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رقم اإليداع بدار الكتب 91/9759 :
I.SB.N.977-5345-72-X

المسابقة لون من التسلية الروحية …
وهي تنشط الذاكرة  ،وتكون لونا من المنافسات الفكرية .وتنفع في قضاء الوقت في التربية الكنسية  ،في
الرحالت وفي النوادي وفي مناسبات متعددة .
والمسابقات الخاصة بالكتاب المقدس لها فوائدها .
ف هي تقدم معلومات من الكتاب  ،وتربط المعلومات ببعضها البعض  ،وتنبه إلي نقاط معينة من المعرفة وتحفز
علي المزيد منها …
والكتاب الذى بين يديك يشتمل علي  633سؤاال من الكتاب المقدس .
قسمناها علي موضوعات معينة  ،لتسهيل معرفتها  ،مع تقديم األجوبة في الجزء الثاني من هذا الكتاب .
ونرجو بنعمة اهلل ان نلحق هذا الكتاب بأجزاء أخرى سواء كانت مسابقات أخرى في الكتاب المقدس  ..أو
مسابقات في تاريخ الكنيسة وسير القديسين أو معلومات دينية أخرى .
و إلي اللقاء في تلك األجزاء إن أحبت نعمة الرب وعشنا .
البابا شنوده الثالث

ما هو أول وعد من اهلل للبشر ؟
-1
***
متى كان أول سماح من اهلل لإلنسان بأكل اللحوم ؟ وما هو شرطه ؟
-2
***
من كان أول إنسان ذكر الكتاب إنه كان ناجحا ؟ وماذا كان سبب نجاحه ؟
-6
***
من هو أول شخص ذكر الكتاب أنه سبى ؟
-4
***
ماذا كانت أول عقوبة إلهية جماعية ؟ وماذا كانت الثانية  ،والثالثة  ،والرابعة ؟؟؟
-5
***
لمن كانت أول رؤيا ؟ ولمن كانت الثانية ؟
-3
***
لمن كانت أول رؤيا مالئكية ؟
-7
***
اذكر أول آية في الكتاب المقدس عن الطعام النباتي ؟
-8
***
من هو أول مالك ذكر في الكتاب المقدس ؟
-9
وماذا كانت مهمته ؟
***
ما هو أول ذكرفي الكتاب لإلنتقام ؟
-11
***
ما هي أول حرب قامت بين ملوك وسجلها الكتاب ؟
-11
***
ما هي أول مرة ذكر فيها الضحك في الكتاب ؟
-12
***
 - 16متى وردت كلمة { خطية } ألول مرة ؟ ولمن قيلت ؟
***
 -14من هو أول رجل تزوج امرأتين ؟ وماذا كان إسما المرأتين ؟
***
 -15من هي أول إمرأة لعنت ؟ وما كان نوع لعنتها ؟
***
 -13من هو أول شخص قيل في الكتاب إنه كان كاهن ًا ؟
***
 -17من هو أول رجل لعن ؟ ومن كان الثانى ؟
***
 -18متى كانت مرة ذكرت فيها عبارة ( بيت اهلل ) ؟ وأين ؟
***
 -19من هو أول ابن احزن والديه في زواجه ؟

***
 -21ماهي أول كذبة وردت في الكتاب ؟
***
 -21من هو أول من ورد في الكتاب أنه أحسن إلى المسيئين إليه ؟
***
 -22أول مرة ورد في الكتاب تعبير ( أبناء اهلل ) ؟
***
 -26ما هى أول أسرة عرفت الموسيقى ؟ وما هى اآلالت التى استخدمها ؟
***
 -24ما هى أول مرة ذكرت فيها (العشور ) فى الكتاب ؟ وما هى المرة الثانية ؟
***
 -25من هو أول إنسان حلم أحالم ًا وتحققت ؟
***
 -23ما هى أول خطية ذكرت فى الكتاب ؟ وكانت خطية من ؟
***
 -27ما هى أول مرة ذكر فيها تدشين بيت اهلل ؟ ومن قام بذلك ؟ وكيف ؟
***
 -28من هو أول إنسان صارع مع اهلل وغلب ؟
***
ال ؟
 -29من هو أول شخص أمره اهلل أن يلهج فى شريعته نهاراً ولي ً
***
 -61من هو أول إنسان ذكر الكتاب أنه نذر نذرًا ؟ ماذا قال ؟
***

مــــــن ؟
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 -61من هما الساحران اللذان قاوما موسى النبي ؟ من ذكر اسميهما ؟
***
 -62ما هو آخر عدو سيبطل ؟
***
 -66من هو القاضي الذى نذر نذرًا ؟ وحزن جدًا لتنفيذه ؟ وماذا كان نذره ؟
***
ال وأشقر مع حالوة فى العينين ؟
 -64من هو النبي الذى كان جمي ً
***
 -6 5من كان شريك القديس بولس الرسول فى تبشير أهل كورنثوس ؟
***
 -36 -65من هما الزوجان اللذان جعال بيتهما كنيسة ؟
***
 -37 -63من هو الرسول الذى قيل فى سفر األعمال أن الرب دعاه لتبشير رومه ؟
***
 -68-67من هو األسقف الذى كان حديث السن ؟
***
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 -69-68من هو الطفل الذى أحبه اهلل قبل والدته  ،ومنحه سلطان ًا على أخوته ؟
***
 -41من هو الشخص الذى دعاه كل من األقانيم الثالثة على حده ؟ متى دعاه اإلبن ؟
ومتى دعاه الروح القدس ؟ ومتى دعاه اهلل األب ؟
***
 -41من هو الطفل الذى خدم الهيكل منذ طفولته ؟
***
 -42من هو الطفل الذى درس الكتب المقدسة وهو فى طفولته ؟
***
 -46من هو الشخص الذى بشره القديس بولس وهو فى السجن ؟ ثم عمده فى بيته ؟
***
 -44من هو النبي الذى كان جميالً وأخفاه أبواه بعد والدته ثالثة أشهر ؟
***
 -45ما هى الرسائل األربعة التى كتبها القديس بولس من رومية ؟
***
 -43كم سنة عاشها كل من آبائنا إبراهيم وأسحق ويعقوب ؟
***
 -47من هو النبي الذى عاقبه الرب  ،ورفض رفع العقوبة عنه ؟
***
 -48من هو النبي الذى عاقبة مرتين ؟ متى ؟ ولماذا ؟
***
 -49من هم الرسل الذين كان لكل منهم إسمان ؟ اذكر خمسة من هؤالء الرسل . . .
***
 -51من كان أكبر الناس عمراً في تاريخ البشرية ؟
***
 -51من هو الذى حارب أباه بكل عنف  ،ومات في الحرب دون أن يدرك شيئ ًا ؟
***
 - 52من هو الراعي الصغير الذى قتل أسدًا ؟
***
 - 56من هو الطفل الذى نقل رسالة من اهلل إلي الكاهن األعظم في أيامه ؟
***
 -54من هو النبىالذى مسح ملكين  :أحدهما صالح والثاني شرير ؟
***
 -55من هو الغني األحمق البخيل  ،الذي أنقذته امرأته من الموت ؟
***
 - 53من الذى تنبأ نبوءات صادقة عن المسيح  ،ثم مات هالك ًا ؟
***
 -57-53من هو القائد الذى رفض أن يذهب إلي الحرب  ،أن تذهب امرأته معه ؟
***
 -58-57من الذى احتاجت مسؤلياته الكبيرة إلي سبعين مساعدًا ؟
***
 -59-58من هم الثالثة الذين فتحت األرض فاها وابتلعتهم ؟ ولماذا ؟
***

 فهلك ؟،  من الذى نفذ قسمه-31-59
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***
***

الــرســـل
 -32أين عقد أول مجمع مقدس في العالم ؟ وأين ورد ذكره في الكتاب المقدس ؟
آلي سبب كان انعقاده ؟
***
 -36من هو رسول العزلة  ،ومن هو ومن هو رسول الختان ؟ أين ورد هذان اللقبان معاً في الكتاب ؟ وما معناهما
؟
***
 -34ذكر السيد المسيح للقديس يوحنا الرسول في سفر الرؤيا إسمين لبدعتين .
ماهما ؟ وأين ورد ذكرهما ؟
***
 -35من هما الرسوالن اللذان أطلق عليهما السيد المسيح لقب ( بوانرجس ) ؟ وما معنى هذا اللقب ؟
***
 -33واحد من الرسل اإلثنى عشر كانت له ثالثة أسماء  .ماهي ؟
***
 -37ما هو البلد الذى استهزأ أهله بالقديس بولس الرسول ودعوه مهزارًا ؟
***
 -38من الذى وصف بولس الرسول بالهذيان ؟ ولماذا ؟

***
 -39ما هو أسم أحد الوالة  ،الذى أرتعد أمام بولس الرسول ؟
***
 -71ما هو أسم ملك حوكم بولس الرسول أمامه وكاد يقتنع بقبول المسيحية ؟
***
- 71من هو أول رسول قال للسيد المسيح "يا معلم أنت ابن اهلل..؟
***
 -72من هو الرسول الذى وبخه المسيح على قلة إيمانه { قبل الصلب والقيامة{ ؟
وماذا كانت المناسبة؟
***
 -76من هو الرسول الذى وبخه المسيح  ،وكان قد منحه الطوبى قبل ذلك ؟ وماذا قال له ؟ ولماذا ؟
***
 -74من هو الرسول الذى طلب من الرب طلباً ثالث مرات  ،ولم يستجب له ؟ ولماذا؟
***
 -75متى نفخ السيد الرب في وجوه تالميذه ؟ ولماذا ؟
***
 -73أى الرسول كاد الناس يعبدونه  ،ودعوه بأسم أحد آلهتهم ؟ ماهو ذلك اإلسم ؟
***
 -77من هو العبد المديون الذى قال أحد الرسل إنه مستعد أن يوفي عنه ديونه ؟
***
 -78من الرسول الذى وقع الناس على عنقه وبكوا ؟ ولماذا ؟
***

 -79من هو أول رسول من اإلثنى عشر قتله هيرودس بالسيف ؟
***
 -81من هو الرسول الذى رجم حتى ظن أنه مات ؟ أين حدث ذلك ؟
***
 -81تدواس الرسول كان له إسم آخر  ،ما هو ؟
***
 -82اذكر أربعة مواضيع في العهد الجديد  ،وردت فيها أسماء الرسل اإلثنى عشر مجتمعة .
***
 -86اذكر ثالثة من الرسل كان لكل واحد منهم إسمان أو لقبان ؟
***
 -84ما هي العبارة التى قالها السيد المسيح لفيلبس الرسول وحده ؟
***
 -85ما هي العب ارة التى قالها السيد المسيح لتوما الرسول وحده ؟
***
 -83ما هى العبارة التى قالها السيد المسيح لبطرس الرسول وحده ؟
***
 -87ما هى العبارة التى قالها السيد المسيح ليوحنا الرسول وحده ؟
***
 -88ما هى العبارة التى قالها السيد المسيح لنثنائيل الرسول وحده ؟
***
 -89عبارة قالها السيد المسيح ليهوذا األسخريوطي وحده ؟
***
 -91في أسماء الرسل كان يوجد ثالث مجموعات من األخوة .من هم ؟
***
 -91من هم الرسوالن اللذان توسطا لدى السيد من أجل أناس يونانيين ليروه ؟
***
معاونوا بولس الرسول وتالميذه
-92اذكر سبعه من الذين اشتركوا مع القديس بولس الرسول في الخدمة  ،مع شواهد من أيات العهد الجديد ؟
***
 -96ما هو إسم واحد من معاونى بولس الرسول قد هلك ؟
***
 -94ما إسم شماسة ( خادمة ) كانت تحمل رسائل بولس الرسول الى البالد ؟
***
 -95ما أسما تلميذين من تالميذه ومعاونيه اسقفين  ،وأحدهما صغير السن ؟
***
 -93كان القديس بولس يدعو بعض تالميذه ومعاونيه أبناء  .مثل من ؟
***
 -97من هو تلميذ بولس الرسول الذى ذكره مرات في مقدمات رسائله ؟
***

الــروح القــدس

 -98ما هي أول أية وردت عن الروح القدس في الكتاب المقدس ؟
***
 -99من هما أول ملكين حل عليهما الروح القدس ؟
***
 -111متى وعد اهلل في العهد القديم بسكنى الروح القدس في الناس ؟
***
 -111ما هو الوعد الذى ورد في العهد القديم عن مواهب الروح التى تعطى للناس ؟
***
 -112من الذى قيل عنه إن روح اهلل كان يحركه ؟
***
 -116هات آيه تدل على أن الروح القدس كان يكلم آباءنا .
***
 -114هات أية عن عمل الروح القدس في الوحي .
***
 -115هات أية عن عمل الروح القدس في النبوءة .
***
 -113ما هو اإلصحاح الذى يتحدث كله عن مواهب الروح ( في العهد الجديد ) ؟
***
 -117ما هو اإلصحاح الذى يتحدث كله عن التكلم بالسنة ؟
{ كموهبة من مواهب الروح }.
***
 -118من هو الشخص الذى قيل إن روح اهلل فارقه  ،بعد أن حل عليه ؟
*
*
*
 -119من هو الشخص الذى أخذ اهلل من الروح الذى عليه وأعطى لآلخرين ؟
*
*
*
 -111أين ورد في الكتاب ذكر المواد التى تصنع منها ( المسحة المقدسة ) التى يمسح بها أشخاص  ،فيحل
عليهم روح اهلل ؟
***
 -111في بدء العصر الرسولي كان الروح القدس يحل بوضع اليد  .هات مثالين على ذلك .
***
 -112أين ذكرت في العهد الجديد المسحة الخاصة بالروح القدس ؟
***
 -116أين وردت النفحة المقدسة التى يحل بها الروح القدس ؟
***
 -114أين ورد أن المعمودية تسبق حلول الروح القدس ؟
***
-115هات آيتين من العهد الجديد عن سكنى الروح فينا .

