بطريركية األقباط األرثوذكس
كنيسة الشهيدين أبى سيفين
ودميانة بشبرا

برنامج القراءة السنوية
فى الكتاب المقدس

[ ]1مسابقة انجيل متى

اإلسم :
العنوان

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التليفون

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

االجتماع الذى تنتسب إليه
الدرجة :
الترتيب :

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

اإلصحاح األول
س : 1ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كتاب ميالد يسوع المسيح  .تعنى أن انجيل متى يختص فقط بقصة ميالد المسيح .

(

)

 )2كتاب ميالد يسوع المسيح  .هو من قبيل المجاز المرسل ( اطالق الجزء على الكل ).

(

)

صله فى االعداد التالية .
 )3فى ع 1لخص ق  .متى نسب يسوع  ،ثم عاد فف َّ

(

)

 )4كان داود ملكا ً لليهود فقط  ،أما ابراهيم فكان أبا ً ألمم كثيرة .

(

)

 )5مريم ولدت يسوع من يوسف .

(

)

ُ )6ولد يسوع من مريم .

(

)

 )7هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره هللا معنا  .قالها اشعياء .

(

)

 )8لم يعرف يوسف مريم حتى ولدت ابنها البكر  .لكنه عرفها بعد الوالدة .

(

)

 )9يذكر ق  .متى فى النسب أجداد المسيح فقط  ،فلم يذكر مثال عيسو ألن المسيح لم يولد من نسله ( .

)

س : 2أكمل ما يأتى :
 )1راحاب هى  .................راعوث  ،أى أن راعوث هى  .............راحاب ( المطلوب كلمة واحدة ) .
 )2يعقوب بن اسحق هو أبو  ......................أما يعقوب ابن متان فهو أبو ....................................
 )3راعوث هى  ...................يسى  ،ويسى هو جد ............................................
 )4ولد يعقوب يهوذا  .................أما  ....................فقد ولد يكنيا ........................
 )5القديس متى يبدأ النسب من  .....................أما ق  .لوقا فيصعد به إلى  ...............لو . 3
 )6عن عالقة ابراهيم واسحق ويعقوب  ،يذكر ق  .متى أن ابراهيم  ..........اسحق  ،اسحق ..............
يعقوب  .أما ق  .لوقا فيذكر أن يعقوب  ...........اسحق  ................ابراهيم .
س : 3أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ويعقوب ولد يهوذا وأخوته  .لماذا ذكر يهوذا بالذات ولم يذكر مثالً رأوبين البكر ؟ .........................
.............................................................................................................................
 )2فى سلسلة النسب  4جدات للمسيح  .من هن ؟ .....................................................................
 )3متى ولد يوشيا يكنيا واخوته ؟ ........................................................................................
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 )4أطاع يوسف المالك  .ماذا فعل ؟ ....................................................................................
.............................................................................................................................
 )5األجيال من ابراهيم إلى يسوع قُسِّمت إلى ثالثة أقسام بشخص ( فى عهده كانت المملكة فى عز
مجدها ) وحدث ( فيه كانت المملكة فى أحط وضع لها )  .من هو الشخص ؟ وما هو الحدث ؟
.............................................................................................................................
 )6أشار ق  .متى أن والدة يسوع كانت مختلفة عن كل الوالدات السابقة  .ماذا قال ؟ ..........................
.............................................................................................................................
 )7لم يشأ يوسف أن يشهر العذراء  .لماذا ؟ ...........................................................................
 )8نوى ق  .يوسف أن يتخلص من العذراء كيف ؟ ...................................................................
 )9وتدعو اسمه يسوع  .لماذا ؟ ..........................................................................................
 )11كيف رأى يوسف المالك ؟ ..................................................................... .......................

اإلصحاح الثانى
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1فى ص 2 ، 1توجد  7ألقاب هلل المتجسد  .ما هى ؟ .................................................................
.............................................................................................................................. ..
 )2أين ولد يسوع ؟ ............................................................................................................
 )3من ال منوط بمعرفة أين يولد المسيح ؟ ..................................................................................
 )4عما تنبأ كل من  -1 :ميخا ............................................................................................. :
 -2هوشع .......................................................................................... :
 -3أرميا ........................................................................................... :
 -4اشعياء .......................................................................................... :
 )5كيف تحقق هيرودس من زمان النجم الذى ظهر ؟ ..................................................................
 )6ماذا فعل المجوس مع الصبى ؟ .........................................................................................
 )7فرح المجوس فرحا ً عظيما ً جدا ً  .لماذا ؟ ..............................................................................
 " )8فى حلم "  ..كم مرة ذكرت فى ص  2 ، 1؟ ..........................
كم مرة ذكر فيها ظهور مالك الرب ؟  .....................كم مرة ذكر فيها ايحاء ؟ ...........................
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 )9خاطب هللا يوسف  4مرات سواء بمالك أو بوحى  .ما الهدف من كل مرة ؟ ...................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 )11قم خذ الصبى وأمه واهرب إلى مصر  .لماذا ؟ ...................................................................
 )11متى ظهر مالك الرب ليوسف فى مصر ؟ .........................................................................
 )12راحيل تبكى وال تريد أن تتعزى  .لماذا ؟ ..........................................................................
 )13ارخيالوس  .من هو ؟ .................................................................................................
 )14ولد يسوع فى  ....................وقضى ما بين  4-3سنوات فى  ..............وتربى فى ....................
 )15بدأت رحلة المجوس من  ..................حتى جاءوا إلى  ...............ومنها ذهبوا إلى ....................
ومنها  ......................................................راجعين إلى كورتهم .
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1عندما سمع هيرودس المجوس يسألون عن المولود ملك اليهود اضطرب وحده .

(

)

 )2أدرك هيرودس أن المسيح هو ملك اليهود .

(

)

 )3حدد ق  .متى ميالد يسوع فى بيت لحم اليهودية ألنه يوجد بيت لحم أخرى فى الجليل .

(

)

 )4فى مى  2:5يذكر ميخا أن بيت لحم صغيرة بين ألوف يهوذا  .ويخاطب ق .متى بيت لحم بأنها ليست
(

)

الصغرى بين رؤساء يهوذا .
 )5إن كانت بيت لحم صغيرة إال أنها لم تظل هكذا ( لست الصغرى ) بسبب ميالد المسيح فيها .

(

)

 )6طلب هيرودس من المجوس أن يخبروه بمكان الصبى ليذهب هو أيضا ً ويسجد له .

