ةبديعطانا الحياة األأن الفداء أمن لعنة الناموس وتمم الفداء و

 ( 2٥عدد  ٥يوحنا ). ةوم من موت الخطيالقيامه األولي وفيها نق -أ
وفيها ندخل  ةالعام ةالقيام ىوه ةلمسيح للدينوناللسيد  ىالعامة بعد المجئ الثان ةالقيام ىالثانية وه ةالقيام  -ب

  بدلى األإالمجد ونحيا  ىالسماء ف
 لفىاألرض فترة الملك األ ىننا نحيا مع المسيح علأ  -جـ

 
 . إذا  منا وت بدال  ن المسيح يمأالفداء  ىـ وأن معنذه الرسالة عن الفداء الكفارة والتبريره ىتكلم بولس الرسول ف -٤

تكلمت عن هذا  ىالنبوات الت ىفما ه…………… ١٠عدد  ٥ة رومي…… نحن صولحنا مع هللا بموت ابنه 
  العهد القديم ىف الفداء

 ١٤عدد  ١٣هوشع ……… من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم  -أ
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  ١٠عدد  ٧عدد ٤٩مزمور……  ىنفس ى. إنما هللا يفداإلنسان ىاألخ لن يفد -ب
  ٦عدد  ٤٤اشعياء …… إسرائيل قد تمجد . هكذا يقول الرب فاديك ىيعقوب وف ىالرب قد فد -جـ

 

فماذا يقصد بهذا … جلنا أل ةالصليب صار لعن ىن المسيح علأ ١٣عدد  ٣ ةيقول القديس بولس في غالطي -٥
  ؟التعبير

  .ل الفداءب لكي يكممن هللا اآل ملعونا   بن صاران اال -أ
 . خشبه ( ىفهو مصلوب ) الكتاب يقول ملعون كل من علق عل ةاللعن أمامنا البسا   صار  -ب
  (.١٨عدد  ٣تكوين )…  ةثار اللعنآمن  إكليل الشوك والشوك حامال   -جـ

 
 (٤عدد  ١روميه ) …ألموات يسوع المسيح ربنا وتعين ابن هللا بقوه من جهة روح القداسة بالقيامة من ا - ٦
  ………موات ولماذا. سيح من األأقام الم ىنا يوضح لنا من الذهو

  .أقام المسيح من األموات هو الهوته ىالذ -أ
بالموت  ىتأت ىالت ىه ةفالخطي ةذ كان بال خطيإ ةالخطي ىسبب قيام المسيح من األموات هو انتصاره عل -ب

  .الموت بسبب قداسته ىعل ولهذا انتصر
ن الهوته متحد بناسوته أقام المسيح أل ىلذو القدس فالروح القدس لم يكن هروح القداسة ليس هو الروح ا -ـج

  قامه هو الهوتهأ ىوالذ

 
 ةثار الخطيآفما هو …… (١2عدد  ٥ ةرومي)… الموت  ةالعالم وبالخطي ىلإ ةنسان واحد دخلت الخطيإب نماأك -٧
 ندركه  ىالذ

  عبودية الفساد -ب                          الموت -أ
  ( 2٠عدد  ٨روميه ) …طل الخليقة أخضعت للب   -ـج

 
يتكلم عنه بولس  ىالذفما  ....… (١٠عدد  ٥روميه )ونخلص بحياته ……ب بموت ابنههللا اآل صولحنا مع - ٨

 : ةهذه اآلي ىفالرسول 

  الصليب ىتممه االبن عل ىالفداء الذ -أ
  بالمعمودية نقوم مع المسيح متحدين به ويعطينا حياة وننال البنوة -ب
  .ذ دفع المسيح الثمنإنا ات خطايينا فغفرحكم الناموس ف المسيح ويتم تنفيذ بالمعمودية نموت مع -جـ