***

 -113هات آيه صريحة عن انبثاق الروح القدس من األب .
***
 - 117آيه أخرى عن أن الروح القدس يعلمنا كل شئ .
***
 -118وأية عن أن الروح القدس يمكث معنا الى األبد ؟
***
 -119وأية عن الروح يبكتنا علي خطية .
***
 -121وآية دعي فيها الروح القدس بالمعزي .
***
 -121وآية عن حلول الروح القدس يعطي قوة .
***
 -122أذكر آيتين عن عمل الروح القدس في الحرفيين .
***
 -126أذكر آيه عن { شركة الروح القدس }.
***
 -124أذكر آيه عن عمل الروح في الخلق .
***
 -125وآية عن وجود روح اهلل في كل مكان .
***
 -123وآية عن أزلية الروح .
***
 -127وآيتين تدالن عن أن الروح القدس هو اهلل .
***
أكتب بشواهد عن النقاط األتية .
 -128الروح القدس يدعو إلي الخدمة .
***
 -129الروح القدس يكون مع المجمع المقدس ويشترك مع اآلباء في قراراتهم .
***
 -161الروح القدس يعطي الكلمة التي ينطقون بها .
***
 -161الروح القدس يذكرهم بكل ما قاله الرب لهم .
***
 -162الروح القدس هو الذي يغفر الخطايا نم فم الكاهن .
***
 -166الروح القدس يهبنا الميالد الثاني في المعمودية .
***
 -164الروح القدس هو الذي يمسح للخدمة .

***

 -165من يكذب علي الرسل  ،إنما يكذب علي الروح القدس .
***
 -163متي قيل أن القديس بطرس الرسول امتأل من الروح القدس ؟
***
 -167متي قيل إن جماعة المصلين إمتألوا من الروح.

***
 -168من هم السبعة الذين قيل إنهم مملوءون من الروح القدس والحكمة ؟
***
 -169متي قيل إن الرسل كلهم امتألوا من الروح القدس ؟
***
 -141من هي القديسة التي إمتألت من الروح القدس ببركة قديسة أخري .
***
 -141من هو الجنين الذي إمتأل من الروح القدس ؟
***
 -142متي قيل إن السيد المسيح إمتأل من الروح القدس ؟
***
 -146من هو الكاهن الذي قيل إنه إمتأل من الروح القدس وتنبأ ؟
***
 -144من هو الكاهن الذي قيل إنه إمتأل من الروح القدس وتنبأ ؟

 -145أذكر مثا ًال لصوم لم يكن صوماً فردي ًا وإنما صام فيه الشعب كله .
***
 -143اذكر آية عن صوم اآلباء الرسل .
***
 -147اذكر آية عن الطعام النباتي داخل الحنة  ،وآية أخري عن الطعام النباتي خارج الجنة .
***
 -148وآية عن الطعام النباتي في برية سيناء .
***
 -149من هو النبي الذي من صومه لم يأكل لحم ًا وال طعاماً شهي ًا .
***
 -151اذكر مثا ًال للصوم مع التذلل .
***
 -151اذكر مثا ًال للصوم في مواعيد ثابتة.
***

 -152تكلم اهلل من العاصفة  .مع من ؟
***
 -156تكلم اهلل من نار  .بأي شكل ؟ ومع من ؟
***
 -154تكلم اهلل بصوت منخفض خفيف  .مع من ؟

***
 -155تكلم اهلل من خيمة اإلجتماع  .مع من ؟
***
 -153تكلم اهلل من السماء  .مع من ؟
***
 -157تكلم اهلل وسط أصوات رعود وبروق وبوق ونار ودخان  .مع من ؟
***
 -158تكلم اهلل من وسط األربعة حيوانات  ،من منظر القوس التي في السحاب  .أين ؟ ومع من ؟
***
ال " مجدت وأمجد أيضاً ؟ ومع من ؟ ومتي ؟
 -159تكلم اهلل بصوت من السماء كرعد قائ ً
***
 -131تكلم اهلل من علي الجبل  .مع من ؟
***
 -131تكلم اهلل من الضباب  .مع من ؟
***

 -132ما هي أول وصية أعطاها اهلل بوعد ؟
***
 -136أعطى اهلل وعداً لداود الملك بشرط  .ما هو ذلك الوعد ؟ وما هو الشرط ؟ وكيف تم ؟
***
 -134اذكر وعدين وعد بهما الرب اإلثني عشر ومتي تم كل منهما .
***
 -135أحياناً كان األم وعداً من اهلل  ،ألنه سبب إكليل ومجد  .أذكر مثا ًال لذلك ؟
***
 -133من الذي وعده اهلل أن يأكل من شجرة الحياة ؟
***

 -137اذكر شاهدًا لظهور الرب لمريم المجدلية .
***
 -138وشاهداً لظهور الرب لبطرس .
***
 -139وشاهداً لظهور لتومًا .
***
 -171وشاهداً لظهوره لشاول الطرسوسى .
***
 -171وشاهداً لظهور لتلميذي عمواس .
***
 -172وشاهداً لظهوره للرسل .
***
 -176وشاهداً لظهوره لسبعة من الرسل .
***
 -174وشاهداً لظهوره ألكثر من  511أخ .
***
 -175اذكر األماكن التي ظهر فيها السيد المسيح لتالميذه .
***
 -173متي وأين منح السيد المسيح لسر الكهنوت لتالميذه ؟
***
 -177هل لمست المجدلية السيد بعد القيامة { الشاهد }.
***

 -178اذكر أسماء النساء الالتي خدمن السيد المسيح أو تقابالن معه .
***
 -179من منهن وقفن عند صليبه ؟
***
 -181من منهن صار بيتها أول كنيسة ؟
***
 -181من منهن دهنت قدمي السيد المسيح بطيب نادرين غالي الثمن ؟
***
 -182من منهن بكي السيد لما رآها تبكي ؟
***

 -186من منهن طلبت أن يجلس ابناها عن يمين ويسار المسيح ؟
***
 -184من منهن كان زوجها وكيل هيرودس ؟
***
 -185من منهن أخرج منها الرب سبعة شياطين ؟
***
 -183اذكر أسماء أربع نساء نبيات ورد ذكرهن في الكتاب المقدس  ،مع الموضع الذي ذكرت فيه كل منهن؟
***
 -187اذكر إسم ملكة قديسة  .وأسم ملكة شريرة والشاهد في العهد القديم .

***
 -188كم إمرأة دخلت الفلك ؟ مع الشاهد .
***
 -189ما إسم ضرة أم صموئيل النبي ؟
***
 -191ما أسم أول إمرأة تزوجها داود النبي ؟ وما العقوبة التي نالتها ؟
***
 -191ما إسم زوجة في منتهي الذكاء  ،وفي منتهي الشر ،أضاعت زوجها بمساعدتها الخاطئة له وكلن ملكاً ؟
***
 -192ما أسماء أربع زوجات كن عواقر  ،ومنحن اهلل أوالدًا ؟ وموضع ذلك في الكتاب المقدس ؟
***
 -196اذكر آية عن منع التزوج بالنساء األجنبيات .
***
 -194اذكر مثاالُ إلنسان عظيم جداً أسقطه الزواج بالنساء األجنبيات { الوثنيات } .مع الشاهد .
***
 -195متي بدأ التزوج من جنس خاطئ ؟ وماذا كانت نتيجة ذلك  .اذكر الموضع في الكتاب .
***
ال ؟ ومن قال له الرب أن يسمع كالمها ؟
 -193كم زوجة تزوجها أبونا إبراهيم أبو اآلباء ؟ ومن كانت أكثرهن نس ً
أيد اجابتك بآيات من الكتاب .
***

 -197أمنا حواء ولدت ثالثة أبناء ذكور  .من هم ؟ ومن نسل من فيهم أتي المسيح ؟
***
 -198كم كان عمر سارة حينما ولدت اسحق { أذكر الشاهد }.
***
 -199ما هو إسم أم موسى النبي ؟ ولماذا كانت من أعظم الناس تربية ألوالدها ؟
***
 -211القديس تيموثاوس أخذ اإليمان عن أمه وجدته ما هو أسم جدته ؟
***
 -211ما هو إسم أم كانت بحرقة لكي يعطبها الرب إبناً تنذره لخدمته منذ طفولته ؟
***
 -212من هي األم التي صار إبنها رسوالً وصار بيتها كنيسة ؟
***
 -216من هي األم التي صار إبنها رسو ًال وشهيداً  ،وإبنها اآلخر رسوالً من المعترفين ؟
***
 -214من هي األم القديسة التي هربت بابنها إلي بلد آخر بسبب مؤامرة ملك البالد علي قتله ؟

 -215إلي أية مدينة تنسب القديسة العذراء ؟ وإلي أي إقليم ؟
***
 -213متي عادت العذراء إلي هذه المدينة بعد سفر طويل ؟
***
 -217أين ورد ذكر أخت لمريم العذراء ؟
***
 -218اين عاشت العذراء بعد صلب السيد المسيح ؟ ومع من ؟
***
 -219اذكر معجرة تدخلت العذراء في إتمامها ؟
***
 -211أين ورد أن العذراء كانت تصلي مع رسل المسيح ؟
***
 -211كم شهراً قضته العذراء مع إليصابات في حبلها ؟
***
 -212اذكر موضوعين في العهد الجيد عن بشارة المالك للعذراء بالحبل المقدس ؟
***
 -216ما هي النبوءة التي وردت في العهد القديم عن إنجاب العذراء إلبنها وإسمه ؟
***
 -214متي طلبت العذراء مقابلة السيد المسيح ؟
***
 -215اذكر التأثير الروحي للعذراء علي أليصابات لما زارتها ؟
***