(

)

 )7يبدو أن النجم كان قد اختفى حين جنح المجوس إلى قصر هيرودس .

(

)

 )8أتى المجوس إلى المغارة وقدموا هداياهم للطفل .

(

)

 )9رأى المجوس الطفل مضجعا ً فى مذود فسجدوا له وقدموا له هدايا .

(

)

 )11رجع المجوس إلى هيرودس وأخبروه عن مكان الصبى .

(

)

 )11بدأت عملية الهروب عند الفجر .

(

)

 )12تسبب المجوس فى مذبحة أطفال بيت لحم .

(

)
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اإلصحاح الثالث
س :1أكمل ما يأتى :
 )1إذا كان الرفش هو المذراة  ،فــ  .............يشير إلى األبرار و ..............يشير إلى ملكوت السماء
والتبن إلى  .......................أما البيدر فيشير إلى .....................
 )2أول كلمة قالها المعمدان هى  ...................وطلب من الفريسيين أن يصنعوا أثمارا ً ......................
وهو قد جاء ليعمد بــ ......................................
 )3فى يو  33:8قال اليهود للمسيح أنهم  ....................ثم عادوا وقالوا له  ..............ابراهيم  ،وهنا
المعمدان يكشف استنادهم الباطل بقوله ال تفتكروا أن تقولوا فى أنفسكم  ...........................ألن هللا
قادر أن يقيم من هذه الحجارة ..........................................
 )4عمد المعمدان الناس بــ  ............................أما المسيح فسيعمد بــ ...........................................
 )5بالتوبة أثمار  ، ...............والمسيح يطلب من يوحنا  :اسمح األن ألنه هكذا  ............أن نكمل كل بر .
س : 2أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ما هى اآلية التى تشير إلى الدينونة ؟ ...............................................................................
 )2فى أى برية بدأ يوحنا المعمدان كرازته ؟ ......................................................................
 )3دعا المعمدان إلى التوبة  .لماذا ؟ ....................................................................................
 )4من تنبأ عن رسالة المعمدان ؟ ........................................................................................
 )5ماذا عن ملبس المعمدان ومأكله ؟ ...............................................................................
 )6واعتمدوا منه فى األردن  .كيف ؟ ...................................................................................
 )7لماذا صد المعمدان الفريسيين والصدوقيين حينما أتوا إلى معموديته ؟ ........................................
 )8كيف نعرف أن التوبة حقيقية ؟ ......................................................................................
 )9شجرة ال تصنع ثمرا ً  .ما هو مصيرها ؟ .......................................................................
 )11جاء يسوع من الجليل إلى األردن  .لماذا ؟ .....................................................................
 )11فى البداية منع المعمدان يسوع من النزول فى الماء ليعمده  .وأخيرا ً سمح له  .متى سمح له ؟
.............................................................................................................................
 ) 12لكن يوحنا منعه  .....لماذا ؟ ........................................................................................
4

 ) 13إثر صعوده من الماء  ،رأى يسوع وسمع  .ماذا رأى وماذا سمع ؟ ..........................................
............................................................................................................... ...............
 )14تحتفل الكنيسة بعماد المسيح كعيد سيدى كبير  .هل تذكر اسماء هذا العيد ؟ على األقل  3أسماء .
.......................................................................................................................
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كثيرون من الفريسيين والصدوقيين أتوا إلى معمودية يوحنا تائبين .

(

)

 )2شجرة ال تصنع ثمرا ً ردئيا ً تقطع وتلقى فى النار .

(

)

 )3المسيح أقوى من المعمدان .

(

)

 )4رحب المعمدان بيسوع وعمده فى الحال كما طلب .

(

)

 )5البر الذى يكمله يسوع بالمعمودية هو من قبيل أنه صار إنسانا ً نائبا ً عن البشرية .

(

)

 )6البر الذى يكمله يوحنا هو بر إطاعة هللا بعماد يسوع .

(

)

 )7فلما اعتمد يسوع صعد من الماء تدل على أن المعمودية كانت بالرش .

(

)

 )8مت  3خاص بالحديث عن المعمدان ومعموديته .

(

)

اإلصحاح الرابع
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح  ..تُرى أى روح ؟ ........................................................
 )2متى جاع يسوع ؟ ..................................................................................................
 )3ردود يسوع فى التجارب الثالثة مقتبسة من سفر واحد  .ما هو ؟ ............................................
 )4لماذا أصعد يس وع إلى البرية ؟ ......................................................................................
 )5ما الذى يحيى االنسان ؟ ..............................................................................................
 )6أخذ ابليس يسوع إلى جبل عال جدا ً  .لماذا ؟ ...................................................................
 )7وإذا مالئكة قد صارت تخدمه  .هل تذكر موقفا ً أخر لخدمة المالئكة ليسوع ؟ ...............................
.......................................................................................................................
 )8أبصر يسوع بطرس واندراوس  ....ثم اجتاز فرأى يعقوب ويوحنا ابنى زبدى .
ماذا كانوا يفعلون ؟ ...............................................................................................
وماذا ترك كل منهم ؟ ............................................................................................
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 )9ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا  .لماذا ؟ .............................................................................
 )11فى تجربته ليسوع  ،قال له ابليس " ان كنت ابن هللا  " ...تُرى ما الذى أوحى البليس أن يسوع هو ابن
هللا ؟ .................................................................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1علم يسوع فى مجامع اليهود فى الجليل .

(

)

 )2طرح يسوع نفسه من فوق جناح الهيكل فحملته المالئكة .

(

)

 )3كان الهدف من التجارب أن يتأكد ابليس من طبيعة المسيح  ،هل هو ابن هللا أم ال .

(

)

 " )4للرب الهك تسجد وأياه وحده تعبد " أكدت البليس أن يسوع هو ابن هللا .
 )5بعدما أُسلم يوحنا خاف يسوع وانصرف إلى الجليل .

(

)

(

)

 )6أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر أى مجاورة لبحر الجليل (طبرية) ال البحر المتوسط ( .