 
  ؟ةحي ةجسادنا ذبيحأن نقدم أ ىفما معن( …  ١عدد  ١2 ةرومي)  … ةدكم ذبيحة حيقدموا أجسا -٩

  .مع الظلمةللنور ةفال شرك ةننا ال ننقاد لشهواتنا ثانيأ -أ
  ( 2٤عدد  ٥ ة)غالطي …نا ننا نميت اإلنسان العتيق وذلك بصلب شهواتأ -ب
  ة.عن الخطي مواتا  أسب أنفسنا نح نناأ -جـ

 
موات ن المسيح بعدما أقيم من األأ. عالمين نا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامتهرن كنا قد صإننا أل – ١٠

  ؟هذه العبارةفماذا يقصد الرسول ب( …  ١٩- ٥عدد  ٦ ةرومي)  …. وال يسود عليه الموت بعد يضا  أال يموت 

 .مواتحياة المسيح القائم من األ ىها هنأخذ ىالت ن الحياةأ -أ
 ة.بديأحياة  ىنأخذها ه ىالحياة الت أيضا   -ب
  ( ٤عدد  ٦ ةرومي…) مباشرة  ةلحياة نأخذها بعد المعموديا ىهذه ه -جـ
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فما نوع المحبة … (٩عدد  ١2روميه )… أما المحبة فلتكن بال رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير  -١١
  الرسول ايتكلم عنه ىالت

  .للشر ن يكون كارها  أالمؤمن  ىبال رياء وفيها يجب عل ىالمحبة الت -أ
 .ال تطلب شئ في مقابلها ىالمحبة الت -ب
 ( ١٤عدد ٣يوحنا ١ ) ةمتكامل ةكأعضاء حي معا   ةتربط الكنيس ىاألساس الت ىالمحبة ه -جـ

 
…  2٠عدد  ١٥روميه … خر ساس آلأ ىعل ىالمسيح لئال أبن ىيس حيث سمل ن أبشر هكذاأ كنت محترصا   -١2

 …فواضح من هذه اآليه ان. 

 ة.كتابة هذه الرسال ى) كنيسة روما ( حت ةأنشأ هذه الكنيس حد من الرسل قدألم يكن  -أ
ا يهف وهو قد وجد وال  أولكنه كأسير. وكرز فيها من خالل سجنه  روما فعال   ىلإن القديس بولس توجه أ -ب

  (١٥ -١٣د عد 2٨أعمال الرسل )…. مسيحيين 
  .تنا الكاثوليك وليس القديس بولسااخو ىروما هو القديس. بطرس كما يدع ىبشر ف ىن الذإ -ـج

 

  خطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك . وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدانألن كل من أ -١٣

 ؟ ةاآلين يوضح لنا في هذه ألقديس بولس د افماذا يري………… (١2عدد  2روميه )………
  ى.تعد ةمع وجود الناموس تصبح الخطي -أ
  .بدون الناموس ىللموت حت كافيا   وسببا   ةقاتل ةأن ألخطي  -ب
  .ن يكون هناك ناموس مكتوبأهلكوا دون  ةوعمور ن سدومإ -جـ

 
 ىالقديس بولس ف ونجد… (  ٦د دع ١رؤيا )…وكهنة جعلنا ملوكا  … ىاالله ىقول الوح اسفر الرؤى ىنجد ف -١٤

 …..... ىومن هنا نفهم اآلت…  ةحي ةيقول قدموا أجسادكم ذبيح ١2 ةيروم

  .وكهنوت عام هناك كهنوت خاص -أ

 ة.سرار الكنيسأالكهنوت خادم كهنوت خاص وهذا هو سر  -ب
  ة.حي ةجساد ذبيحهناك كهنوت عام لكل المؤمنين فيه يقدم الكل ذبائح وهو تقديم األ -جـ

 
موات لنثمر هلل قيم من األأ قد ىخر للذتصيروا أل ىناموس بجسد المسيح لكتم للقد م يضا  أنتم أ ىيا أخوت إذا   -١٥