 -213أين ورد في اإلنجيل أن العذراء كانت هي أيض ًا في حاجة إلي الخالص ؟

***

 -217أذكر آية تدل علي ان األطفال عطية من اهلل .
***
 – 812من هو أول أبن لعاقر أعطي من اهلل بوعد مسبق ؟
***
 -812أذكر اسم ابن نذرته أمه قبل أن يولد .
***
 -882وأسم أبن قال مالك الرب لوالديه قبل أن يولد انه يكون نذيراً للرب .
***
 -881من هي إمراة عاقر أضافت نبياً  ،فوعد أن يكون لها إبن ؟
***
 -888من هو اإلبن الذي أختاره اهلل من بطن امه أن يكون نبياً للشعوب ؟
***
ال وجعله مثاالً للرسل ؟
 -882أين ورد أن السيد المسيح بارك طف ً
***
 -882من هو الطفل الذي خدم هيكل الرب منذ طفولته وألسته أمه جبة ؟
***
 -882أذكر آية عن عقوبة من يعثر األطفال .
***
 -882كيف دافع السيد المسيح عن األطفال يوم أحد الشعانين ؟
***
 -882اذكر آية يدعو فيها السيد المسيح األطفال إليه .
***
 -882طفل قد شيئ ًا في معجزة الخمس خبرات والمسكتين .
***
 -882متي واين ورد أن يسوع الطفل كان يتحدث مع الشيوخ  ،وأعجبوا به ؟
***
 -822أذكر آية عن أحتضان السيد المسيح لألطفال ومباركتهم .
***
 -821متي تنازعت إمرأتان علي أمومة طفل ؟ من حكم بينهما { في العهد القديم }.
***
 -828متي كان الطفل يختتن في العهد القديم ؟
***
 -822كيف نجا األطفل األبكار من سيف المالك المهلك ؟
***
 -822من هو الطفل الذي درس الكتب المقدسة فمنحه حكمة ؟
***
 -822الطفل يسوع حمله عجوزان قديسان رجل وإمرأة  .من هما ؟

***
 -822تم قتل كل األطفال في عهد هيردوس الملك  .ولكن نجا طفالن  .من هما ؟

 -267ملك تضايق من نبوءة احد األنبياء  ،فأمر بأن يلقوه في السجن  ،ويطعموه خبز الضيق من هو الملك ؟
ومن هو النبي ؟
***
 -268شخص كان ملك ًا  ،وكان نبي ًا في نفس الوقت  .من هو ؟
***
 -269من هو الذي قال عنه إنه أعظم من نبي ؟
***
 -241من هي الم التي أنجبت نبي ًا ورئيس كهنة ؟
***
 -241أذكر إسمي إثنين من ملوك إسرائيل كانا أكثر الملوك نشرًا لعبادة األصنام .
***
أذكر امساء انبياء وخبو ملوكاً :
 -242أحدهم قتله الملك .
***
 -246والثاني سجنه .
***
 -244والثالث قال له الملك أخطأت .
***
 -245والملك الرابع لما وبخه النبي  ،شق ثياب ولبس مسوحاً وصام وأتضع .
***
 -243من هو الملك الذي ظهر له اهلل مرتين  .ووقف الملك وبارك الشعب .
***
 -247من هو الملك الذي امر بوسيلة مخيفة لقتل نبي  .وحزن جداً في تلك الليلة وطار عنه النوم ؟
***
 -248ما هو إسم ملك ضربه مالك الرب  ،فأكله الدود ومات  ،ألنه لم يعط مجدًا هلل ؟
***
 -249ما هو إسم ملك صالح  ،أزال كل مظاهر عبادة األصنام التي كانت في عهد سابقه ؟
***
 -251السيد المسيح لقب بملك الملوك  .في أي سفر من اسفار الكتاب المقدس ؟
***
 -251من هو ملك أحبه اهلل ؟
***
 -252من هو الملك الذي تزوج زيجة غير شرعية  .ووبخه نبي علي ذلك ؟
***
 -256من هو الملك الذي وقع في السبي  ،ونجاه أحد األنبياء ؟
***

 -254من هو الملك الذي طلب منه طلب فوق طاقته فمزق ثيابه ؟ وكيف نبي وحل اهلل المشكلة ؟
***
 -255من هو الملك الذي رجع إلي بيته مكتئب ًا مغموم ًا ؟ وماذا كان السبب ؟
***

 -253أذكر آيتين وشاهدهما تدالن علي ان من فاعلية المعمودية  :الوالدة من اهلل  ،أو الميالد الثاني ؟
***
 -257أذكر آيتين عن فاعلية المعمودية في مغفرة الخطايا وغسل اإلنسان منها .
***
 -258أذكر آية أو أكثر عن عالقة المعمودية بالخالص .
***
 -259أذكر آية وموضعها خاصة بسر مسحة المرضي .
***
 -231أذكر آية تدل علي الزواج سر إلهي اهلل في الذي يجمعه فال يفرقة إنسان ؟
***
 -231أذكر آيتين في إصحاح واحد وردت فيها المسحة المقدسة ؟
***
 -232أذكر آية من أنجيل متي  ،وأخري من سفر األعمال في ممارسة اإلعتراف علي رجال الكهنوت ؟
***

 -236أثبت بأية من ال كتاب أن موسى النبي لم يصنع خيمة اإلجتماع ومحتوياتها من عنده  ،وإنما حسب المثال
الذي قدمه الرب له .
***
 -234أذكر آيات عن الصور في هيكل سليمان .
***
 -235أذكر آية عن التماثيل فوق تابوت العهد .
***
 -233أذكر آية عن أن منع الصور والتماثيل لم يكن منعاً مطلق ًا وإنما منع اتخاذها للعبادة .
***
 -237اذكر آية عن مسح هارون وبنيه لخدمه الكهنوت .
***
 -238اذكر آية عن جمال ومجد وقدسية مالبس هارون رئيس الكهنة .
***
 -239اذكر آيات عن مسح الملوك بواسطة األنبياء .
***
 -271اذكر آية عن مسح نبي بواسطة نبي .
***
 -271اذكر آية أو أكثر عن تقديس خيمة اإلجتماع وكل آنيتها .
***
 -272اذكر آية عن صنع البخور وتقديسه .
***

 -276اذكر مثال ذكره السيد المسيح عن التواضع .
***
ال آخر عن الصالة كل حين .
 -274ومث ً
***
ال ثالثاً عن الموت الفجائي .
 -275ومث ً
***
 -273ومثالً عن الشفقة .
***
 -277ومثالً عن الحكمة .
***
 -278ومثالً عن النمو .
***
 -279ومثالً عن االستعداد .
***
 -281ومثالً عن السهر الروحي .
***

 -281ما هي أول مرة ورد فيها ذكر العمل في الكتاب المقدس ؟
***
 -282اذكر آية عن النجاح في العمل ؟
***
 -286وآية عن األمانة في العمل ؟
***
 -284وآية عن عدم التراخي وعدم الكسل في العمل ؟
***
 -285اذكر آية عن العمل مع اهلل ؟
***
 -283اذكر آية عن الكمال ؟
***
 -287وآية عن عمل الخير في السبوت ؟
***
 -288وآية عن أهمية األعمال إلي جوار اإليمان ؟
***
 -289وآية عن أنه لكل عمل وقت معين ؟
***
 -291وآية عن أن اهلل يجازي كل أنسان بحسب عمله ؟
***
 -291وآية عن إن اهلل بعرف أعمال كل واحد .
***

 -292أين وردت وصية العشور ؟
***
 -296اذكر آية يفهم منها أن يدفع اكثر من العشور ؟
***
 -294اذكر آية عن البكور ؟
***
 -295وآية عن العطاء من أعوازك ؟
***
 -293وآية عن أهن ال تقف أمام اهلل فارغ ًا ؟
***
 -293وآية عن وجوب االستجابة لصوت المسكين ؟
***

 -298وآية عن العطاء في الخفاء ؟
***
 -299وآية عن العطاء لألعداء ؟
***
 -611وآية عن العطاء بسرور ؟
***
 -611وآية عن ترك شئ للفقراء أثناء الحصاد ؟
***
 -612وآية عن أن العطاء مفضل علي األخذ ؟
***
 -616وآية عن عطاء { بذل }النفس ألجل األحباء ؟
***
 -614وآية عن إعطاء القلب هلل ؟
***
 -615وآية عن العطاء بسخاء ؟
***

 -613اذكر أسماء  8أشخاص في العهد الجديد  ،كل منهم باسم سمعان ؟
***
 -217واذكر اسماء  6أشخاص في الكتاب باسم يعقوب ؟
***
 -218من هو روفس  ،وما إسم أبيه ؟
***
 -219من هو خوزي ؟ وما إسم زوجته ؟
***
 -611اذكر أسماء أربعة أختارهم الرب من بطون أمهاتهم ؟
***
 -611من هو الذي شمت في داود النبي وشمته وهو هارب من وجه أبشالوم ؟
***
 -612من هن بنات الناس كما ورد في { تك}2:3؟
***
 -616من هو نمرود ؟ وبماذا وصفه الكتاب ؟
***
 -614من هو أبو نمرود ؟ وما هي مملكته ؟
***

 -615اذكر آية عن وجوده في السماء وعلي األرض في نفس الوقت ؟
***
 -613آية عن وجوده مع المؤمنين ؟
***
 -617وآية عن وجوده علي أبواب الخطاه ؟
***
 -618اذكر آية عن أن المسيح واآلب واحد ؟
***
 -619اذكر آية عن وجود األبن قبل كل الدهور ؟
***
 -621وآية عن أنه الخالق ؟
***
 -621اذكر آية أو بضع آيات تدل علي الهوته ؟
***
 -622اذكر آية تدل علي سلطان المسيح علي المالئكة ؟
***
 -626وآية تدل علي أن المالئكة كانت تخدمه ؟
***
 -624وآيه علي أن المالئكة تسجد له ؟
***
 -625وآية علي ا ،المالئكة هم مالئكته ؟
***
 -623اذكر آية تدل علي سلطان المسيح علي الشياطين ؟
***
 -627وآية أو آيات تدل علي سلطانه علي الشريعة ؟
***
 -628وآية تدل علي سلطانه علي الحياة والموت ؟
***
 -629وآية أو آيات تدل علي يلطانه علي البحر والماء ؟
***
 -661وآية أو أكثر تدل علي سلطانه علي األمراض ؟
***
 -661وآية تدل علي سلطانه علي السبت ؟
***
 -662وآية تدل علي أنه صاحب الملكوت ؟
***
 -666واذكر آية تدل علي قبوله لسجود العبادة ؟
***

 -664وآية تدل علي جلوسه عن يمين اآلب ؟
***
 -665اذكر ثالث أيلت ورد في كل منها المسيح هو أبن اهلل الوحيد ؟
***
 -663واذكر آية تدل علي أن المسيح هو األلف والياء األول واآلخر ؟
***

 -667اذكر آية في الكتاب عن خطية السهو ؟
***
ال عن إنسان امتنع عن خطية النظر في العهد القديم ؟
 -668اذكر مث ً
***
 -669اذكر آية أخري عن خطية الفكر ؟
***
 -641اذكر مثالين للداللة علي أن الخطية موجهة أصالً إلي اهلل ؟
***
 -641اذكر آية تدل علي أن الخطية هي جهالة  ،وإن اإللحاد نفسه جهالة؟
***
 -642اذكر آية عن العقوبة األبدية للخطية ؟
***
 -644اذكر مثالين للعقوبة األرضية علي الخطية ؟
***
 -645اذكر آية أو أكثر تدل علي أن الخاطئ هو إنسان ميت { روحياً }؟
***
 -643اذكر آية أو أكثر تدل علي أن اهلل ال يحاسب التائب علي خطاياه القديمة  ،وال يحسبها عليه ؟
***

 -647اذكر اسم شخص أقامه الرسول بولس من الموت ؟
***
 -648اذكر إسم إنسانه أقامها بطرس الرسول من الموت ؟
***
 -649اذكر أسماء أربعة أشخاص  ،كتب بولس الرسول رسائله علي أيديهم ؟
***
 -651اذكر أسماء ثالثة أشخاص  ،صام كل منهم أربعين يوم ًا ؟
***
 -651متي وأين أجتمع هؤالء الثالثة مع ًا ؟
***
 -652ما هو أسم عبد رئيس الكهنة الذي قطع بطرس الرسول أذنه ؟

***
 -656ورد في األناجيل إثنان بأسم يوحنا  ،وإثنان بأسم يوسف  .من هم ؟
***
 -654اذكر آيتين في العهد الجيد عن البخور ؟
***

 -655اذكر إصحاح ًا في الكتاب كله عن البركة واللعنة ؟
***
 -653وإصحاحاً كله عن المرأة الفاضلة ؟
***
 -657وإصحاحاً كله عن كبار األعمار ؟
***
 -658وإصحاحاً كله عن أورشليم السمائية ؟
***
 -659وإصحاحاً كله عن الرعاة والرعية ؟
***
 -631وإصحاحاً كله عن المجئ الثاني وخراب أورشليم ؟
***
 -631وإصحاحاً كله عن المواهب ؟
***
 -632وإصحاحاً كله عن المواهب ؟
***
 -636وإصحاحاً كله عن قبول التائبين ؟
***
 -634وإصحاحاً كله عن تبشير رومه ؟
***
 -635وإصحاحاً كله عن أمثال الملكوت ؟
***
 -633وإصحاحاً عن المحبة ؟
***