)

(

)

سمى الجليل بــ " جليل األمم " لوجود بعض األمم بين سكانه .
ُ )7

اإلصحاح الخامس
ع 22رقا  :كلمة أرامية معناها " تافه " أو فارغ
المجمع  :أى مجمع السنهدريم

ع 26الفلس  :أصغر عملة رومانية
ع 33تحنث  :الحنث هو عدم الوفاء بالوعد أو القسم

 ملحوظة  :ع 32تنص الوصية فى العهد الجديد على أن الطالق ال يجوز إال لعلة الزنا  .فإن طلق أحد امرأته لغير علة
الزنا فهذا الطالق يكون باطالً وبالتالى تكون المرأة مازالت مرتبطة ( أمام هللا ) بزوجها الذى طلقها  .فإن تزوجت
عتبرت زانية ألنها ال تزال مرتبطة بمن طلقها طالقا ً باطالً  ...وهذا اآلخر الذى تزوجته اعتبر هو
هذه المرأة بآخر  ،أ ُ
أيضا ً زانيا ً ألنه تزوج مطلقة ( طالقا ً باطالً لغير علة الزنا ) .

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ألن لهم ملكوت السموات  .من هم ؟ ...................................................................................
 )2من لهم األجر العظيم فى السموات ؟ ................................................................................
 )3ما مصير الملح الفاسد ؟ .................................................................................................
 )4يوضع السراج المقاد على المنارة  .لماذا ؟ .........................................................................
 ..... )5فهذا يُدعى عظيما ً فى ملكوت السموات  .من هو ؟ ..........................................................
 ..... )6هكذا يُدعى أصغر فى ملكوت السموات  .من هو ؟ ...........................................................
 )7أنتم ملح األرض  ..أذكر فائدتين اساسيتين للملح ؟ ..................................................................
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 " )8سمعتم أنه قيل " ...كم مرة ذكرت ؟  " ...........سمعتم أنه قيل للقدماء " ...كم مرة ذكرت ؟ .............
َ )9م ْن المستوجب للعقوبة اآلتية  -1 :نار جهنم ....................................................................
 -3الحكم .........................................

 -2المجمع ...........................................

 )11كيف نكون أبناء أبينا الذى فى السموات ؟ ..........................................................................
 )11ما الذى يجعلنا كاملين ؟ .............................................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1يطوبنا يسوع اذا عيَّرونا وطردونا وقالوا علينا كل كلمة شريرة من أجله صادقين .

(

)

 )2جاء المسيح ليكمل الناموس .

(

)

 )3فى ع " 17الناموس واالنبياء " يُقصد بهما العهد القديم .

(

)

 )4االسراع فى فض المنازعات هو خير وسيلة لتجنب المحاكم والقضايا واألحكام والسجون .

(

)

 )5االستهتار فى ضبط األفكار وحفظ الحواس قد يؤدى إلى زنا فعلى .

(

)

 )6قديما ً كتاب الطالق كان يُعطى للمطلقة شهادة بعفتها  ،أما الزانية فال تُطلق بل تُرجم حتى الموت( .

)

س :3أكمل ما يأتى :
 )1تبدأ الموعظة على الجبل بكلمة  ...............وهى نفس الكلمة التى يبدأ سفر  ، ...................وكما
تكررت الكلمة هنا  ،تكررت أيضا ً الكلمة المقابلة وهى  ..................فى ص 23
 )2فى يو  12:8قال يسوع  :أنا هو  ........................وهنا يدعونا ............................................
 )3يُدعى  .........................................من نقض احدى الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا  .أما من
ال يزيد بره على الكتبة والفريسيين ...........................................................................
 )4بل ليكن كالمكم نعم نعم وال ال  ،أوردها ق  .يعقوب  12:5بقوله ( ...........................................
أى النعم الصادقة والال الصادقة ) .
 )5عين بعين تعنى رد الشر  ................أما يسوع فيقول  .....................الشروق  .بولس ينصح
 ......................الشر بل اغلب الشر بالخير رو . 21:12
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اإلصحاح السادس
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1متى تكون الصدقة المصنوعة أمام الناس بال أجر عند هللا ؟ ....................................................
 )2متى صنعت صدقة فال تعرف شمالك ما تفعله يمينك = صدقة ..............................................
 )3المرائى  ...كيف يتصدق ؟ ولماذا ؟ ................................................................................
وكيف يصلى ؟ ولماذا ؟ ..................................................................................
وكيف يصوم ؟ ولماذا ؟ ..................................................................................
 )4المراءون قد  ..........................أجرهم ( من الناس )  ،أما الذين يعملون فى الخفاء فأبوهم الذى
يرى  .........................هو يجازيهم ............................
 )5هناك ثالثة أنواع من الصالة  :الصالة الفردية  ،وهى التى عناها يسوع بقوله  :متى صليت فادخل إلى
 ..........واغلق  .........وأيضا ً الصالة العائلية حيث تجتمع األسرة لتصلى  .أما الصالة الجمهورية
فهى التى يجتمع فيها الشعب معا ً ليصلى  .وفى هذين النوعين نرى بعضنا بعضا ً وال يُحسب هذا رياءا ً
 )6الذين يكررون الكالم باطالً  .من هم ؟ ..............................................................................
 )7واغفر لنا ذنوبنا  ...ما شرط المغفرة ؟ ...........................................................................
 )8ما هى العبارة التى أضافتها الكنيسة على صالة ( أبانا الذى ) التى صالها يسوع ؟ ........................
.............................................................................................................................
 )9الكنوز على األرض  ...ما الذى يبطلها ؟ ...........................................................................
 )11ال يقدر أحد أن يخدم سيدين  .من هما ؟ ............................................................................
 )11الحياة والجسد  ....من أعطاهما ؟ ...................................................................................
 )12الذى أعطانا الحياة والجسد  .هل يستطيع أن يعطينا احتياجاتهما ؟ أذكر مثالين ؟ ..........................
..............................................................................................................................
 ... )13أفليس بالحرى يلبسكم أنتم يا قليلى اإليمان  .ما سبب قلة اإليمان ؟ .......................................
 " )14ألن أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها "  ....هات من االصحاح آية شبيهة ؟
.........................................................................................................................
 )15ال تهتموا للغد  .لماذا ؟ ..........................................................................................
 )16متى تزاد لنا احتياجاتنا من األكل والشرب واللباس ؟ .........................................................
8

س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1بكثرة الكالم تستجاب الصالة .

(

)

 )2حينما نقول  41مرة كيرياليسون فى كل صلوة من صلوات األجبية فهذا تكرار باطل .

(

)

 )3نحن نصلى لنخبر هللا بما نحتاجه .

(

)

 )4تكرار الكالم باطالً يعنى أنه بال فهم وبال سبب روحى .

(

)

 )5يسوع نفسه كرر طلبته فى جثسيمانى  3مرات لكن ليس باطالً .

(

)

 )6حيث يوجد الكنز يكون انشغال القلب .

