السؤال االول اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين
-1كلمه اجيبية هى كتاب ................صلوات النهارية والليلية
(الثالثة

-الخمس

-السبع )

-2اخذت الكنيسة صلوات االجيبية من اسفار الكتاب المقدس......................
(العهد القديم -العهد الجديد

-االثنان معا )

-3يقول القديس ..........................التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس
(اثناسيوس الرسولى -يوحنا ذهبى الفم -مار اسحق السريانى )
-4يقول القديس ..........................ان الكنيسة عن اقتناع فكرى سبحت هللا الحكامه البارة سبع مرات فى اليوم
(كبريانوس -باسيليوس الكبير -اوغسطينوس )
-5صلى الرب يسوع فى بستان جثسيمانى ليلة االمه ................فى نصف الليل
(مرة واحدة -مرتين -ثالثة مرات )
-6تذكرنا صالة الساعة ........................بصلب السيد المسيح
(السادسة صباحا -الثانية عشر ظهرا -السادسة مساءا )
-7توجد فى االجيبية صالة........................وهى خاصة باالباء الرهبان وتصلى ليال قبل النوم
(صالة العروب  -صالة النوم -صالة الستار )
-8تعتبر صالة  .......................من الصلوات الثابتة فى كل صالة
(هلم نسجد

-تفضل يارب -نعظمك يا ام النور )

 -9فى صالة........................يصلى (تفضل يارب ان تحفظنا)قيل قدوس هللا
(صالة باكر -صاله الغروب -صالة النوم )
-10من فوائد الصالة باالجيبية تعلم االنسان طلب ...................بلجاجة اذا يكرر يارب ارحم  41مرة
(الرجاء

-المحبة

-الرحمة

)

السؤال الثانى ضع عالمة صح او عالمة خطا مع تصويب الخطا
-1الصالة باالجيبية هى صالة وضعها اباء الكنيسة بانفسهم وليس بارشاد من الروح القدس (

)

.................................................................................................................................
-2تحتل المزامير المقام االول فى صلوات االجيبية اذ ان كل صالة تحتوى على  12مزمورعلى االقل (

)

.....................................................................................................................................

 -3يقول القديس يوحنا ذهبى الفم ليكن هلل محبة بال شبع لتالوة المزامير النها غذاء الروح (

)

.................................................................................................................................
-4تعتبر الصالة من اصعب الممارسات الروحية على الجسدالذى يميل دائما الى الراحة واالنشغال باالمور المادية(
...................................................................................................................................
-5اجمع االباء القديسيون االولون على عدم وجود االلتزام بقانون منظم للصالة (

)

........................................................................................................................................
-6بدات صلوات السواعى فى المسيحية مشابهة للنظام اليهودى فى االلتزام بثالثة صلوات (

)

..................................................................................................................................
-7مع بدايات القرن الخامس الميالدى ظهرت الرغبة ملحة بين المسيحيين فى جعل الصلوات سبعا(

)

........................................................................................................................................
-8الرب يسوع هو مثلنا االعلى ومعلم الصالة االول (

)

.....................................................................................................................................
-9فى تحليل صاله باكر نشكر هللا الذى امضى النهار بسالم (

)

.......................................................................................................................................
-10الصالة باالجيبية تعطى لالنسان فرصة اطول للوقوف فى الحضرة االلهية(

)

....................................................................................................................................

السؤال الثالث عن من نتكلم
-1ماخوذة من كلمة اجب القبطية وتعنى ساعة؟
-2قال يجب ان نعين اوقاتا للصالة حتى اذا حدث وانشغلنا باي عمل فان الوقت يذكرنا بواجبنا؟
-3صعدت مع يوحنا الى الهيكل فى ساعه الصاله التاسعة؟
-4كنت اناجى االب فى وقت الساعة السادسة؟
-5صالتى تذكركم بموت السيد المسيح وفتح الفردوس للمؤمنين ؟
-6الهدف من صالتى نطلب من هللا لن يغفر لنا خطايا اليوم ويعطينا نوما هادئا ؟
-7صالتى خاصة باالباء الرهبان وتصلى ليال قبل النوم ؟
-8صاله خاتمه لكل صلوات السواعى؟
-9يصلى بها فى صالة النوم قبل قدوس هللا؟

)

 10تسبحة فى صالة نصف الليل يصلى بها قبل المزامير ؟