Formatted: Bullets and Numbering

 )1أول وعد من اهلل للبشر كان ان نسل المرأة يسحق رأس الحية {تك.}15:6
***
 )2كان أول سماح من اهلل لإلنسان بأكل اللحوم بعد رسو فلك نوح  ،والشرط هو أن ان اإلنسان ال يأكل لحماً بدمه
{تك.}6،4 :9
***
 )6أول إنسان ذكر في الكتاب إنه كان ناجح ًا هو يوسف الصديق  .السبب في ذلك أن اهلل كتن معه {تك.}2:69
***
 )4أول شخص ذكر الكتاب أنه سبي هو لوط ضمن سبي سادوم {تك.}14 ،12 :14
***
 )5)5أول عقوبة إلهية جماعية كانت هو الطوفان {تك .}11و العقوبة الجماعية الثالثة كانت حرق أهل سادون
{تك .}19والعقوبة الجماعية الرابعة كانت الضربات التي أصابت المصريين أيام فرعون موسى {خر.}12:7
***
 )3أول رؤيا إلهية لما تراءى الرب آلدم {تك}6والرؤيا الثانية كانت إلبراهيم {تك.}15
***
 )7أول رؤيا مالئكية كانت ظهور مالك الرب لهاجر {تك.}7:13
***
 )8أول آية في الكتاب عن الطعام النباتي هي قول الرب آلدم وحواء "إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرًا علي وجه
األرض  ،وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرًا  ،لكم يكون طعاماً {تك.}29:1
***
 )9أول مالك ذكر في الكتاب المقدس هو واحد من الكاروبيم ومهمته حراسة شجرة الحياة {تك.}24:6
***
 )11أول ذكر في الكتاب لإلنتقام هو قول الرب لقايين "كل من قتل هابيل  ،فسبعة أضعاف ينتقم منه "{تك.}15:4
***
 )11أول حرب قامت بين ملوك وسجلها الكتاب هي حرب كدر لعومر فيها أربعة ملوك ضمن ملوك {.}1،2 :14
***
 )12أول مرة ذكر فيها الضحك في الكتاب هو ضحك سارة في باطنها لما سمعت أمها ستلد في شيخوختها
{تك.}12:18
***
 )16وردت كلمة خطية ألول مرة في قول الرب لقايين " إن لم يسحن فعند الباب خطية رابضة وإليك إشتياقها
وأنت تسود عليها " {تك.}7:4
***
 )14أول رجل تزوج بإمرأتين هو المك {من نسل قايين وإسما المرأتين عادة وصلة {تك.}19:4
***
 )15أول امرأة لعنت هي امرأة لوط إذ تحولت إلي عمود ملح {تك.}23:19
***
 )13أول شخص قيل عنه في الكتاب إنه كان كاهن ًا هو ملكي صادق {تك.}18:14
***
 )17أول رجل لعن هو قايين {تك .}11 ،9 :4أما ثاني رجل لعن فهو كنعان {تك.}25:9
***

 )18أول مرة ذكرت فيها عبارة { بيت اهلل } ،كانت في قول يعقوب أبي اآلباء " ما أرهب هذا المكان  .ما إال بيت
اهلل وهذا باب السماء "{تك.}17:28
***
 )19أول أبن أحزن والديه في زواجه هو عيسو لما تزوج إثنتين من بنات حث " فكانتا مرارة نفس السحق
ورفقة {تك.}25 ،24 :23
***
 )21أول كذبة وردت في الكتاب هي قول الحية { الشيطان } آلدم وحواء " لن تموت ًا "{تك.}4:6
***
 )21أول من ورد في الكتاب أنه أحسن إلي المسيئين إليه هو يوسف الصديق في إحسانه ألخوته {تك.}45
***
 )22أول مرة ورد فيها تعبير أبناء اهلل في الكتاب هي ما قيل قبل الطوفان " رأي أبناء اهلل بنات الناس أنهن
حسنات "{تك.}2:3
***
 )26أول أسرة عرفت الموسيقي هي أسرة يوبال وقد استخدمت العود والمزمار {تك.}21:4
***
 )24أول مرة ذكر فيها العشور كانت في مالقاة أبينا إبراهيم لملكي صادق  ،حيث " أعطاه عشراً من كل شئ
"{تك.}21:14
والمرة الثانية كانت في نذر أبينا يعقوب إذا كان اهلل معه ورده إلي بيت أبيه  ،إذ قال للرب " وكل ما تعطيني ،
فإني أعشره لك {تك.}22:28
***
 )25أول إنسان حلم احالماً وتحققت هو يوسف الصديق {تك.}67
***
 )23أول خطية ذكرت في الكتاب هي خطية كبرياء  .وهي خطية الشيطان  .وقد وردت في {أش.}14 ،16 :14
وقال فيها " اصعد إلي السموات  ،أرفع كرسي فوق كواكب اهلل  ..أصير مثل العلي "
***
 )27أول مرة ذكر فيها تدشين بيت اهلل  ،كانت حينما أخذ يعقوب " الحجر الذي تحت رأسه  ،وأقامه عمودًا ، ،
وصب زيتاً علي رأسه  ،ودعا إسم ذلك المكان بيت إيل "{أي بيت اهلل }{تك.} 19 ، 18 :28
***
 )28أول إنسان صارع مع اهلل وغلب هو أبونا يعقوب {تك.}62 :28
***
ال هو يشوع بن نون {يش.}8:1
 )29أول شخص أمره اهلل أن يلهج في شريعته نهارًا ولي ً
***
 )61أول إنسان ذكر الكتاب انه نذر نذرًا هو يعقوب {تك.} 21 :28

+++

 )61الساحران اللذان قاوما موسى هما ينيس  ،ويمبريس ذكر إسميهما بولس الرسول في {2تي}8:6
***
 )62آخر عدو سيبطل هو الموت {1كو.}23:15
***
 )66القاضي الذي نذر نذرًا  ،وحزن جداً لتنفيذه ،هو يفتاح  .وكان نذره للرب هو " إن دفعت بني عمون ليدي ،فالخارج الذي
يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسالمة من عند بني عمون يكون للرب  ،وأصعده محرقة {قض.}61 ،61 :11
فكانت أبنته هي التي خرجت للقائه بدفوف ورقص  ،وهي وحيدة {قض.}64 :11
***
 )64النبي الذي كان جميالً وأشقر مع حالوة في العينين هو داود {1صم1{}12:13صم.}42:17
***
 )65شريك بولس الرسول في تبشير أهل كورنثوس هو أبولس {1كو.}5:6
***
 )63الزوجان اللذان جعال بيتهما كنيسة هما اكيال وبريسكال ( رو 6 : 13ـ ) 5
***
 67هو بولس الرسول الزى قال له الرب " كما شهدت لى فى ارشليم ،هكذا ينبغى ان تشهد فى رومية ايضا "
{ اع }11 : 26
***
 ) 68االسقف الذى كان حديث السن هو القديس تيموثاوس الذى قال لة القديس بولس الرسول "اليستهن احد
بحداثتك "{1تى } 12 :4
***
 ) 69الطفل الذى أحبه الرب قبل والدته هو أبونا يعقوب {رؤ {} 16 – 11: 9تك . } 26: 25
***
 ) 41الشخص الذى دعاة كل من االقانيم الثالثة على حدة هو القديس بولس الرسول { شاول الطرسوسى }
أ -دعاة االبن فى الطريق الى دمشق {أع } 9:4
ب -دعاة الروح القدس بقولة "افرزوالى برنابا وبرنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما الية" { أع } 2 : 16
ج – دعاة اللة االب كما يظهر فى قول بؤلس الرسول " لما سر اللة الذى أفرزنى من بطن أمى ،ودعانى بنعمته
أن يعلن ابنه فى ألبشر به بين األمم  ،للوقت لم استشر لحما وال دما" { غل } 13، 15 : 1
***
 ) 41الطفل الذى خدم فى الهيكل منذ طفولته هو صموئيل { 1صم 1{ } 24 : 1صم } 11 :2
***
 ) 42الطفل الذى درس الكتب المقدسة فى طفولته هو تيموثاوس { 2تى } 15: 6
***
 ) 46الشخص الذي بشره القديس بولس الرسول وهو في السجن  ،ثم عمدة في بيته  ،هو سجان فيلبى
{ أع } 64-61 : 13
***
 )44النبي الذي كان جميالً  ،وأخفاه أبواه ثالثة أشهر بعد والدته هو موسى النبي {عب.}26:11
***
 }45الرسائل األربعة التي كتبها القديس بولس الرسول من رومية  :هي رسائله إلي أفسس  ،وفيلبي  ،وكولوسي
،وفليمون { أنظر آخر الرسائل }.
***

 )43أبونا إبراهيم عاش 157سنة {تك.}7:25
وعاش أبونا اسحق  181سنة {تك.}28:65
وعاش أبونا يعقوب  147سنة {تك.}28:47
***
 )47عاقب الرب موسى النبي بعدم دخول ارض الموعد ألنه خالف أمره في ضرب الصخرة .
***
 )48عاقب الرب داود النبي علي خطية الزنا {2صم .}12وعاقبة مرة أخري لما عد الشعب {2صم .}24
***
 )49سمعان { بطرس } مت. 2:11
لبــــــاوس { تـــداوس } مت. 6:11
مــــــــــرقس {يـــــوحنا } . 12:12
مت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي {الوي} .
بولس { شـــــــــــــــــــــاول } أع. 9
***
 )51أكبر الناس عمرًا في تاريخ البشرية هو متوشالح  ،الذي عاش  939سنة {تك.}27:5
***
 )51الذي حارب أباه  ،ومات في الحرب دون أن يدرك شيئ ًا أبشالوم الذي حارب أباه داود {2صم.}18:15
***
 )52الراعي الصغير الذي قتل أسدًا هو داود {1صم. }65 ،64 :17
***
 )56صموئيل الطفل نقل رسالة من اهلل إلي عالي الكاهن {1صم. }6
***
 )54صمويئل مسح شاول الملك {1صم }11وكان شريراً ومسح داود ملكاً {1صم .}13وكان ملك ًا صالح ًا .
***
 )55الغني األحمق البخيل هو نابال الكرملي  .وقد أرسل داود تهديدًا بقتل نابال  .ولكن أنقذته زوجته ابيجايل من
القتل بحكمتها  ،فعفا عنه داود {1صم.}25
***
 )53الذي تنبأ نبؤات صادقة عن السيد المسيح  ،ومات هالكاً هو بلعام {عد{.}25:26رؤ.}14:2
***
 )57القائد باراق بن ابينوعم رفض أن يذهب إلي الحرب أن لم تذهب دبورة معه {قض.}8:4
***
 )58موسى النبي أحتاجت مسئولياته إلي سبعين مساعدًا {عد.}11
***
 )59الذي فتحت األرض فاها وأبتلعتهم هم قورح وداثان وأبيرام ألنهم أرادوا أن يقدموا البخور وهم ليسوا كهنة
{عد.}62:13
***
 )31هيرودس الملك نفذ قسمه  ،فقتل يوحنا المعمدان وقدم رأسه علي طبق إلي هيروديا  ،فهلك {مت.}11:14
***
 )31الذي مد له اجله  15عام ًا هو الملك حزقيا {أش.}5:68