 …ة قد متم للناموس بجسد المسيح لتصيروا آلخر فماذا يقصد الرسول بعبار (٤ :٧ ةرومي)

 موت تحرر من حكم الناموسالمات هو اإلنسان العتيق الداخلي وب ىقد تم حكم الناموس بالموت والذ -أ

علينا هو هل  ىالذ علينا بالموت أو الحياة . إنما عاد الناموس يحكمما ةالمعمودي ىبالمسيح فبعد اتحادنا  -ب
 .لمسيح أم الا ىنحن ثابتين ف

 .مات هو اإلنسان العتيق بالمعمودية ىنه ناموس هللا القدوس ولكن الذال يموت أل ن الناموسإ -جـ

 
 ةجل الخطيوأل ةشبه جسد الخطي ىبالجسد فاهلل إذ أرسل ابنه ف عنه فيما كان ضعيفا   اموس عاجزا  الن كانما نه أل -١٦

  يريد الرسول ان يوضح لنا فماذا… (  ٣عدد  ٨روميه )……… في الجسد  ةدان الخطي

 .بر ىاإلنسان ف يىن يحأن الناموس عاجز أ -أ
 .نهاويميتها ويدي ىالخطي ىسده ليحكم علات بجده ومجس ىف ةن السيد المسيح حمل كل خطايا البشريأ -ب
  .بل استخدم العقوبات كالرجم والقطع من الجماعة ةن يدين الخطيأ ةن الناموس لم يكن له سلطأ -جـ
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( ٧ عدد ٨روميه )… ال يستطيع  يضا  أنه لناموس هللا أل هلل إذ ليس هو خاضعا   ةن اهتمام الجسد هو عداوأل - ١٧
  تمام الجسد ؟هافما المقصود ب…………

  .جدا   ا  اهلل حين خلقه وجده حسنن الجسد ليس عدوا هلل فأ  -أ
  .تغذية اإلنسان العتيق بإثارة شهواته ىاإلنسان العتيق أ -ب

 .ن يخضع هلل ولوصاياهأجسد بدون الروح مستحيل ن الإ -جـ  

 

 ةآلكامل ةهللا الصالحة المرضي ادةإر ىذهانكم لتختبروا ما هأتشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد  وال -١٨
 القديس بولس أن نفعل ؟ا فماذا يطلب من……  (2عدد  ١2ه ميرو)… 

  .موالد العالأأن ال نتشبه بالعالم وصورة  -أ
 .محبته وقداسته ووداعته ىن يكون فينا شكل المسيح فأهللا فيجب  أننا أوالد-ب

  ى.روح لى ذهنإ ىلذهن الجسدهن ويتحول اى تجديد الذلإ ىيؤد ىبالمعمودية صار لنا إدراك روح -جـ

 
 ليهود وأيضا  ن يبرر اأن الناموس عجز أعن التبرير ووضح لنا  ةألهل رومي ةالرسال ىتكلم القديس بولس ف -١٩

  ؟التبرير ىفما معن……… ن يبرر األمم أعجز الضمير 

  .المسيحنكتسب بر ىأ المسيح يعطينا حياته لنعيش أبرارا   -أ
  .البر ىف ذا تجددت طبيعتنا وصرنا نسلكإرداء بره  المسيح لبسنا ىف  -ب
  (٥روميه ) …بحياتهنخلص  ىالبر وهذا معن ىونسلك ف ةالخطي ىعطانا حياة النصرة علأالمسيح  -جـ
 

  ………وهم  ةأسبوع اآلالم بثالثة أعياد سيدي ىتحتفل كنيستنا ف -2٠

 .صغير ىسيد لعهد وهو عيدس اخمي و ين سيدين كبيرينوهما عيدة حد القيامأن وحد الشعانيأ -أ
 .عيد الصليب -جـ                    .ةعيد البشار -ب