(

)

 " )7محبة العالم عداوة هلل " لذلك ال يقدر أحد أن يخدم هللا والمال ( العالم ) .

(

)

 )8الحياة أفضل من األكل والشرب  ،واللباس أفضل من الجسد .

(

)

اإلصحاح السابع
ع 3القذى = رقائق من الغبار والقش .

ع 3القدس = كل ما هو مقدس .

ع 6الكالب  ،الخنازير  :من الحيوانات النجسة لدى اليهود .

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ما موقف المرائى من الخشبة التى فى عينه والقذى التى فى عين أخيه ؟ .....................................
تُرى هل يبصر القذى جيدا ً ؟  ..............................ما العالج ؟ ...........................................
 )2كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا ً بهم ع 12هل تختلف عن " كما يفعل الناس بكم
هكذا افعلوا أنتم أيضا ً بهم " ؟ ........................................................................................
............................................................................................................................
 )3أبونا الذى فى السموات يهب خيرات  ...لمن ؟ ....................................................................
 )4كل شجرة ال تصنع ثمرا ً جيدا ً تقطع وتلقى فى النار  ..من قائل هذه العبارة فى انجيل متى ؟
........................................................................................................................
 )5من ثمارهم تعرفونهم  ...من هم ؟  ............................وأى ثمار يثمرون ؟ .............................
 )6ما الذى يُدخل ملكوت السموات ؟ .................................................................................
 )7المطر  ،االنهار  ،الرياح ماذا تفعل فى بيت العاقل  ،بيت الجاهل ؟ .........................................
.......................................................................... .............................................
 )8يتفق العاقل والجاهل فى سماع أقوال هللا  ،لكنهما يختلفان فى ..................................................
 )9بهتت الجموع من موعظة يسوع  .لماذا ؟ .......................................................................
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س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1ال تعطوا القدس للكالب وال تطرحوا درركم للخنازير ع 6تعنى :
 -1االبتعاد تماما ً عن كرازة األمم .

(

)

 -2وجوب الحكمة والتمييز فيمن نعلمهم حقائق الديانة المسيحية وكنوزها .

(

)

 -3وجوب الحكمة فى تقديم التعاليم اإللهية لكل واحد على قدر قبوله واستجابته.

(

)

 -4على الكارز أال يعرض حياته للخطر لغير اضطرار .

(

)

 -5اخفاء حقائق ديننا عن كل من هو مختلف معنا .

(

)

(

)

 )2األباء األشرار يعطون أوالدهم عطايا جيدة .

 )3ألن هذا هو الناموس واألنبياء تعنى أنهما كانا يخصان على عدم االنتقام ومحبة القريب كالنفس (ال ) ( . )18:19
 )4ما أضيق الباب واكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة وقليلون هم الذين يدخلون منه .

(

)

 )5فاعلوا االثم يمكنهم أن يتنبأوا ويخرجوا شياطين بل ويصنعون معجزات كثيرة .

(

)

اإلصحاح الثامن
س :1أكمل ما يأتى :
 )1قبل إلقاء الموعظة  ...................يسوع إلى الجبل  ،ولما انتهى  .........................من الجبل .
 )2غالم قائد المئه كان  ..................ومفلوجا ً  ،أما حماة بطرس فكانت  .....................ومحمومه .
 )3نموذجان من التبعية ليسوع  ..فى األول تقدم  .................وقال ليسوع  .................اينما تمضى
وفى الثانى تقدم  ...........................وقال له يسوع  .....................وق  .لوقا يضيف نموذجا ً ثالثا ً
(  ) 61:9فيه قال  ..............أيضا ً  ...................يا سيد .
 )4فى قصة السفينة  ،بعد  ...................العظيم  .صار  ....................عظيم .
 )5قال التلميذ ليسوع يا سيد  .....................ان أمضى أوالً وادفن أبى  .والشياطين أيضا ً طلبوا اليه
قائلين ان كنت تخرجنا  .........................أن نذهب إلى قطيع الخنازير .
س : 2أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1األبرص الذى جاء ليسوع قدم نموذجا ً رائعا ً للقاء يسوع والطلب منه كيف ؟ ............................ -1
............................................................. -3 ...................................................... -2
 )2فى قصة األبرص عمل يسوع عمالً يبدو أنه مخالف للشريعة وعمالً آخر متمما ً للشريعة  .ما هما ؟
............................................................................................................................
 )3ضع وصفا ً إليمان هذا الرجل ؟ ......................................................................................
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 )4تُرى ما هو النادر فى هذا اإليمان ؟ .................................................................................
 )5ماذا يوجد فى الظلمة الخارجية ؟ ...................................................................................
 )6هل تصدق أن بنو الملكوت يُطرحون فى الظلمة الخارجية ؟ ...................................................
 )7كيف أتم يسوع الشفاء لكل من :
 -1األبرص ..................................

 -3حماة سمعان ........................................

 -2غالم قائد المئة ..........................

 -4الذين عليهم أرواح .................................

 " )8دع الموتى يدفنون موتاهم " ..أكملها ق  .لوقا ( ص  ) 9بماذا ؟ ............................................
 ... )9وكان هو ( يسوع ) نائما ً  .هل ينام يسوع ؟ ..................................................................
 ) 11تعجب يسوع  ،تعجب الناس  .مما تعجب كل منهما ؟ .......................................................
............................................................................................................................
 )11لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق  .ع 28ومع ذلك اجتاز يسوع وتالميذه  .كيف ؟
.........................................................................................................................
 )12أجئت قبل الوقت لتعذبنا  .أى وقت ؟ ...........................................................................
 )13كم كان عدد الخنازير ؟ مر ................................................................................ 13:5
 )14جاء يسوع إلى كورة الجرجسيين  ...ما أثر هذا المجئ على :
 -1المجنونين ...........................

 -2الشياطين ............................

 -3الخنازير .........................

 -4الرعاة ............................

 -5أهل المدينة ...........................................................................
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
(

)

 )1قبل يسوع أن يدخل إلى بيت قائد المئة الوثنى  ،وهذا عكس عادة اليهود .
 )2فلما سمع يسوع تعجب تعنى :
 -أن يسوع فوجئ بهذا الكالم الرائع من قائد المئة .

(

)

 -أن هذا الوثنى أظهر أنه عرف يسوع وقدرته أكبر من االسرائيلين أنفسهم ( .

)

(

)

 -أنه لم يجد وال فى اسرائيل إيمانا ً بمقدار هذا .

