
 : بسم االب واالبن والروح القدس                              األسم 

 هللا واحد آمين       

 تحت رعاية نيافة الحبر الجليل االنبا جبرائيل                                           (4)مسابقات روحية 

 متنوعةأخرى اسئلة +  سفر يشوعفي مسابقة 

 اجب عن االسئلة األية: اوالا 

 .ي اعطاها الرب في هذا السفرد التاذكر الوعو -1

 امد فقط مرتبط بكل رقم من هذة االرقهذة االرقام وردت في االصحاح الثالث ، اذكر شيء واح -2

(3  ،2222  ،12 ) 

 ؟اشرح كيف عبر بني اسرائيل االردن وماذا طلب الرب منهم ولماذا -3

  لماذا والى اي شيء يشير ذلك؟امر الرب بني اسرائيل بختان الذكور قبل الفصح ودخول اريحا ،  -4

 الذي اختتنوا فيه بالجلجال؟ لماذا دعي المكان  -5

 ما هي المدينة التي انهزم امامها بني اسرائيل؟ ولماذا؟ وما هو الدرس المستفاد من ذلك؟    -6

تكلم عن هذا الحدث . يوجد حدث تاريخي لم حدث من قبل ولن يحدث من بعد حدث في هذا السفر  -7

 عالقته بالقصة الفداء؟ وما 

 كم سبط في بني اسرائيل ومن هم ؟ -8

 ما هي الرموز الروحية لمدن الملجأ وما هي هذة المدن؟ -9

ما هي االسباط التي سكنت غرب االردن وما الشيء الذي فعلوه اثارا غضب باقي االسباط وكاد ان  -12

 ينشيء حرب بينهما؟

 وعلى اي شيء يدل ذلك؟ بماذا اوصى يشوع الشعب قبل وفاته؟ -11

 رس المستفاد من ذلك؟ما هو الدذا قال ليشوع ليأخذ هذا النصيب؟ ما هو نصيب كالب ابن يفنه وما -12

 في سفر يشوع؟ ( عين شمس)اين ذكرت  -13

 ؟ مع ذكر الشاهد اين دفن يشوع -14

 ؟ مع ذكر الشاهد  كم كان عمر يشوع حين مات -15

 ؟ مع ذكر الشاهد  ند بني اسرائيلما هي مهنة سكان جبعون ع -16

من هو األب الذي استقبل موسي االسود عند وصوله الي الدير ، وصار أب اعتراف ومرشد له؟  -17

 ير لمدرسة االسكندرية الالهوتية؟من هو اول مد -18

 اين ذكرت األيات التي توضح استخدام الزيت في الشفاء؟  -19

 ؟مع ذكر الشاهد  م لتالميذهاذكر ثالث القاب للمسيح قد منحه -22

 اذكر اية تدل علي ان المؤمن يمكن ان يرتد؟ -21

لماذا نصلي في صالة باكر اوشية المرضي والمسافرين في بعض االيام ، وايام اخري نصلي  -22

  اوشية المرضي والقرابين؟ 

 قالها بولس الرسول عن الحالل والحرام؟اذكر ثالث أيات  -23

 اذكر االية التي تشبه الطمع بعبادة االوثان؟  -24

 اذكر المزامير التي تقال اثناء ارتداء التونية؟   -25

 



 من انا؟: ثانيا  

 .اخذني الجبعونيين معهم وانا بالية ومشققة -1

 .اراد الحويون ان يقطعوني مع شعب اسرائيل -2

 .سكاني خافوا مما عمله يشوع باريحا وعاي -3

 .جملكي اسمه عو -4

   .يجمعني الجبعونييون ويقطعوني ويضعوني علي المذبح امام الرب -5

  .بريعشت ايام االنبا ابرام ابن زرعة واجري الرب علي يدي معجزة ك -6

 .بيستخدمني ابونا علشان يغطي الذبيحة بعد صالة الشكر -7

 . من مثل هللا      الذي اعين الكل تترجاه: اسمي  -8

 . فقال لي جسدك لن يري فساد احببت رب االمجاد -9

  .ابي انكر االيمان فوبخته واعترف واستشهد كمان -12

 ما معنى الكلمات األتية؟: ثالثا  

 (قسيطة  –بحر سوف  –البحر العظيم  –مسارحها  –الشيحور  –سفوح  –تخوم  –زقاق ) 

 :اذكر الشواهد الكتابية لهذة الصلوات المستخدمة في الكنيسة: رابعا  

 صالة قفوا      لل -1

  .دوس الحيات و العقارب و كل قوة العدوان نسلطان ال نيااعطي ألنك انت الذي -2
 . ننتظر قيامة االموات  -3

 :نات االتيةااذكر اسم القديس الذي يرتبط اسمة باحد الحيو: خامسا  

 جملين – 5قطة     – 4ثعبان    – 3اسد      – 2جمل      -1

 من قائل؟: سادسا  
 . وقفت على قمة العالم حينما صرت ال اشتهي شيئا   -1

 . ن يهرب من الضيقة يهرب من هللام -2

 . كثيرا  ما تكلمت فندمت اما عن السكوت لم اندم قط -3

 ان النفس المتكبرة هى وكر للصوص وال تستطيع ان تحتمل صوت المعرفة األلهية -4

 أمساك الغضب وقهر الشهوات لصوم الحقيقى هو سجن الرذائل أى ضبط اللسان وا -5

 

 .ذكره السيد المسيح عن التواضع  مثالمع ذكر الشاهد اذكر  سابعا

 .ومثال  ثالثا  عن الموت الفجائي  -              . ومثال  آخر عن الصالة كل حين  -

 . ومثال  عن الحكمة  -                              . ومثال  عن الشفقة  -

 . ومثال  عن االستعداد  -                               . ومثال  عن النمو  -

 . ومثال  عن السهر الروحي  -

 ( ٦٧١٠ /١٦/ ١١الى   ٦٧١٠/ ١١/ ٦٢من  )

 كنيسة ماريوحنا المعمدان ـ جراتس