  
 ؟اذفلما …ثناء خدمة القداس أالعهد ال تقال صالة الصلح  في قداس خميس -2١

  .الصلح بدم صليبه بالدم عامال   الإن الصلح لم يتم أل -أ
  .ن حجاب الهيكل لم يكن قد انشق بعدأل -ب

  .بالحنا مع اآلمه وصنا بدصليب واشترالبا أن الفداء بدأل -جـ
 

الكتاب  ىفوردت عدة مرات  ةهذه التسبح……… لهنا إاألبد عمانوئيل  ىلإة والعزة لمجد والبركلك القوة وا - 22
 ………المقدس منها 

 (١١عدد  ٤رؤيا )… ن تأخذ المجد والكرامة والقدرة أأنت مستحق أيها الرب  -أ
 ( 2٤ عدد ١ كو ١)… نك قوة هللا أبولس قال عنه القديس  ىالذ -ب
 (22لوقا )…… بستان جثيماني وظهر له مالك يقويه  ىببكاء وعرق ف ىعندما كان الرب يسوع يصل -جـ

 

  :ىلإ. والثالثة شموع ترمز ..... ةثناء خدمة صالأطقس أسبوع اآلالم تقوم كنيستنا بإضاءة ثالث شموع  ىف -2٣

  قراءة االنجيل -جـ                زاميرقراءة الم -ب                         قراءة النبوات -أ

 

سابيع عيد األوأوعيد الخمسين  ةعيد الفصح وعيد البكور ىعياد هوهذه األ ةسيييحتفل اليهود بسبعة أعياد رئ -2٤

  ………… ىتتأسيس الكنيسة يوم الخمسين كاآل ىاألرض حت ىوهذه األعياد تمثل لنا عمل المسيح عل… 
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  عيد الفصح يمثل الصليب -أ

  كورة الراقدينكانت باالمسيح فقيامة  ةالقياماكورة يمثل عيد الب -ب

  ل الروح القدسيمثل عيد حلوعيد الخمسين  -جـ
 

 : ةتيسباب اآللأل ةالمقدس ةربعاء من اسبوع البصخعن إقامة القداسات أيام االثنين والثالثاء واأل ةنهت الكنيس -2٥

 .ن الرب يسوع لم يكن قد رسم سر الشكر بعدأ -أ
  .د قدم نفسه بعديسوع هو فصحنا ولم يكن ق -ب
  .بذبيحة الصليب ةن ذبيحة القداس مرتبطأل -جـ

 

 :ةتين له مساس مباشر لخالصنا وذلك لألسباب اآلأرغم  صغيرا   سيديا   ن خميس العهد عيدا  أتعتبر كنيستنا  -2٦

  .يعتبر خميس العهد بداية العهد الجديد بدمه الكريم -أ
  .بذاته عنهما مستقال   وليس حدثا   ةمرتبط بأحداث الصليب والقيام مه لتالميذهن تسليم الرب جسده ودأل-ب

  .فيه صالة الصلح ىقداس خميس العهد ال تصل ىف نهأل -جـ

 

الهوت  ىحداث هذا اليوم ما يدل علألك نجد من لذ… كبير  ىن وهو عيد سيدحد الشعانيأتحتفل كنيستنا بيوم  -2٧
  ……سيد المسيح ومنها ال

  (٩عدد  ٩كريا ز)نبوة  ىن هذا اليوم فات عتحقيق النبو -أ
  .ليست من هذا العالم ىمملكتو ىبيت الصالة يدع ىن نفسه بيتحديث الرب ع -ب
 (٤٧ – ٤2عدد  ١٩لوقا )… أعلن الرب ما سيحدث ألورشليم  -جـ

 
 (١2عدد2١ىمت) ىكما ذكر ف ةالثاني ةسوع للهيكل للمركر تطهير الرب يذفي يوم االثنين من أسبوع اآلالم نت -2٨