 )32أول مجمع مقدس في العالم عقده الرسل في أورشليم وورد ذكره في {أع .}15وكان موضوعه قبول األمم .
***
 )36رسول الغرلة  ،هو بولس الرسول  ،أي رسول األمم ورسول الختان هو بطرس الرسول  ،أي رسول اليهود
***
 )34البدعتان اللتان ذكرهما السيد المسيح ليوحنا الرسول في سفر الرؤيا هما بدعة النيقوالويين {رؤ.}15:2
وتعليم بلعام {رؤ .}14:2
***
 )35يوحنا وأخوه يعقوب بن زبدي هما الرسوالن اللذان أطلق عليهما السيد المسيح أسم {بوانرجس} أي أبني
الرعد { .مر.}17:6
***
 )33بطرس الرسول كان له ثالث أسماء  :بطرس  ،وسمعان وصفا .
***
 )37بولس الرسول استهزأوا به في أثينا ،ودعوه مهزارًا {أع.}18،62 :17
***
 )38فستوس هو الذي وصف بولس الرسول بالهذيان {أع.}24:23
***
 )39فيلكس الوالي أرتعد أمام بولس الرسول {أع.}25:24
***
 )71أغريباس الملك قال لبولس الرسول أثناء محكمته "بقليل تقنعني أن أصير مسيحياً" {أع.}28:23
***
 )71نثنائيل هو اول رسول قال للسيد المسيح " يا معلم أنت أبن اهلل " {يو.}49:1
***
 )72الرسول الذي وبخه المسيح علي قلة إيمانه هو بطرس الرسول  ،لما خاف وهو ماشي علي الماء وأبتدأ
يغرق  .فقال له الرب " يا قليل اإليمان لماذا شككت ؟! " {مت.}61، 61 :14
***
 )76بطرس الرسول بعد أن طوبه المسيح {مت .}17:13عاد فوبخه لما استكثر عليه أم يصلب وقال له" حاشاك
يارب "  .فأجابه الرب " أذهب عني يا شيطان ،أنت معثرة لي "{مت.}26 ،22 :13
***
 )74بولس الرسول طلب ثالث مرات أن يرفع عنه الرب شوكة في الجسد  .فلم يستجيب له الرب ،وقال له تكفيك
نعمتي 2{.كو.}9 ،7 :12
***
 )75نفخ السيد الرب في وجه تالميذه ليقبلوا الروح القدس  .وكان ذلك في عشية األحد بعد القيامة .
{يو.}26، 19 :21
***
 )73بولس الرسول كادوا يعبدونه في لسترا  ،لما شفي الرجل المقعد  .ودعوه باسم إلههم هومس {أع-8 :14
.}14
***
 )77العبد المديون هو انسيموس ،وقد تعهد القديس بولس الرسول في رسالته فليمون أن يوفي ديونه
{.}19:18
***

 )78بولس الرسول هو الذي وقع الشعب علي عنقه وبكي بسبب كلمته التي قالها إنهم لن يروا وجهه بعد
{أع.}68 ،67 :21
***
 )79أول رسول قتله هيرودس بالسيف هو يعقوب بن زبدي أخو يوحنا {أع.}1:12
***
)81الرسول الذي رجم حتي ظن أنه مات هو القديس بولس الرسول  .وكان ذلك في لسترا {أع.}19:14
***
 )81تداوس الرسول كان له إسم آخر هو لباؤس }مت.}6:11
***
 )82المواضع التي وردت فيها أسماء الرسل اإلثني عشر مجتمعة هي {مت{ ،}4-2 :11مر.}19-13 :6
{لو{ ، }13-14 :3أع 16 :1ما عدا يهوذا األسخريوطي }.
***
 { )86سمعان – بطرس }{ ،متى – الوي { ،سمعان القانوي – سمعان الغيور }.
***
 )84العبارة التي قالها السيد المسيح لفيلبس الرسول وحده هي " أنا معكم زماناً هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس
 .من رآني فقد رأي اآلب "{يو.}11 ،9 :14
***
 )85العبارة التي قالها السيد المسيح لتوما الرسول وحده هي " هات إصبعك وابصر يدي  .وهات يديك وضعها
في جنبي  .وال تكن غير مؤمن بل مؤمن ًا  " .وايض ًا " أألنك رأيتني يا توما آمنت  .طوبي للذين أمنوا ولم يروا "
{يو.}29 ، 27 :21
***
 )83العبارة التي قالها السيد المسيح لبطرس الرسول وحده هي " اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي "
{مت .}26:13وأيض ًا " طوبي لك ياسمعان بن يونا  ،إن لحم ًا ودماً لم يعلن لك  ،ولكن أبي الذي في السموات .
وأنا اقول لك ايض ًا أنت بطرس " {مت .}18 ،17 :13أنظر ايضاً {مت .}64:23تنكرني ثالث مرات " .
***
 )87العبارة التي قالها السيد المسيح ليوحنا الرسول وحده " هوذا أمك " {يو .}27:19عن السيدة العذراء .
***
 )88العبارة التي قالها السيد المسيح لنثانائيل وحده " قيل أن دعاك فيلبس وانت تحت التينة رايتك ؟ وايض ًا "
هل آمنت ألني قلت لك أني رأيتك تحت التينة ؟ سوف تري أعظم من هذا " { يو.}51 ،48 :1
***
 )89العبارة التي قالها السيد المسيح ليهوذا األسخريوطي وحده " يا صاحب لماذا جئت " {مت " .}51:23يا
يهوذا ابقبلة تسلم إبن اإلنسان " {لو .}48:22وايضاً " ما أنت تعلمه بأكثر سرعة " {يو.}27:16
***
 )91بطرس وإندراوس أخوه " يعقوب بن زبدي ويوحنا اخوه " {مت .}2:11يعقوب ابن حلفي وأخوه يهوذا
{لو{ .}13:3أع.}16:1
***
 )91فيلبس وإندراوس هما الرسوالن اللذان توسطا عند السيد لكي يراه قوم يونانيون {يو.}22 -21 :12

معاونوا بولس الرسول وتالميذه
 )92من معاوني بولس الرسول  :مرقس الرسول {كو2{}11:4تي .}11:4وبرنابا {أع .}5-2 :16وتيموثاوس
{1كو .}11:13وأبولوس {1كو .}3:6وتيخيكس {أف2{}25:3تي .}12:4وأرسترخس ويسطس  ،وابفراس ،
ولوقا الطبيب {4كو2{.}14:11تي .}11:4وانسيمس {كو .}19:4وسلوانس {1تس.}1:1
***
 )96ديماس كان معاوناً لبولس الرسول وهلك {2تي.}11:4
***
 )94فيبي الشماسة  ،كانت تحمل رسائل بولس الرسول {رو.}28 ،2 ،1 :13
***
 )95تيطس اسقف كريت {تي .}5:1وتيموثاوس أسقف أفسس وكان صغير السن {1تي.}12:4
***
 )93دعا تيموثاوس إبنه {1تي2{}18 ،2 :1تي .}2 ،1وكذلك أنسيمس {فل.}11
***
 )97تيموثاوس تلميذ بولس الرسول ذكر مرات في مقدمات رسائله كما في {2كو{ ،}1:1في{}1:1كو،}1:1
{1تس{ ،}1:1فل.}1

 )98أول آية عن الروح القدس هي " وروح اهلل يرف علي وجه المياه " {تك.}2:1
***
 )99أول ملكين حل عليهما الروح القدس هما شاول {1صم }11وداود {1صم.}13
***
 )111وعد الري في {حز .{67:63بقوله " واجعل روحي في داخلكم " .
***
 )111وعد الرب بمواهب للناس في {يوئيل ".}28:2اسكب روحي علي كل البشر  ،فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم
شيوخكم أحالم ًا  ،ويري شبابكن رؤي ".
***
 )112قيل عن شمشون " وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان "{قض.}25:16
***
 )116قيل في {أع .}25:28حسناً كلم الروح القدس آباءنا باشعياء النبي قائالً "..
***
 )114عن عمل الروح القدس في الوحي  ،قيل " لم يأت نبوة قط بمشيئة إنسان  ،بل تكلم أنسا اهلل القديسون
مسوقين من الروح القدس "{2بط.}21:1
***
{ )115اع2{ ،}25:28بط.}21:1
***
 )113اإلصحاح الذي يتحدث كله عن مواهب الروح هو {1كو.}12
***
 )117اإلصحاح الذي يتحدث كله عن التكلم بالسنة هو {1كو.}14
***
 )118شاول الملك فارقه روح اهلل بعد أن حل عليه {1صم.}14:13
***
 )119موسى النبي أخذ اهلل من الروح الذي عليه ووضع علي السبعين شيخاً {عدد.}25 ،17 :11
***
 )111المواد التي تصنع منها المسحة المقدسة وردت في {خر.}25-22 :61
***
 )111حل الروح القدس علي أهل السامرة بوضع يدي الرسولين بطرس ويوحنا {أع .}17 ،14 :8وحل الروح
القدس علي أهل أفسس  ،بوضع يدي الرسول بولس {أع.}3:19
***
 )112ذكرت المسحة المقدس في {1يو.}27 ،21 :2
***
 )116النفخة التي يحل بها الروح القدس وردت في {1كو.}22:21
***
 )114المعمودية تسبق حلول الروح القدس {أع .}68:2انظر ايضاً {أع{ .}3 ،5 :19أع.}17 ،13 :8
***
 )115سكني الروح القدس فينا وردت في {1كو " .}3:6أما تعلمون أنكم هياكل اهلل  ،وروح اهلل يسكن فيكن "
وايض ًا ورد ذلك في {1كو.}19:3

***
 )113أنبثاق الروح القدس من اآلب ورد في {يو "}23:15روح الحق الذي من عند اآلب ينبثق " .
***
 )117الروح القدس يعلمنا كل شئ {يو.}23:14
***
 )118الروح القدس يمكث معنا إلي األبد {يو.}13:14
***
 )119الروح القدس يبكتنا علي خطية {يو.}8:13
***
 )121الروح القدس دعي المعزي {يو.}13:14
***
 )121قال الرب " ولكنكم ستنالون قوة متي حل الروح القدس عليكم  .وحينئذ تكونون لي شهودًا "{أع.}8:1
***
 )122عن عمل الروح القدس في الحرفيين {خر .}6:28علي الذين صنعوا ثياب هارون  .وكذلك {خر.}5-6 :61
عن بصلئيل في " صناعة الذهب والفضة والنحاس ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب ،ليعمل في كل صنعه
"
***
 )126شركة الروح القدس وردت في {2كو{.}14:16عب.}4:3
***
 )124ورد في {مز"}61 ،29 :114تنزع أرواحها فتموت  ،وإلي ترابها تعود  .ترسل روحك فتخلق " .
***
 )125وجود روح اهلل في كل مكان {مز.}11 -7 :169
***
 )123أزلية الروح {عب.}14:9
***
 )127قال بطرس الرسول " لماذا مأل الشيطان قلبك لتكذب علي الروح القدس ؟أنت لم تكذب علي الناس بل علي
اهلل "{أع.}4 ،6 :5
***
 )128يدعو للخدمة  :كما قال " إفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه "{أع.}2:16
***
 )129يكون مع المجمع المقدس  :مثلما قال اآلباء الرسل في قرارات أول مجمع لهم راي الروح القدس ونحن
{".أع.}28:15
***
{ )161مت " }21:11ألن لستم أنتم المتكلمين  ،بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم ".
***
 )161الروح القدس يذكر بكل ما قاله الرب {يو.}23:14
***
 )162الروح القدس يغفر الخطايا من فم الكاهم  .لذلك قال الرب لتالميذه أقبلوا الروح القدس  .من غفرتم خطاياه
غفرت له {".يو.}26 ،22 :21
***
 )166الروح القدس يهبنا الميالد الثاني في المعمودية {يو.}5:6
***
 )164روح السيد الرب علي  ،ألنه مسحني ألبشر {أش.}1:31
***

 )165من يكذب علي الرسل  ،إنما يكذب علي الروح القدس حنانيا وسفيرة {أع.}4 ،6 :5
 )163امتالء بطرس من الروح القدس {أع.}8:4
***
 )167امتالء المصلين من الروح القدس {اع.}61:4
***
 )168سبعة رجال مملوءون من الروح والحكمة هم الشمامسة السبعة {أع.}6:3
***
 )169امتالء السل من الروح القدس {أع .}4:2في يوم البندكستي .
***
 )141القديسة أليصابات امتآلت من الروح القدس لما وصل إلي أذنها سالم القديسة مريم العذراء {لو.}41:1
***
 )141قيل عن القديس يوحنا المعمدان في البشارة به " ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس "{لو.}15:1
***
 )142في { لو}1:4قيل عن السيد المسيح " وأما يسوع فرجع من االردن ممتلئاً من الروح القدس " .
***
 )146قيل عن القديس اسطفانوس أول الشمامسة وقت رجمه " أما هو فشخص إلي السماء  ،وهو ممتلئ من
الروح القدس " {أع.}55:7
***
 )144زكريا الكاهم لما انتهت فترة صمته  ،قيل عنه إنه آمتآل من الروح القدس وتنب ًا " {لولو.}37:1