 )3اجابات يسوع فى نموذجى التبعية تعنى عظم المعاناة لمن يريد أن يتبع يسوع ) ( .
 )4أذن يسوع للتلميذ أن يمضى أوالً ويدفن أبيه .

(

)

 )5الشياطين ال تدرك أن يسوع هو ابن هللا .

(

)
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اإلصحاح التاسع
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1واذ مفلوج يقدمونه اليه  ...كم عدد الذين قدموه  .وكيف قدموه ؟ ( انظر مر ....................... ) 3:2
.............................................................................................................................
 )2ما الذى دفع يسوع أن يقول للمفلوج ثق يا بنى  .مغفورة لك خطاياك ؟ .......................................
 ( )3فى نظر الكتبة ) كيف جدف يسوع ؟ .............................................................................
 )4ذهب محموالً ورجع حامالً  .ماذا حمل وماذا ُحمل عليه ؟ ....................................................
 )5أين رأى يسوع متى جالسا ً ؟ ......................................................................................
 ... )6وبينما هو متكئ فى البيت  ...بيت َم ْن ؟ انظر لو ..................................................... 27:5
ومن الذين اتكأوا فى هذا البيت ؟ ...............................................................................
 )7الشفقة على الساقطين أحب إلى هللا من اثمن القرابين ( الذبائح )  .أين تجد هذا المعنى ؟
..........................................................................................................................
 )8يسوع  ،يوحنا  ،الفريسيون  .من منهم كان تالميذه يصومون كثيرا ً ؟ ومن ال يصومون ؟
.........................................................................................................................
 )9تالميذ يسوع  .لماذا لم يكونوا يصومون ؟ ومتى يصومون ؟ ................................................
.....................................................................................................................
 )11دافع يسوع عن عدم صوم تالميذه بثالثة أمثلة  .ما هى ؟ ...................................................
.........................................................................................................................
 )11متى يتسع الخرق ( أى يصير أردأ ) ؟ ........................................................................
 )12الخمر الجديد ة تشق الزقاق ( قربة من الجلد ) العتيقة  .لماذا ؟ ................................................
 )13كيف تُحفظ الخمر الجديدة ؟ ....................................................................................
وعالم يترأس ؟
 )14وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء  ...ما اسم هذا الرئيس ؟ ( مر ) 22:5
َ
.............................................................................................................................
 )15ماذا طلب الرئيس من يسوع تجاه ابنته المائتة ؟ .................................................................
وماذا طلب قائد المئة ( ص  ) 8تجاه غالمه المفلوج ؟ ...........................................................
 )16من قصة نازفة الدم  ،تسلمت الكنيسة طقسا ً جميالً  ،تعوده االتقياء  .ما هو ؟ ...............................
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 ) 17كيف قامت الصبية ؟ .................................................................................................
 )18متى لمس يسوع أعين األعميان ؟ ..................................................................................
 )19للفريسيين تفسير شرير لكل عمل من أعمال يسوع  .ما تفسيرهم لشفاء األخرس ؟ ........................
.............................................................................................................................
 )21ولما رأى الجموع تحنن عليهم  .لماذا ؟ ...........................................................................
 )21الحصاد كثير والفعلة قليلون  .ماذا نفعل ؟ ........................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1اتهم الكتبة يسوع أمام الحاضرين بالتجديف .

(

)

 )2أثبت يسوع أنه ال يجدف  ،إنما هو هللا نفسه العارف ما يجول فى أنفسهم .

(

)

 )3أثبت يسوع أنه هو هللا الذى له سلطان أن يغفر الخطايا  ،حينما شفى المفلوج .

(

)

 )4أتى يسوع ألجل األبرار .

(

)

 )5استنكف يسوع من االكل مع العشارين والخطاه .

(

)

 )6انتهر يسوع نازفة الدم ألنها لمسته وهى نجسة .

(

)

 )7إن الصبية لم تمت لكنها نائمة  .تعنى أنها فعالً لم تمت لكنها أغمى عليها .

(

)

" )8الصبية نائمة" تعنى حتى وإن كانت قد ماتت فهى وشيكة أن تقوم من الموت كما لو كانت نائمة .

(

)

 )9نفذ األعميان وصية يسوع ولم يعلما أحدا ً .

(

)

اإلصحاح العاشر
 ملحوظة  :أسماء أبائنا الرسل ذُكرت فى أربع قوائم  :مت  ، 4-2 :11مر  ، 19-16 :3لو  ، 16-14 :6اع 13:1

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1بمن تبدأ هذه القوائم  ،وبمن تنتهى ؟ ...............................................................................
 )2يقول اآلباء إن لباوس الملقب تداوس هو يهوذا بن حلفى  .فى ضوء هذه المعلومة استخرج من قائمة
اسماء الرسل  :أ 3 -أزواج من االخوة بالجسد ...................................................................
ب 3 -أسماء مزدوجة ( اإلسم الواحد لشخصين ) ................................................................
 )3ستكون ألرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتماالً مما لتلك المدينة  .ما هى " تلك المدينة "
.............................................................................................................................
 " )4لكن احذروا من الناس "  .لماذا ؟ .................................................................................
 )5من المتكلم فى الرسل ؟ ................................................................................................
13

 )6ألنكم ت ُ ْع َ
ط ْون فى تلك الساعة ما تتكلمون به  .من يعطيهم ؟ .....................................................
 )7من يخلص ؟ .............................................................................................................
 )8أمر يسوع رسله االثنى عشر بالهرب  .متى يهربون ؟ ..........................................................
 )9وتكونون مبغضين من الجميع  ...ما شرط البغضة ؟ .............................................................
 )11يطمئن يسوع رسله " فال تخافو هم "  .لماذا ال يخافوهم ؟ .....................................................
...............................................................................................................................
 )11ال تخافوا من  ...بل خافوا من  ...ممن ؟ ............................................................................
...............................................................................................................................
 )12من هم اعداء االنسان ؟ وكيف يكونون له اعداء ؟ .................................................................
 ) 13من أضاع حياته يجدها  .ما الشرط ؟ ................................................................................
 )14فال يستحقنى  .من ال يستحق يسوع ؟ ................................................................................
...............................................................................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1وجود بطرس على رأس قائمة الرسل يعنى أن المسيح منحه رتبة رئاستهم .

(

)

 )2األول سمعان بطرس  ...األول لشجاعته وغيرته وحرارته التى جعلته متقدما ً على باقى الرسل فى
(

)

القول والفعل .
 )3رغم تعليم يسوع " مجانا ً أخذتم مجانا ً اعطوا " إال أنه عاد فقال " الفاعل مستحق طعامه " .