  … ىذكرت ف ىاألول ةتين ولكن المرالهيكل من الباعة مر لكن الرب يسوع طهر…… 

 ١٥ - ١١ : ١١مرقس  -جـ                 ٣٨-٣٧:  2١لوقا  -ب         ١٧ - ١٤: 2يوحنا  -أ

 

 …… : ىهذا األسبوع وهم كاالت ىمرات ف ٣ ىن الرب يسوع بكأحداث اسبوع اآلالم أ ىنالحظ ف -2٩

 (٣٨ -٣٧ :2٣ىمت) األنبياء ةتلأورشليم وقال يا أورشليم يا أورشليم يا قا ىعل ىبكيوم جمعة ختام الصوم   -أ
  (٣٦عدد  ١١يوحنا )… عازر ل ىعل ىن المخلص بكأدموع السيد المسيح يوم سبت لعازر نجد  -ب
  .بستان جثيماني ىصالته ف ىدموع الرب يسوع يوم خميس العهد ف -جـ

 
 ىكما تحققت ف ةبثالثين من الفضنه سيباع أب ض النبوات من العهد القديم مثل التنبؤالم بعتقرأ في اسبوع اآل -٣٠

  : ىأسفار العهد القديم ف ىذكرت ف ةوهذه النبو……  (١٥عدد  2٦ ىمت)

  ١٣د عد ١١كريا ز -جـ                ٨ -٧عدد  ١٠٩مزمور  -ب        ١ -١2عدد ١١كريا ز -أ

 
نجيلوس أ نىجحش بمجد عظيم وحوله طقوس  ىعل أورشليم راكبا   ىالجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر ف -٣١

 الكتاب المقدس :  ىف نىمصادر هذا اللحن الشعاني ىهفما …………… 

  .اركروب وط ىركب عل (١٠عدد ١٨مزمور ) -أ
  ابن أتان. جحش لىوعر ى حمايع وراكب علعادل ومنصور ودو ه .إليك ىهوذا ملكك يأت  (٩ : ٩كريا ز) -ب
 داود وصنا يا أبنأ…  ١١٨مزمور  -جـ
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 …… ىتت تدور حول اآلءااتكون القر ةالمقدس ةلبصخحداث يوم االثنين من اسبوع اأ ىنالحظ ف -٣2

  .مرور الرب يسوع بشجرة التين ولم يجد فيها ثمرا    -أ
  .طهير الهيكلت -ب
  ساكبة الطيبة المرأ -جـ

 
 ةوالمجد والبرك ةبحة لك القوالصالح إلى تس ىتضاف عبارة مخلص ةالمقدس ةسبوع البصخيوم الثالثاء من ا ىف -٣٣

  نهعشر من اليوم أل ةالحادي ةابتداء من الساع ………بد األ ىلإة والعز

 (2عدد  2٦ ىمت) ىة عشر من اليوم عين ميعاد صلبه بقوله فالحادي ةإنجيل هذه الساع ىن السيد المسيح فأل -أ
  الفصح وابن اإلنسان يسلم ليصلب ه بعد يومين يكوننأتعلمون … 

  ص قد تم وقال لليهود هوذا بيتكم يترك لكم خرابا  ن الخالأ -ب
 … باسم الرب  آتقولون مبارك اآلت ىن حتمنذ اآل ىترونن ال… ن الرب يسوع قال لليهود أل -جـ

 (٣٩-٣٨عدد  2٣ ىمت)                                                                                                

 

  ……ة تيحداث اآلاأل نعن مخلصنا الصالح تكلم أد نج ةالمقدس ةحداث يوم الثالثاء من البصخأ ىف -٣٤

  ى.اب الهيكل ومثل العشر عذارتكلم عن خر -أ
 .العظيم واالستعداد له ةلدينونويوم ا ىالمجئ الثان -ب
 .لقيصر ةعطاء الجزيإن بوجوب يأسئلة الفريسي ىيرد عل -جـ