 )145صام الشعب كله ايام استير الملكة {سفر أستير }صام الشعب كله في نينوي{ يون.}6
***
 )143قيل " ستأتي أيام حين يؤرفع عنهم العريس  ،حينئذ يصومون "{مت.}15:9
***
 )147الطعام النباتي داخل الجنة {تك .}29:1وعن الطعام النباتي خارج الجنة قال الرب آلدم " وتأكل عشب
األرض "{تك.}18:6
***
 )148كان المن هو الطعام النباتي في برية سيناء {خر.}61:13
***
 )149دانيال النبي في صومه لم يأكل لحم ًا وال طعاماً شهياً {دا.}6:11
***
 )151الصوم مع التذلل ،يظهر في الصوم الذي دعا إليه يوئيل النبي {يوئيل .}16 ،12 :2
***
 )151من جهة المواعيد الثابتة للصوم حدد سفر زكريا النبي صوم الشهر الرابع  ،وصوم الخامس وصوم السابع
 ،وصوم العاشر {زك.}19:8

 )152من العاصفة  ،كلم اهلل أيوب الصديق {أي.}1:68
***
 )156من {من العليقة } كلم اهلل موى {خر.}4 ،2 :6
***
 )154بصوت منخفض خفيف كلم اهلل إيليا {1مل.}16 ،12 :19
***
 )155من خيمة اإلجتماع كلم اهلل موسى {ال.}1:1
***
 )153من السموات تكلم اهلل وقت العماد {مت.}17:6
***
 )157من سوط بروق ورعود كلم اهلل موسى {خر.} 21 ،13 :19
***
 )158من علي األربع حيوانات بمنظر القوس التي في السحاب كلم اهلل حزقيال النبي  ،عند نهر خابور
{حز.} 28 ،5 :1
***
ال " مجدت وأمجد ايض ًا " إجابة للسيد المسيح له المجد  ،في
 )159تلكم اهلل بصوت كالرعد من السماء قائ ً
أورشليم  ،يوم احد الشعانين {يو.}29 ،28 ،15 ، 12:12
***
 )131تكلم اهلل من الجبل في عظته {مت.}2 ،1 :5
***
 )131تكلم الرب من الضباب مع موسى النبي {خر.}22 ،21 :21

 )132وصية إكرم أباك وأمك هي اول وصية بوعد {أف.}2:3
***
 )136وعد اهلل داود أن يصنع له بيت ًا  ،وأن يجلس نسله علي كرسيه  ،ويثبت الرب مملكته {2صم .}12:7أما
الشرط فقال عنه " إن تعوج أؤدبه  .ولكن رحمتي ال تنزع منه كما نزعتها من شاول {2صم.}15 ،14 :7
***
 )134وعد الرب الرسل أنهم سيرونه فتفرح قلوبهم {يو .}22:13وقد تحقق هذا الوعد بعد القيامة .
ووعدهمم بأن يرسل لهم الروح القدس {يو .}23:15وحقق هذا الوعد في البندكستي {أع.}2
***
 )135الرب أعتبر األلم وعدًا  ،كما قال عن شاول الطرسوسي " سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل أسمى
{أع .}13:9اما كون األلم بركة ويؤدي إلي المجد  ،فيظهر من قول الرسول " إن كنا نتألم معه  ،فلكي نتمجد
أيضُاً معه {رو.}17:8
***
 )133وعد اهلل في رسالته إلي مالك كنيسة أفسس " من يغلب بأن ياكل من شجرة الحياة " {رؤ.}7:2

 )137ظهور السيد المسيح لمريم المجدلية {مر{}9:13مت.}9-1 :28
***
 )138ظهوره لبطرس وألكثر من  511أخ{1كو.}7 -5 :15
***
 )139ظهوره لتوما {يو.}27:21
***
 )171ظهوره لشاول الطرسوسي {أع.}5 -1 :9
***
 )171ظهوره لتلميذي همواس {لو.} 15 -16 :24
***
 )172ظهوره للرسل {يو1{} 21 ، 19 :21كو.}15
***
 )176ظهور الرب لسبعة من تالميذ علي بحر طبرية {ي.}5 -1 :21
***
 )174ورد ظهوره لكثر من  511أخ في {1كو.}3:15
***
 )175ظهر السيد المسيح لتالميذه في العلية {يو .}23، 19 :21وظهر لهم في الجليل {مت، 11 :28
 .}17 ،13وعند بحر طبرية {يو .}1:21وفي بيت عنيا {لو .}51:24وعند جبل الزيتون حيث صعد
{أع.}12 ،9 :1
***
 )173منح السيد المسيح لتالميذه سر الكهنوت حينما مفخ في وجوههم  ،وقال لهم " أقبلوا الروح القدس  .من
غفرتم خطاياه غفرت له {" ..يو .}26-19 :21وكان ذلك في العلية بعد القيامة .
***
 )177نعم لمست المجدلية قدمي المسيح بعد القيامة وسجدت له {مت.}9 ،1 :28

 )178من اشهر النساء الألتي عرفن السيد المسيح وتقابلن معه  :أوالً طبعاً السيدة العذراء مريم ثم مريم
المجدلية  ،ومريم زوجة كلوبا  ،وأم يعقوب ويوحنا إبني زبدي .
***
 )179الألتي وقفن عند صليب  :القديسة مريم أمه وأخت أمه زوجة كلوبا  ،مريم المجدلية {يو.}25:19
***
 )181التي صار بيتها أول كنيسة هي مريم أم يوحنا الملقب مرقي {أم مرقس الرسول }{اع.}12:12
***
 )181التي دهنت قدمي المسيح بطيب ناردين غالي الثمن  ،هي مريم أخت مرث ًا ولعازر {يو.}6 ،2 :12
***
 )182التي بكي السيد المسيح لما رآها تبكي  ،هي مريم أخت مرثا ولعازر {يو.}65 -61 :11
***
 )186التي طلبت أن يجلس إبناها علي يمين ويسار المسيح هي أم إبني زبدي يعقوب ويوحنا {مت.}21 ،21:21
***
 )184التي كان زوجها وكيل هيرودي هي يونا إمرأة خوزي {لو.}6:8
***
 )185التي اخرج منها المسيح سبعة شياطين هي مريم المجدلية {مر{ ،}9:13لو.}2:8
***
 )183أسماء األربع نبيات  :مريم أخت موسى {خر ،}21:15دبورة {قض ،}4:4خلده
{2مل2{}14:22اي ،}22:64حنة {لو.}63:2
***
 )187الملكة القديسة هي استير { سفر استير } والملكة الشريرة هي إيزابل {1مل.}21
***
 )188دخلت الفلك اربع نساء زوجة نوح  ،وزوجات أبنائه الثالثة {تك.}7:7
***
 )189ضرة أم صموئيل النبي إسمها فننة {1صم.}2:1
***
 )191أول امرأة تزوجها داود النبي هي ميكال إبنه شاول الملك {1صم 27 21 :18ؤ .والعقوبة التي نالتها هي
العقم {2صم .}59:23ألنها استهزأت بداود رجلها .
***
)191إيزابل هي الزوجة التي في منتهي الزكاؤ وفي منتهي الشر  .وهي التي أضاعت زوجها الملك اخاب
{1مل.}21:19
***
 )192زوجات كن عواقر  ،ومنحهن الرب أوالدًا  :سارة {تك -}19راحيل {تك – }22 ،1 :61حنة أم صموئيل
{1صم – }1أليصابات زوجة زكريا {لو.}1
***
 )196منع التزوج بالنساء الغريبات  .من سفر الخروج  ،64وسفر األمثال { ،}29 ،6 :5وسفر نحميا
{ ،}76:11وسفر عزرا {.}12:29
***
 )194سليمان الحكيم أضاعه التزوج بنساء غريبات {1مل. }11

***
 )195من قبل الطوفان ابناء اهلل {بنو شيث } تزوجوا من بنات الناس {نسل قايين } {تك .}2:3النتيجة غضب اهلل
والطوفان .
***
 )193تزوج أبونا إبراهيم من سارة وهاجر وقطورة  .أكثر زوجاته نسالً كانت قطورة {تك .}2 ،1 :25ولدت له
ست بنين  .قال له الرب " في كل ما تقوله لك سارة  ،اسمع لقوبها "{تك.}12:21

 )197أمنا حواء ولدت ثالثة أوالد ذكور هو قايين وهابيل  ،وشيث { تك .}23 ،25 :4ومن نسل شيث أتى
المسيح .
***
 )198كان عمر سارة حينما ولدت اسحق  91سنة وكان عمر إبراهيم مائة سنة {تك.}5-2 :21
***
 )199إسم أم موسى النبي يوكابد {عد.}59:23
وكانت من اعظم الناس تربية ألوالدها  ،ألنها أنجبت نبي ًا هو موسى ،ونبية هي مريم ،ورئيس كهنة هو هارون .
***
 )211القديس تيموثاوس  :إسم أمه افنيكي  ،وإسم جدته لوئيس {2تي.}5:1
***
 )211حنة هي األم التي كانت تبكي لكي يعطيها الرب إبنها تنذره له {1صم .}11:11فاعطاها الرب صموئيل .
***
 )212مريم أم مرقس الرسول صار إبنها رسو ًال وبيتها كنيسة {أع.}12:12
***
 )216ألم يعقوب ويوحنا {ابني زبدي } هي األم التي صار إبنها يعقوب شهيداً {أع .}1:12وإبنها يوحنا الحبيب
رسول لم يستشهد ولكن تعذب كثيرًا فيعتبر من المعترفين .
***
 )214األم القديس التي هربت بإبنها إلي بلد آخر بسبب مؤامرة ملك البالد علي قتله  ،هي القديسة العذراء التي
جاءت إلي مصر هرب ًا من هيرودس الملك .

 )215تنتسب العذراء إلي الناصرة مدينة من الجليل {لو.}23:1
***
 )213عادت إلي الناصرة بعد موت هيرودس {مت.}22،26 :2
***
 )217ورد ذكر أخت السيدة العذراء  ،ضمن الواقفات عند الصليب  .وزوجها هو كلوبا {يو .}25:19وأوالدها
يعقوب الصغير  ،وبوسي  ،وسالومة {مر.}41:15
***
 )218عاشت السيدة العذراء مع القديس يوحنا الحبيب بعد السيد المسيح {يو.}27:19
***
 )219معجزة تحويل الماء إلي خمر في عرس قانا الجليل  ،تدخلت السيدة العذراء من أجل إتمامها {يو.}6:2
***
 )211ورد أن العذراء كانت تصلي من رسل المسيح في {أع.}14:1
***
 )211قضت العذراء ثالثة أشهر مع أليصابات في حبلها ألنه عندما بشرها المالك كانت أليصابات في الشهر
السادس من حبلها {لو.}63:1
***
 )212بشارة المالك للعذراء بالحبل المقدس وردت في {لو .}68-23 :1وبشر المالك يوسف النجار بهذا في
{مت.}26-21 :1
***
 )216ورد في {أش .}14:7هوذا العذراء تحبل وتلد إبنا وتدعو إسمه عمانوئيل .
***
 )214طلبت العذراء مقابلة السيد المسيح في {مت.}43،47 :12
***
 " )215لما سمعت إليصابات سالم مريم  ،اتركض الجنين في بطنها وامتألت اليصابات من الروح القدس "
{لو.}41:1
***
 )213ورد ذلك في تسبحة السيدة العذراء حينما قالت " وتبتهج روحي باهلل مخلصي "{لو.}47:1