(

)

 )4البساطة ال تتفق مع الحذر من الناس .

(

)

 )5الحق أقول لكم ال تكملون مدن اسرائيل حتى يأتى ابن االنسان  ،تشير إلى اتيان يسوع لخراب أورشليم
(

)

سنة 71م .
 )6أقصى ما يمكن أن يصل اليه العبد هو أن يكون كسيده .

(

)

 )7كان يسوع يكلم تالميذه فى الظلمة .

(

)

 )8ملك السالم لم يجئ ليلقى سالما ً على األرض بل سيفا ً .

(

)

 )9ألقى سيفا ً تعنى أن أفرق االنسان ضد ابيه واالبنة ضد أمها والكنة ضد حماتها .

(

)

 )11من يقبلكم يقبل الذى أرسلنى .

(

)

 )11قبول النبى بإسم نبى تعنى ليس قبوله كشخص بل كنبى نصغى لنبوته ونطيعه كرسول هلل .

(

)

 " )12كأس ماء بارد " يعنى اثمن عطية يقدمها االنسان لغيره .

( )
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س :3أكمل ما يأتى :
 )1وام ا أنتم فحتى  ..............................محصاة  .ويقول ق  .لوقا  :ولكن  .........................ال تهلك
( لو  ) 18:21أما ق  .بولس فيطمئن من معه من ركاب السفينة المنكوبة بقوله  :ألنه
 ( .....................................أع  ) 23:27إذا ً شعور رؤسنا  ، ............... ، ............ولن تسقط
 )2االعتراف بالمسيح أو نكرانه  .......................يقابله اعتراف أو نكران ...................................

اإلصحاح الحادى عشر
 ملحوظة  :النير هو الخشبة التى توضع على عنق الثورين ليشتغال معا ً والنير يشير إلى العبودية .

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 1:11 )1هى ختام لإلصحاح الــ .......................
 )2وطوبى لمن ال يعثر فى  ...تُرى من يقصد  :يوحنا أم تالميذه ؟ ...............................................
 )3ماذا خرجتم لتنظروا  :أ  ..........................أ  ..............................أ ..................................
 )4الذين فى بيوت الملوك  .ماذا يلبسون ؟ .............................................................................
 )5يوحنا ليس نبيا ً فقط بل أفضل من نبى  .لماذا ؟ ....................................................................
 )6ما هو ترتيب المعمدان فى الطقس الكنسى ؟ .......................................................................
 )7من له أذنان للسمع فليسمع  .فى أى سفر تكررت كثيرا ً ؟ .......................................................
 )8الحكمة تبررت من بنيها  .من هم بنوها ؟ وكيف برروا الحكمة ؟ ............................................
.............................................................................................................................
 )9وبخ يسوع المدن التى صنع فيها اكثر قواته  .ما هى المدن ؟ ...............................................
ولماذا وبخها ؟ ..........................................................................................................
 )11ما مصير كفرناحوم ؟ .................................................................................................
 ) 11حمد يسوع أباه  .لماذا ؟ ............................................................................................
 ) 12من يعرف اآلب ؟ ...................................................................................................
 )13تعالوا الى  ...من المدعو ؟  ...................................................وماذا يعطى ؟ .....................
 )14احملوا نيرى عليكم  ...ألن نيرى هين  .كيف يكون النير هينا ً ؟ ...........................................
..................................................................................................................... ........
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س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1تشكك يوحنا فى شخص المسيح إن كان هو اآلتى أم ينتظرون آخر .

(

)

 )2إرسال يوحنا إلثنين من تالميذه إلى يسوع كان إلزاله شكوكهما فى يسوع .

(

)

 )3شبه يسوع يوحنا بقصبة تحركها الريح .

(

)

 )4للعذراء والمالئكة يقال لهم " هيتين إبريسفيا " أى بشفاعات .

(

)

 )5قال يسوع عن يوحنا أنه ايليا المزمع أن يأتى .

(

)

 )6عدم الرقص وعدم اللطم تعنى عدم التأثر وعدم االشتراك .

(

)

 )7كان يوحنا ال يأكل وال يشرب على االطالق .

(

)

 )8كان طعام يوحنا جرادا ً وعسالً بريا ً ( أى مختلفا ً عن بقية الناس ) .

(

)

 )9الذين الموا يوحنا على عدم أكله وشربه الموا يسوع أيضا ً على أكله وشربه .

(

)

 )11سيكون عقاب مدينتى الجليل ( كفرناحوم  ،بيت صيدا ) اشد من عقاب مدينتى فينيقية (صور وصيدا)
( )
ألن خطيتهما أعظم .
)

صنعت فى سدوم القوات التى صنعت فى كفرناحوم ما كانت قد احترقت بالنار .
 )11لو ُ

(

 )12الحق اإللهى يُعلن للحكماء وليس لألطفال .

( )

اإلصحاح الثانى عشر
 ملحوظة  :خبز التقدمة عندما أخذه داود كان سخنا ً 1صم  6:21يعنى يوم دخوله القدس أى يوم السبت .

س :1أكمل ما يأتى :
 )1فى ص  9أخرج يسوع شيطانا ً من انسان  ..................................وفى ص  12احضروا اليه
 ...................... ..................أما الفريسيون فى األولى  ،قالوا .......................................... :
وفى الثانية قالوا ....................................................................................................... :
 " )2يا أوالد األفاعى "  ..قالها  ...................للفريسيين والصدوقيين  .وقالها  .................للفريسيين .
س : 2أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ثالثة وظائف مسيانية فى العهد القديم  :ال ُملك – النبوة – الكهنوت تُرى ماذا منها حصل عليه داود ؟
.............................................................................................................................
 )2تُرى ما الذى يفعله الكهنة فى الهيكل يدنسون به السبت ( يكسرون وصيته ) ومع ذلك يُحسبون أبرياء ؟
.............................................................................................................................
 )3قال يسوع عن نفسه أنه أعظم من الهيكل  .كيف ؟ ................................................................
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 " )4إنى أريد رحمة ال ذبيحة "  ...متى قالها يسوع ( اذكر الشواهد فقط ) ......................................
 )5دافع يسوع عن قطف تالميذه للسنابل يوم سبت بعدة براهين  .اذكر عناوين فقط ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )6قصبة مرضوضة  ،فتيلة مدخنة  .عالم يدالن ؟ ...................................................................
 )7فى نبوة اشعياء  ،ما هى الكلمات التى تكررت ؟ ..................................................................
 " )8فعلم يسوع أفكارهم "  ...متى قيلت عن يسوع ؟ ...............................................................
.............................................................................................................................
 )9كيف يخرج يسوع الشياطين ؟ ........................................................................................
 )11ال يستطيع أحد أن يدخل بيت القوى  .من هو القوى ؟ ...........................................................
 )11ما الفرق بين ابن االنسان والروح القدس من جهة التجديف عليهما ؟ ........................................
 )12ما هى خطورة الكالم ؟ ...............................................................................................
 )13رجال نينوى  ،ملكة التيمن سيدينون هذا الجيل  .لماذا ؟ ........................................................
.............................................................................................................................
 )14أرجع إلى بيتى الذى خرجت منه  ...متى يُسمح له ؟ ............................................................
 )15لو أردت أن تكون أخا ً ليسوع  ...ماذا عليك ؟ ....................................................................
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1تذمر الفريسيون على تالميذ يسوع ألنهم قطفوا سنابل دون استئذان وأكلوها .