 
  نذارإمثال أت لثالثة االم تكون القراءآلاسبوع ا ىف ةالمقدس ةحداث يوم الثالثاء من البصخأ ىف يضا  أ -٣٥
  .......… ىتكاآل ىوه ىمن انجيل مت 

 ٣2-2٨عدد  2١ ىمت…. بنان مثل اإل  -أ
 (٤٦-٣٣ عدد 2١ىمت)…… لكرامين األشرار مثل ا -ب
  (١٤ -١عدد  22 ىمت) …..بن الملك امثل عرس  -جـ

 
 .....… ةتينجد األحداث اآل ةالمقدس ةحداث يوم األربعاء من البصخأ ىف -٣٦

  (١٣-٦عدد  ٦ ىمت)… رأس مخلصنا  ىسكب قارورة الطيب عل  -أ
 (١٦:٤ ىمت) خلصالثمن ليسلمهم الم ىت الجند علوقوا ةمره مع رؤساء الكهنآانة يهوذا االسخريوطي وتخي -ب
  .(٩ -١عدد  ١2يوحنا) الرب يسوع ومسحتهما بشعرها ىقدم ىيب من مريم أخت لعازر علسكب الط -جـ
 

 ة:تييخلو القداس من األجزاء اآل كلها . إذ ةمدار السن ىصغر قداس علأقداس خميس العهد هو  -٣٧

 .الفردوس لم يكن قد فتح بعدن فيه مجمع القديسين أل ى يصلال -أ
  .الصليب لم يكن قد تم نفيه صالة الصلح أل ى تصلال -ب
  .لتي بين الصعود وحلول الروح القدسايام أكار العشرة ذن فيه تكون أليلوال يقرأ فيه الكاث -جـ

 
ن هذا اليوم أ فخارستيا ونالحظن السيد المسيح أسس سر اإلأالم م الخميس من اسبوع اآلحداث يوأ ىنالحظ ف -٣٨

  ………منها  ةحداث الكثيرملئ باأل

  رجلخير وغسل األالعشاء األ -أ
 باألخيرة لآل ةصالة المسيح الشفاعي -ب

 (٣٨-٣١دد ع 22& لوقا  2٧٠٣١عدد  ١٤& مرقس  ٣٥-٣١عدد  2٦ ىمت)…  ةلوداعييح اخطب المس -جـ
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نا بل أريد أعنى هذه الكأس ولكن ليس كما رمكن فلتعبأيا أبتاه إن  قائال   ىهه وكان يصلجثم تقدم وخر على و -٣٩
  ى:ومن هنا نفهم اآلت………  (٣٩عدد  2٦ ىمت)... …كما تريد أنت 

 بالناسوت حد الالهوتحين ات ةنسانياإل ةئياتحدت بالمش ةلهياإل ةئين المشأل ةئيفى المش ن اآلب واالبن واحدا  إ -أ
  ة.واحد ةرادإبن فهما رادة اإلإ ىإرادة اآلب ه -ب
  .نفس الوقت كان االبن يريد ذلك ىجل إطاعة اآلب وفأالبن خضع للصليب بسرور من ن اإ -جـ

 
  .........نه جعل نفسه ابن هللا ن يموت ألأوس وحسب ناموسنا يجب جاب اليهود بيالطس وقالوا له لنا نامأ -٤٠

 ؟ ذاهود هيال فلماذا فعل       

  .التنفيذ بيالطس ىوعل ىلهإالمسيح بالموت هو حكم  ىن حكمهم علأيثبتوا  ىلك -أ
  .إطالق الرب يسوع ىعل تاما   مع بيالطس رفضا   ةن يرفضوا المساومأنهم أرادوا أل -ب
يصر وهذا لق محبا   نه ليسأنهم اتهموه أل لقتل الرب يسوع خوفا   ىاستخدام القانون المدنزموا بيالطس بألنهم أ -جـ

  .يشير للخيانة

 