+++

 )217أية عن أن األطفال عطية من اهلل  :قول أبينا يعقوب عن أوالده { في مخاطبته ألحيه عيس } " األوالد
الذين نعم اهلل بهم علي عبدك "{تك .}5:66وقول أيوب الصديق لما مات أوالده " الرب أعطي  ،الرب أخذ "
{أي.}21:1
***
 )218أول ابن أعطي من اهلل بوعد مسبق هو اسحق ابن إبراهيم {تك{،}19-15 :17تك.}11:18
***
 )219اإلبن الذي نذرته أمه للرب قبل أن يولد هو صموئيل النبي {1صم.}1:1
***
 )221اإلبن الذي بلغ مالك والديه بأنه سيكون نذيرًا للرب هو شمشون {قض.}7:16
***
 )221أليشع النبي وعد المرأة الشونمية  ،وهي عاقر  ،بأنه سيكون لها ولد {2مل.}17 ،13 :4
***
 )222اإلبن الذي أختاره الرب من بطن أمه ليكون نبين ًا هو ارمياء النبي {أر.}5:1
***
 )226طفل باركه المسيح وجعله مثاالً للرسل {مت.}6:18
***
 )224الطفل الذي خدم الهيكل منذ طفولته هو صموئيل {1صم.}28 -21 :1
***
 )225عن عقوبة من يعثر األطفال قول السيد المسيح " من أعثر هؤالء الصغار المؤمنين بي  ،فخير له أن يربط
في عنقة حجر الرحي ويغرق في لجة البحر " {مت.}3:18
***
 )223دفاع السيد المسيخ عن األطفال في يوم الشعانين  :قال " أما قرأتم قط من أفواه األطفال والرضع هيأت
سبح ًا "{مت.}13:21
***
 )227قال السيد المسيح " دعوا األطفال يأتون إلي وال تمنعونهم  ،ألن لمثل هؤالء ملكوت اهلل "{لو.}13:18
***
 )228الطفل هو الذي قدم الخمس خبزات والسمكتين {يو.}9:3
***
 )229كان ذلك في الهيكل في أورشليم حيث كان " جالس ًا وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم  .وكل الذين سمعوه
بهتوا من فهمه وأجوبته "{لو.}47 ،43 :2
***
 )261ورد في {مر ،}13 ،14 :11أنه " احتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم " .
***
 )261وردت ذلك في {1مل .}27 -13 :6وقد حكم بينمها سليمان الملك وسلم الطفل للتي رفضت موت الطفل .
***
 )262كان الطفل في العهد القديم يختتن في اليوم الثامن {تك.}12:17
***
 )266نجا األطفال بذبح خروف الفصح  ،ورش دمه علي عتبه الباب والقائمتين {خر.}26 -21 :1
***

 )264الطفل الذي دالس الكتب المقدسة منذ طفولته هو تيموثاوس تلميذ بولس الرسول {2تي.}15:6
***
 )265يسوع المسيح حمله سمعان الشيخ {لو }28:2وتنبأت عنه حنه النبية المتقدمة في األيام{لو.}6 -63 :2
***
 )263نجا الطفل يسوع  ،يوحنا المعدان الطفل .

 )267الملك هو أخاب تضايق من نبوءة ميخا النبي {1مل.}27:22
***
 )268داود  ،كان ملك ًا ونبياً في نفس الوقت .
***
 )269الذي قال عنه الرب إنه أعظم من نبي هو يوحنا المعمدان {مت.}9:11
***
 )241يوكابد هي التي انجبت نبي ًا هو موسى  ،ونبية هي مريم ورئيس كهنة هو هارون .
***
 )241الملك اخاب والملك يربعام كانا من أكثر ملوك إسرائيل نشر لعبادة األوثان {1مل.}66:12
***
 )242يوحنا المعمدان وبخ هيردوس الملك فقتله {مت}14
***
 )246ميخا النبي وبخ آخاب الملك فسجنه .
***
 )244ناثان النبي وبخ داود النبي فقال له أخطأت {1صم.}16:12
***
 )245إيليا البني وبخ ىخاب الملك فشق ثيابه وصام وسكت {1مل.}27:21
***
 )243سليمان الملك ظهر له اهلل مرتين {1مل .}2:9وبارك سليمان الشعب {1مل.}55:8
***
 )247داريوس الملك أمر {مضطرًا بالقاء دانيال في جب األسود  .وحزن جدًا من تلل الليلة وطار عنه نومه
{دا.}18 -14 :3
***
 )248هيرودس الملك ضربه مالك الرب  ،ألنه لم يعطي مجدًا هلل  .فصار يأكله الدود ومات {أع.}26:12
***
 )249هو يوشيا الملك الصالح {2اي.}7 -6 :64
***
 )251لقب السيد المسيد المسيح بملك الملوك ورب األرباب في {رؤ.}13:19
***
 )251أول ملك احبة اهلل هو داود .
***
 )252هيرودس الملك تزوج إمرأة أخية فيلبس  .ووبخه يوحنا المعمدان علي ذلك  ،وقال له " ال يحل لك أن تأخذ
إمرأة أخيك "{مت.}4:14
***
 )256ملك سادوم وقع في السبي ونجاه أبونا إبراهيم {تك.}14
***
 )254هو حزقيا الملك  .وقد تدخل أشعياء النبي  .وحلت المشكلة بأن ضرب مالك الرب جيش ملك اشور
{2مل.}65 ،3 ،19:1
***
 )255آخاب الملك رجع إلي بيته مكتئبا مغموماً ،الن نابوت اليزرعيلي رفض ان يتنازل له عن حقله{1مل.}4:21

 )253من فاعلية المعمودية الوالدة الجديدة أو الميالد الثاني ما ورد في {يو ،5 ،6:6وتيطس .}5 ،6
***
 )257فاعلية المعمودية في مغفقرة الخطية حسب {أع .}68:2وغسل الخطية كما ورد في {أع.}13:22
***
{ )258مر "}13:13من آمن واعتمد خلص " { .تي .}5:6بل بمقتضي رحمته خلصنا  ،بغسل الماليد الثاني
وتجديد الروح القدس "  .أنظز أيضاً {1بط.}21 ،21 :6
***
 " )259أمريض احد بينكم  ،فليدع قسوس الكنيسة  ،فيصلوا عليه  ،ويدهنوه بزيت باسم الرب " وصالة اإليمان
تشفي المريض ،وإن كان قد فعل خطية تغفر له "{يع.}15 ،14 :5
***
 " )231ما جمعه اهلل ال يفرقة إنسان "{مت.}3:13
***
{ )231لو.}27 ،21 :2
***
{ )232مت .}3:6عن يوحنا المعمدان الكاهن  :واعتمدوا منه في األردن معترفين بخطاياهم {أع " .}18:19وكان
كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بافعالهم .

 )236صنع موسى خيمة اإلجتماع  ،حسبما قال له الرب " بحسب جميع ما انا أريك من مثال المسكن ومثال جميع
آنيته  ،هكذا تصنعون "{خر .}9:25وهكذا صنعوا  " ،كما أمر الرب موسى "{خر " .}61 ،21 ،1 :69فنظر
موسى جميع العمل  ،وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب هكذا صنعوا  ،فباركهم موسى "{خر.}46:69
***
 )234الصور في هيكل سليمان وردت في {1مل .}63 -17 :7وفيه صور أسود وثيران وكروبيم ونخيل وقالئد
زهور {1مل .}63 ،29 ،25 :17كما فيه أيض ًا صور وسالسب وشباك {1مل .}17:17وصور قثاء وزهور سوسن
{1مل.}23 -24 :17
***
 )235كان فوق التابوت كاروبان من ذهب {خر.}21 -18 :25
***
 )233منع الصور والتماثيل كل فقط لمنع عبادتها  .كما قيل " ال تسجد لهن  ،ال تعبدهن "{خر.}5 ،4 :21
***
 )237مسح هرون وبنية للكهنوت بالدهن المقدس والد في {خر.}14 ،16 :41
***
 )238قال الرب لموسى النبي " اصنع ثياباً مقدسة لهرون أخيك  ،للمجد والبهاء "{خر.}2:28
***
 )239مسح شاول ملكاً{1صم .}1:11ومسح داود ملكاً {1صم }.}16:13ومسح حزائيل وياهو ملكين {1مل:19
.}13 ،15
***
 )271إيليا النبي أمره الرب ان يسمح اليشع نبي ًا عوضًا عنه {1مل.}13:19
***
 )271قال الرب لموسى  :وتأخذ دهن المسحة  ،وتمسح المسك وكل ما فيه وتقسده وكل آنيته ليكون مقدساً
وتمسح مذبح المحرقة وكل آنيته  ،وتقدس المذبح ليكون قدس أقداس "{خر .}11 ،9 :41ففعل موسى بحسب كل
ما امره الرب .
***
 )272صنع البخور وتقديسه ورد في { خر ،}67 ،64 :61وقيل فيه" قدس أقداس يكون عندكم  .والبخور الذي
تصنعه  ،علي مقاديره ال تصنعوا آلنفسكم  .يكون عندك مقدساً للرب ".

 )276مثل الفريسي والعشار عن التواضع {لو.}16:18
***
 )274مثل األرملة والقاضي  ،عن الصالة كل حين {لو.}7-1 :18
***
 )275مثل الغني الغبي  ،عن الموت المفاجئ {لو.}21:12
***
 )273مثل السامري الصالح عن الشفقة {لو.}11:66
***
 )277مثل وكيل الظلم  ،عن الحكمة {لو.}8:13
***
 )278مثل الزرع عن النمو {مر.}28:4
***
 )279عن اإلستعداد مثل العذراي الحكيمات {مت.}25
***
 )281عن السهر الروحي مثل العبيد المنتظرين سيدهم {لو.}67:12

 )281أول مرة ورد فيها ذكر العمل هو عمل الخلق {تك{،}1تك . }6 -1 :2أما بالنسة إلي اإلنسان  ،فقد وضع اهلل
آبانا آدم في جنة عدن " يعملها ويحفظها "{تك.}15:2
***
 )282آية عن النجاح في العمل {مز }1وقيل عن يوسف الصديق " كل ما يصنع  ،كان الرب ينجحه "{تك.}6:69
***
 )286عن األمانة في العمل  :قال الرب عن موسى النبي " وأما عبدي موسى  ،فليس هكذا  ،بل هو أمين في كل
بيتي "{عد .}7:12وقال الرب " ياتري من هو الوكيل الحكيم األمين الذي يقيمه سيده علي عبيده ليعطيهم طعامهم
في جينه  .طوبي لذلك العبد إن جاء سيده فوجده يفعل هكذا "{لو .}46 :42 :12وقال " كن أمينا إلي الموت
فسأعطيك إكليل الحياة "{رؤ.}11:2
***
 )284عن عدم التراخي  :قال الكتاب " ملعون من يعمل عمل الرب برخاة "{أر .}11:48وعن عدم الكسل قال "
اذهب إلي النملة ايها الكسالم  .تأمل طرقها وكن حكيماً "{أم .}3:3وايض ًا " إلي متي تنام أيها الكسالن ؟! متي
تنهض من نومك ؟"{أم.}9:3
***
 )285آية عن العمل مع اهلل " قال بولس الرسول عن نفسه وزميله أبولس " نحن عامالن مع اهلل "{1كو.}9:6
***
 )283عن الكمال  :قال الرب " فكونوا أنتم كاملين  ،كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل "{مت.}48:5
***
 )287فعل الخير في السبوت {مر{}5 ،4 :6لو.}13 -14 ،16
***
 " )288اإليمان بدون أعمال ميت "{يع.}17 ،21 :2
***
 )289قيل في سفر الجامعة " لكل شئ زمان  .ولكل أمر تحت السموات وقت "{جا.}6:1
***
 )291قيل " فإن إبن إلنسان سوف يأتي في مجده ومجد ابيه  .وحينئذ يجازي كل واحد بحسب عمله
"{مت.}27:13
***
 )291قال الرب لكل مالك من مالئكة الكنائس السبع " أنا عارف أعمالك "{رؤ،}19 ،16 ،9 ،2:2
{رؤ.}15 ،8 ،1 :6