(

)

 )2قطف التالميذ السنابل وأكلوها  ،لكن الفريسيون الموا يسوع .

(

)

 )3خبز التقدمة هو  12رغيف يدخل بها الكهنة إلى القدس ويضعونه على مائدة خبز الوجوه  ،ويأخذونه
(

معهم فى السبت التالى ويأكلونه .

)

 )4ليس كل عمل محرما ً يوم السبت  ،فاألعمال الخاصة بالهيكل يوم السبت يمكن جوازها مع أنها كسر
( )
لنص الوصية .
 )5تقديس يوم السبت ال يمنع فعل الخير فيه .

(

)

 )6مملكة الشيطان ثابتة وغير منقسمة .

(

)

 )7الكنز  ...دائما ً صالح .

(

)

 )8الكالم البطال بالضرورة يخرج من الكنز الشرير .

(

)
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)

 )9آية يونان النبى تعنى قيامة المسيح فى اليوم الثالث  .والقيامة هى أعظم آية تثبت الهوته ( .
 )11عودة الروح الشرير إلى االنسان بعد خروجه منه  ،أشر كثيرا ً من دخوله األول .

(

)

 )11من هى أمى  ..تعنى أن يسوع استهان بأمه .

(

)

اإلصحاح الثالث عشر
 ملحوظة  :ثالثة أكيال دقيق = اإليفة عند اليهود = مقدار العجنة المعتادة .

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1تُرى  ،أيما أسرع فى اإلنبات  ،المزروع على األرض المحجرة أم الجيدة ؟ .................................
 )2ماعندوش أصل  ...من هو ؟ .........................................................................................
 )3ماذا يفعل الشوك ؟ وروحيا ً ما هو الشوك ؟ .......................................................................
 )4من الذى حاالً يقبل الكلمة بفرح ؟ ....................................................................................
 )5لماذا كان يسوع يكلم الجموع بأمثال ؟ ..............................................................................
 )6قال اشعياء  :تسمعون سمعا ً وال تفهمون  ...ترى أى من أنواع األرض يتناسب مع هذه العبارة ؟
.............................................................................................................................
 )7مصيبة الشعب الثالثية التى تعوق رجوعه ليُشفى :
 -1القلب ...........................

 -2األذن  -3 ...........................األعين ...........................

 )8من زرع الزوان وسط الزرع الجيد ؟ ...............................................................................
ولماذا لم يُجمع الزوان ؟ ..............................................................................................
ومتى إذا ً يجمع ؟ ........................................................................................................
سر يسوع هذا
 )9يجمع الحصادون الزوان أوالً ليُحرق  .أما الحنطة فيجمعونها إلى مخزن السيد  .كيف ف َّ
الترتيب فى الجمع ؟ ....................................................................................................
.............................................................................................................................
 )11هناك يكون البكاء وصرير االسنان  .أين ؟ .......................................................................
 )11متى يجمعون الجياد إلى أوعية ؟ ....................................................................................
 ) 12فمن أين لهذا هذه كلها  ..ما المقصود بهذه ؟ ......................................................................
.............................................................................................................................
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س :2أكمل ما يأتى :
 )1المزروع على األرض الجيدة هو الذى يسمع الكلمة  ..................أما المزروع على الطريق فهو
الذى يسمع كلمة الملكوت ..........................
 )2المعادلة الغريبة ! من له  ..........................ومن ليس له ................................................
نفس العبارة قالها يسوع تعقيبا ً على مثل  ........................مت 29:25
 )3حبة الخردل هى  ..................جميع  ، ....................ولكن متى نمت فهى  ...................البقول .
ُ )4
شبه  ........................بخميرة  ،وفى لو  1:12قال يسوع لتالميذه  :تحرزوا ألنفسكم من خمير
الفريسيين الذى هو  ...................ومعروف أن الفطير ليس فيه  .......................أما القربان اليوم
فيوضع فيه خميرة  ،حيث تشير إلى  ..........................التى دانها يسوع فى جسده على الصليب .
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1مبصرين تبصرون وال تنظرون  ..تعنى يدركون ظاهر األمور دون جوهرها .

(

)

 )2تالميذ يسوع سمعوا ورأوا ما اشتهاه انبياء وأبرار كثيرون .

(

)

 )3مثل حبة الخردل  ،الخميرة يشيران إلى ملكوت هللا الذى يبدأ صغيرا ً ثم يكبر .

(

)

 )4نطق يسوع بمكتومات منذ تأسيس العالم فى صورة أمثال .