( وهذا ناء محاكمتهثأعتراف الحسن أمام بيالطس البنطي ) نه اعترف االأ… نقول في قانون إيمان كنيستنا  -٤١
  بشارة ىاالعتراف الحسن ذكر ف

  ١١- ٨عدد  ١٩وحنا ي -ب                                         ٣٧- ٣٣عدد  ١٨يوحنا   -أ
  المهذا العنه ملك ولكن مملكته ليست من أاعترف يسوع ب -جـ

 
 …تشققت  أسفل واألرض تزلزلت والصخور ىلإاثنين من فوق  ىلإوإذا حجاب الهيكل قد انشق  -٤2
  اثنين ىلإدالالت انشقاق حجاب الهيكل  ىفما ه………… (٥١عدد  2٧ىمت)

 (٣٨عدد  2٣ ىمت)…  تكم يترك لكم خرابا  يهوذا ب…  ىيهودنهاية الكهنوت ال ىنه يدل علأ -أ
ندخل قدس األقداس خالل  ىكشف عمل المسيح الخالصى . بموته انفتح باب السموات لكلهيكل يانشقاق ا -ب

  .يحاتحادنا بالمس
 ١٠عبرانيين )  ن الحجاب نفسه يرمز لجسد المسيحأ ىالصليب عل ىشق الحجاب يرمز لموت المسيح عل -ـج

  (2٤عدد  ٩و عبرانيين  ١٩د عد

 
قاله أن الذين  ىالء يذهبون . ليتم القول الذؤهفدعوا  ىكنتم تطلبوننفان  جاب يسوع قد قلت لكم أنى أنا هوأ -٤٣

بستان  ىمن هنا نفهم لماذا ترك التالميذ الرب يسوع وقت القبض عليه ف……  ا  حدأهلك منهم ألم  ىعطيتنأ
  جثيماني

  حدا  ألم أهلك منهم  ىالذين أعطيتن… … حد بناء على طلب الرب يسوع ألكي اليهلك منهم  -أ
  .ثناء محاكمته دينيا  أ ةلى دار الواليإن يوحنا الحبيب تبعه أ -ب
  تالميذه ىبضعف ليحمالرب يسوع يأمر بسلطان وليس  ىنر -جـ

 
قدمها بها  ىالتهم الت ىهفما ……… مام بيالطس أ أمام رؤساء اليهود ومدنيا   لقد حوكم الرب يسوع دينيا   -٤٤

  ه بالموتعلي لى بيالطس ليحكمإليهود الرب يسوع ارؤساء 

  عل نفسه ابن هللا وهذا يستحق الموت حسب الناموسجنه أ ةديني ةتهم -أ
  يطلب الملك ويقاوم قيصرن الرب يسوع أادعوا  -ب
  (2: 2٣ لوقا)  كأنه هو مسيح مل ئال  لقيصر قا ةجزي ىن تعطأويمنع  األمةنه يفسد أب يسوع رلا ىادعوا عل -جـ
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 ……………ن أل ةلعيد القيام ةولكن ال يوجد رفع بخور عشي ةلها رفع بخور عشي ةكل األعياد السيدي -٤٥

 ة.يس بالعشيول ةبباكر اليوم مباشر الرب يسوع قام فجر األحد لذلك نبدأ -أ
  ة.توجد لها عشي ليس هناك مساء لذلك ال ةدائم ةن النور دائم والحياليس له مساء أل ةن يوم القيامأل -ب
  .ال مزمور القداس ورفع بخور باكرإامير المز ىنه ال تصلأل -جـ

 
ياء العهد القديم وهذه السنين كما تنبأ انبهناك نبوات في العهد القديم عن قيامة الرب يسوع قبل حدوثها بمئات  -٤٦