 )292وصية العشور وردت في {تث{،}3:12تث }22:14وقبل ذلك ابونا إبراهيم قدم العشور لملكي صادق
{تك.}22:28
***
 )296دفع أكثر من العشور  ،ورد في قول الرب " أن لم يزد بركم علي الكتبة والفرسيين  ،لن تدخلوا ملكوت
السموات "{كت .}21:5وكان هؤالء يدفعون العشور  .ايض ًا قول الرب " من سألك فأعطيه " { مت .}42:5وقوله
ال أذهب بع كل مالك وأعطه للفقراء "{مت.}21:19
للشاب الغني " إن أردت أن تكون كام ً
***
 )294البكور {خر{}29:22خر{}13:26خر.}12 ،2 :16
***
 )295األرملة التي أعطت من أعوازها {مر{}44:12لو.}4:21
***
 )293ال يظهروا أمامي فارغين {خر " .}15:26وال يحضروا أمام اهلل فارغين  ،كل واحد حسبما تعطي يده كبركة
الرب الذي أعطاك "{تث.}17 ،13:13
***
 " )297من يسد اذنيه عن صراخ المسكين  ،فهو أيضاً يضرخ وال يستجاب "{ام.}16:21
***
 " )298وأما أنت فمتي صنعت صدقة  ،فال تعرف شمالك ما تفعل يمينك  .لكي تكون صدقتك في الخفاء "
{مت.}4 ،6 :3
***
 " )299إن جاع عدوك فاطعمه  ،وإن عظش فاسقه "{رو.}21:12
***
 )611المعطي بسرور يحبه الرب "{2كو.}7:9
***
 " )611وعندما تحصدون حصيد أرضكم  ،ال تكمل زوايا حقلك في الحصاد  .ولقاط حصيدك ال تلتقط  .للمسكين
والغريب تتركه "{ال .}11 ،9 :19وايض ًا إذا حصدت حصيدك في حقلك  ،ونسيت حزمة في الحقل  ،فال ترجع
لتأخذها  .للغريب واليتيم واألرملة تكون  ،لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك "{تث.}19:24
***
 )612ق4ال الرب " مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ {أع.}65:21
***
 )616بذل النفس عن األحباء يظهر في قول الرب ليس حب أعظم من هذا  :أن يضع أحد نفسه لجل أحبائه "
{يو.}16:15
***
 )614إعطاء القلب هلل يظهر في قول الرب " يا أنبي أعطني قلبك "{أم.}23:26
***
" المعطي فبسخاء " {رو " .}8:12أوصي األغنياء  .أن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع "
{1تي.}18 :17 :3

 )613ورد في األناجيل سبعة باسم سمعان هم :
 -1سمعان بطرس الرســــــــول {مت.}11
 -2سمعان فريب المسيــح {مت.}55:16
 -6سمعــــــــان الشيخ {لو.}65 -25 :2
 -4سمعان القيـــــــــرواني {مت.}62:27
 -5سمعان األبــــرص {مت.}16 -3 :23
 -3سمعــــــــــــــان الفريسي {لو.}63:7
 -7سمعان أبو يهوذا األسخريوطي {يو.}71:3
***
 )617ثالثة باسم يعقوب وردت اسماؤهم  :في األناجيل :
أ  -يعقوب بن وبدي اخو يوحنا {مت.}2:11
ب – يعقوب بن حلفى {مت.}6:11
ج – يعقوب أبواآلباء {يو.}12:4
***
 )618روفس هو ابن سمعان القيرواني {مر .}21:15وقد ودر أسمه في رسالة بولس الرسول إلي روميه
{رو.}16:13
***
 )619خوزي هو وكيل هيرودس انتيباس  .وزوجته اسمها ؤأنا ؟ ،وكانت إحدي السيدات الألئي كن يخدمن
المسيح من أموالهن {لو.}6:8
***
 )611أربعة أختارهم الرب من بطون أمهاتهم :
أ) أرمياء النبي {أر.}5:1
ب) يعقوب أبو اآلباء {رو.}16 -11 :9
ج) يوحنا المعمدان {لو.}15:1
د) شاو الطرسوسي {بولس الرسول }{غل.}15:1
***
 )611شمعي بع جبرا هو الذي شمت بداود النبي وشتمه وهو هارب مه وجه أبشالوم {2صم.}8 -5 :13
***
 )612بنات الناس في {تك }2:3هم بنات من نشل قايين .
***
 )616نمرود  .وقيل عنه إنه كان جبارًا في األرض  ،وجبار صيد أمام الرب {تك.}9 ،8 :11
***
 )614أبو نمرود هو كوش  ،وابتداء مملكة بابل {تك.}11 ،8 :11

 )615قال السيد المسيح هو يكلم نيقوديموس " ليس أحد صعد غلي السماء  ،إال الذي نزل من السماء  ،غبن
اإلنسان الذي هو في السماء "{يو.}6:6
***
 " )613هانذا معكم كل اإليام وإلي إنقضاء الدهر " {مت.}21:28
وايض ًا " حينما اجتمع إثنان أو ثالثة باسمي  ،فهناك أكون في وسطهم "{مت.}21:18
***
 )617قال " هانذا واقف علي الباب وأقرع  .إن فتح احد لي  ،ادخل وأتعشي معه وهو معي "{رؤ.}21:6
***
 )618قال " أما واآلب واحد "{يو.}61:11
***
 )619قال اإلبن لآلب " مجدني أنت أليها االب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم "{يو.}5:17
***
 )621قول اإلنجيل عنه " كل شئ به كلن  ،وبغيره لم يكن شئ مما كان "{يو.}6:1
أنظر أيضاً {عب1{ ،}1:1كو{،}3:8كو.}13:1
***
 )621قول بولس الرسول عن اليهود " ومنهم المسيح حسب الجسد  ،الكائن علي الك إلها مبارك ًا غلي األبد آمين
"{رو .}5:9في البدء كان الكلمة  .والكلمة كان عند اهلل  .وكان الكلمة اهلل " {يو.}1:1
ال علي إيمانه .
قول توما الرسول له " ربي وإلهي "{يو .}28:2وقبول السيد منه هذا دلي ً
أنظر ايضاً{ اش{ ،}5:9عب.}8 ،7 :1
***
" )622مضي إلي السماء  ،ومالئكته وسالطين مخضغة له "{1بط.}21،22 :6
***
 ")626صارت المالئكة تخدمه "{مر{}16:1مت.}11:4
***
 " )624لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة  ،ممن في السماء ومن علي األرض {"..في . )112أنظر أيضاً
{عب.}13:1
***
 )625المالئكة مالتكئه  ":يرسل إبن اإلنسان مالئكنه {مت " .}41:16فيرسل مالئكته ببوق عظيم الصوت ،
فيجمعون مختاريه "{مت.}61:24
***
 )623كان يخرجهم  .كانوا يخافونه  .كانوا يصرخون خوف ًا أمامه {.مر{}24 ،22 :1مر{}11:6لو}28:8
{مت.}29:8
***
 )627من سلطان الرب علي الشريعة قوله " سمعتم انه قيل للقدماء  .اما أنا فأقول لكم "{مت،62 ،27 ،22 :5
.}69،44 ،64وايضاً قوله "وصية جديدة أنا اعطيكم "{يو.}64:16
***
 )628ومن سلطان السيد المسيح علي الحياة والموت  ،قول الرسول " مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت ،
وأنا الحياة والخلود "{2تي .}11:1وايض ًا قول الرب " لي فاتيح الهاوية والموت "{رؤ .}18:1وقوله " أنا هو
القيامة والحياة {يو.}23 ،25 :11
***

 )629ومن سلطانه علي البحر والماء  ،أنه :
" أنتهر الريح وقال للبحر  :اسكت أبكم فسكت الريح وصار هدوء عظيم "{يو .} 69 ،67 :4وايضاً مشيه علي
الماء {مت .}62 ،25 :14
***
 )661ومن سلطانه علي األمراض  ،قدرته علي شقاء األمراض المستعصية  ،وكل ضعف في الشعب وفي ذلك قال
الكتاب " فأحضروا إليه جميع السقماء  ،والمصابين بأمراض وأوجاع مختلفة  ،والمجانين والمصروعين
والمفلوجين  ،فشافهم "{مت .}24 ،26 :4
***
 )661قوله " إن إبن هو بر السبت أيض ًا {مت.}8:12
***
قيل عن الملكوت أنه ملكوته في {مت{}28:13مت{}42 ،41 :16مت.}61:24
***
 )666قبوله السجود والعبادة من المولود أعمي {يو .}68:9وسجد له الذين في السفينة لما مشى علي الماء .
وقالوا له " بالحقيقة أنت ابن اهلل "{مت .}66:14وسجد له األحد عشر لما رأوه بعد القيامة "{مت،}17:28
وكذلك المريمتان {مت.}9:28
***
{ )664مر "}13:13ثم أن الرب ما كلمهم  ،ارتفع إلي المساء وجلس عن يمين اهلل "  .وايضاً شهادة القديس
أستفانوس {أع .}53:7وايضاً {مز.}1:111
***
 )665قيل إبن اهلل الوحيد في {يو{}13:6يو1{}18:6يو.}9:4
***
 )663قوله " أنا األلف والياء األول واآلخر "{رؤ .}11:1أنظر ايض ًا {رو{ }16:22رؤ.}17 ،8 :1

 )667آية عن خطية السهو {ال.}2:4
***
 )668ايوب الصديق بقوله " عهداً قطعت علي نفسي فكيف أتطلع إلي عذراء ؟{أي.}1:61
***
 )669آية عن خطية الفكر " فكر الحماقة خطية "{أم.}9:24
***
 )641آيتان عن أن الخطية هي ضد اهلل :
أ { -مز "}4:51إليك وحدك اخطأت "
ب – {ك "}9:69كيف اصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلي اهلل "
***
 " )641قال الجاهل في قلبه ليس إله "{مز.}1:14
***
 )642العلم { المعرفة } ينفخ  .ولكن المحبة تبني "{1كو.}1:8
***
 )646العقوبة األبدية للخطية " أجرة الخطية هي موت "{رو "}26:3هكذا يكون في إنقضاء يخرج المالئكة .
ويفرزون األشرار من األبرار  ،ويطرحونهم في اتون النار  .هناك يكون البكاء وصرير األسنان "
{مت.}51 ،49 :16
***
 )644العقوبة األرضية مثل عقوبة داود {2صم2{}12صم }24ومثال آخر هو عقوبة سليمان
{1مل.}16 ،11:11
***
الخاطئ ميت روحي ًا  .مثل قول الرب لمالك كنيسة أفسس " أن لك إسماً أنك حي وأنت ميت "{رؤ.}1:6
ومثل قول األب عن ابنه الضال التائب " غبني هذا كان ميت ًا فعاش وضا ًال فوجد "{لو.}62 ،24 :15
***
{ )643رو "}8 ،7 :4طوبي للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم  .طوبي لإلنسان الذي ال يحسب له الرب خطية
 .وايضاً {مز{،}2 ،1 :162مز{ ،}2 ،62 :1أر2{، }64:61كو.}19:5

+++

 )647بولس الرسول أقام من الموت الشاب افتيخوس {أع.}11 -9 :21
***
 )648بطرس الرسول أقام طابيثا من الموت {أع.}41 ،41 :9
***
 )649كتب بولس رسائله علي ايدي تيخيكس  ،أبفردوتس  ،وأنسيموس  ،وتيموثاوس {الرسائل إلي افسس ،
وفيلبي  ،وكولوسي  ،وفليمون  ،والعبرانيين }.
***
 )651الثالثة الذي صام كل منهم اربعين يوم ًا هم :
أ  -السيد المسيح {مت.}2:4
ب  -موسى النبي {خر.}28:64
ج -إيليا {1مل.}8:19
***
 )651اجتمع هؤالء الثالثة علي جبل التجلي {مر.}4:9
***
 )652ملخس هو غسم عبد رئيس الكهنة الذي قطع بطرس أذنه {يو.}11:18
***
 )656إثنان باسم يوحنا هما يوحنا المعمدان  ،ويوحنا اإلنجيلي .
إثنان باسم يوسف هما يوسف النجار  ،ويوسف الرامي .
***
 )654آيتان من العهد الجديد عن البخور :
أ – قيل عن األربعة والعشرين قسيس ًا في سفر الرؤيا " ولهم كل واحد قيثارات  ،وجامات من ذهب مملوءة
بخورًا هي صلوات القديسين "{رؤ.}8:5
ب – " وجاء مالك آخر  ،ووقف عند المذبح  ،ومعه مجمرة من ذهب  ،واعطي بخوراً كثيرًا لكي يقدمه مع
صلوات القديسين  .فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد المالك امام اهلل "{رؤ.}4 ،6 :8
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 )631إصحاح عن المجئ الثاني  ،وعن خراب أورشليم {مت.}24
 )631إصحاح عن المواهب {1كو.}12
 )632إصحاح عن التكلم باألسنة {1كو.}14
 )636إصحاح عن قبول التائبين {لو.}15
 )634إصحاح عن تبشير رومه {أع.}28
 )635إصحاح عن أمثال الملكوت {مت.}16
 )633إصحاح عن المحبة {1كو.}16
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