 :هيالنبوات 

  (١٠عدد  ١٦مزمور )……  فسادا   ى. لن تدع قدوسك ير في الهاوية ىنك ال تترك نفسأل -أ
  2عدد  ٦هوشع …… لث يقيمنا فنحيا أمامه اليوم الثا ىف -ب
 (١٤ : ١٣هوشع )…  ةهاويين شوكتك يا أخلصهم . أين أوباؤك يا موت أفديهم من الموت أمن يد الهاوية  -جـ
 

 ى:لإشارة إوهذه  ةيقونة القيامألطواف ببا ةوالشمامس ةيقوم اآلباء الكهن ةفي ليلة عيد القيام -٤٧

  .اليوم ذاته ولكثير من التالميذ ىبعد قيامته ف ةميذه وللنسوظهور الرب يسوع لتال -أ
هار بهجتها بقيامة الرب يسوع ثم ظإوفهو إلعالن فرحها  ةمن هذا الطواف بأيقونة القيام ةغرض الكنيس -ب

  .حد ينزع فرحكم منكمأكم وال لتالميذه سأراكم وتفرح قلبوإشارة لقوله 
 ىتردد الرب يسوع عل ىلإالصعود وذلك إشارة  يوم ىلإل الخماسين وأالطواف من  هذا ىتجر ةان الكنيس -جـ

 . تالميذه بعد قيامته

  ……بيه أالسموات وجلس عن يمين  ىلإوصعد موات يمان وقام من األقانون اإل ىنقول ف -٤٨

  ؟اآلب فما المقصود بعبارة جلس عن يمين

  والمجد ةلقوا -أ
 كان له من قبل بالهوته ىألبيه والذ ىالمجد الذن الرب يسوع بجسده صار له صورة أ أى -ب
  ذاته ىخلأبيه فهذه عكس أحين نقول جلس عن يمين  -جـ
 

 ىولكن القديس بولس ف… ........ة معرفة حقيقة القيام ىسبقن الرسل ف ةن النسوأ ىعل ةربعاتفق البشائر األ -٤٩
خ ثم أعد ألكثر من خمسمائة بر وعشى ن الرب يسوع ظهر لصفا )بطرس( ثم لألثنأوضح أ (٩- ٥ :١٥كو ١)

  شهود القيامة ىف ةربعفهل القديس بولس اختلف مع البشائر األ………………… لبولس 

  .ثم الرسل الناموس ذكر صفا أوال  عادة  ىفعلن القديس بولس أل -أ
 ة.بشهود عاينوا القيام ةكيد حقيقة القيامهذا ما قصده القديس بولس تأ -ب

 كثر من شاهدأفم  ىن تكون الشهادة علأشهادة الرجال والناموس يحدد  ىمدون علكعادة اليهود فهم يعت -جـ
 (٣٠ :٣٥سفر العدد )          

وبارك وكسر  ن الرب يسوع أخذ خبزا  أو ةمواس بعد القيامع ى  قصة ظهور الرب يسوع لتلميذ ىنالحظ ف -٥٠
نه أمن الجدير بالذكر  ولكن  ……… (٣١- ٣٠عدد  2٤ا لوق)… ا فانفتحت أعينهما ثم اختفي عنهما وناولهم

 :نافورا وهذا الرمز هوصالة األا لهذا اللقاء لزهناك رمو ىفي طقس صالة القداس اإلله

  .ختفائه عنهماعمواس ثم ا ىشارة لظهور الرب يسوع لتلميذإو أعالن إفيه حيث يتم تغطية الكأس بعد كشفها  -أ
ظهور الرب  ىلإعليها ورشم الكاهن بها يشير  ىالت ةفتحمل الجسد المقدس وأخذ اللفا ىكشف الصينية الت -ب

  .لم تعرفه ةمر ىعرفته وثان ةول مرأ ةيسوع لمريم المجدلي
م خشبة الصليب عن خطايا العال ىن الرب يسوع بذل دمه علأ ىعل ةشكل صليب دالل ىتحريك الكأس عل -جـ

  (2عدد  2يوحنا  ١) … كله 