(

)

 )5كان ليسوع إخوة وأخوات حسب عادة اليهود  ( .اى ليسوا حسب النسب الطبيعى )

(

)

صنع القوات غير مرتبط بااليمان .
ُ )6

(

)

اإلصحاح الرابع عشر
وربع ملك عليه
 ملحوظة  :بعد موت هيرودس الكبير  ،قُسمت المملكة  :نصفها الجنوبى ( اليهودية ) ألرخيالوس ُ
هيرودس أنتيباس  ،والربع اآلخر ملك عليه فيلبس .
 ملحوظة  :كان الليل يُقسم عند اليهود إلى ثالثة ُه ُزع ( قض  – ) 19:7لكن مع حكم الرومان قسموه إلى أربعة ُهزع
( المساء  ، 9-6نصف الليل  ، 12-9صياح الديك  ، 3-12والصباح . ) 6-3

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1أراد هيرودس أن يقتل يوحنا لكنه خاف من الشعب  .لماذا ؟.....................................................
سر هيرودس ؟ ...................................................................................................
 )2بماذا ُ
 )3شيك على بياض  ،كارت بالنش  ..هما غنيمة رقصة ابنة هيروديا  .كيف ؟ ................................
 )4لم يكن هيرودس راضيا ً عن قتل يوحنا  ،ومع ذلك قتله  .لماذا ؟ ...............................................
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 )5عرض التالميذ حالً سلبيا ً لي أكل الجموع  .ما هو ؟ ...............................................................
لكن يسوع حوله إلى حل ايجابى  .ما هو ؟ .........................................................................
 )6فقالوا له ليس عندنا ههنا إال خمسة أرغفة وسمكتان  ..إقرار يخلو من االيمان ! إختزل بعض الكلمات
ليتحول إلى إقرار ايمانى ؟ ............................................................................................
 )7فى أى من صلوات األجبية  .نقرأ هذه المعجزة ( لكن من انجيل لوقا ) ؟ .....................................
 )8صارت السفينة معذبة من االمواج  .لماذا ؟ ........................................................................
 )9أبصر التالميذ يسوع فاضطربوا  .لماذا ؟ ..........................................................................
 )11أنا هو  ...ال تخافوا  ...هل تستفيد من هذه الحقيقة ! .............................................................
 ) 11مشى بطرس على الماء  ،لكنه خاف  .لماذا ؟ ....................................................................
 )12يارب نجنى  ..متى قالها بطرس ؟ ..................................................................................
 " ) 13بالحقيقة أنت ابن هللا "  ..من قالها ؟ ومتى ؟ ...................................................................
 )14طلب مرضى أرض جنيسارت أن يلمسوا هدب ثوب يسوع  .من أيضا ً لمس هدب ثوبه ؟ ...............
 ) 15هذا االصحاح ملئ بالمعجزات  .احصرها ؟ ......................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1سمع هيرودس الكبير خبر يسوع فظنه يوحنا المعمدان وقد قام من االموات .

(

)

 )2بعد وفاة أخيه فيلبس أراد هيرودس الزواج من إمرأته هيروديا .

(

)

 )3طلبت هيروديا ( عن طريق ابنتها ) رأس يوحنا على طبق .

(

)

 )4صرف يسوع الجموع ثم صرف تالميذه .

(

)

س :3أكمل ما يأتى :
 )1كان يوحنا عند الشعب  .............نبى  ،لكن يسوع شهد عنه أنه  ................ ، ...............من نبى .
 )2كان سرور هيرودس بالرقصة عظيما ً جدا ً فوعد ......................
 )3سرور هيرودس ُختم بــ ....................................................
 )4فى ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع  .....................ولما دفنوا يوحنا أتوا .........................
 ............................. )5تقدم اليه تالميذه قائلين الموضع خالء .......................... .كان هناك وحده .
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اإلصحاح الخامس عشر
س : 1ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
(

 )1غسل األيدى قبل األكل كان وصية الهية .

)

" )2قربان هو الذى تنتفع به منى" تعنى أن ما أعولك به سوف أعطيه قربانا ً للهيكل
ولن أعطيك شيئاً.

(

)

 )3أبطل الفريسيون تقليد الشيوخ بسبب وصية هللا .

(

)

 )4استبدل اليهود وصايا هللا بوصايا الناس .

(

)

 )5لم يستغرب يسوع من عدم فهم تالميذه .

(

)

 )6كان اليهود يطلقون لفظ " الكالب " على األمم .

(

)

 )7حينما يعظم االيمان  ،يمنح صاحبه كل ما أراد .

(

)

س :2أكمل ما يأتى :
 )1شكا الكتبة والفريسيون ليسوع أن تالميذه يتعدون  ........................أما يسوع فقد أفحمهم متهما ً اياهم
بتعدى  ..........................بسبب التقليد .
 )2جاءت المرأة الكنعانية ( الفينيقية ) من تخوم  ...........................وهما اللتان قال عنهما يسوع أنه لو
صنعت فيهما القوات التى صنعت فى  .................. ، .................لتابتا قديما ً فى المسوح والرماد .
 )3حينما صار المساء والموضع خالء قال التالميذ ليسوع  ..........................وفى المعجزة الثانية
الشباع الجموع  ،بادر يسوع تالميذه  ..............................................وإزاء صياح المرأة
الكنعانية  .طلبوا اليه ...................................................
 )4فى المعجزة األولى الشباع الجموع قال التالميذ ليسوع  ........................وفى الثانية قالوا
 .....................................وهذا دليل على اعتمادهم على امكانياتهم الذاتية وليس امكانيات يسوع .
س : 3أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1شكا الكتبة والفريسيون ليسوع مما يفعله تالميذه متجاوزين  .مما اشتكوا ؟ ( من خالل ما سبق من
انجيل متى ) .............................................................................................................
.............................................................................................................................
 )2وصية هللا من جهة األب واألم  .ماذا تقول ؟ .......................................................................
 )3العبادة الشكلية  ..أين تجد صورتها ؟ ................................................................................
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 )4يركز يسوع دائما ً على فهم ما يسمعه الناس  .أين تجد هذا المعنى ؟ ...........................................
ما الذى ينجس االنسان ؟ لماذا ؟ .....................................................................................
 )5ما خطورة أن أعمى يقوده أعمى ؟ ..................................................................................
 )6احصر كل العبارات والكلمات التى قالتها الكنعانية ليسوع ؟
......................................................................................................................... -1
......................................................................................................................... -2
............................................................................................................... .......... -3
 )7مقارنة بين معجزتى اشباع الجموع :
المعجزة االولى 21-14 :14

المعجزة الثانية 38-32 :15

 -1فترة تبعيتهم ليسوع

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

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

 -2العدد

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

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

 -3الخبز والسمك

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

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

سر
 -4ال ِّك َ

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

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

اإلصحاح السادس عشر
 ملحوظة  :ماذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ع .. 16هذا االستفهام يسمى " استفهام استنكارى " أى
تكون االجابة دائما ً بالنفى وهنا تكون االجابة " ال ينتفع شيئا ً " .

س :1أكمل ما يأتى :
 )1فى ص 12أجاب قوم من  .................... ، .................قائلين يا معلم ...................................
أما فى ص  16فقد جاء اليه  ................. ، ................ليجربوه فسألوه ..................................
وفى االثنين  ،قال للفريقين  :جيل شرير فاسق يلتمس ( يطلب ) آية وال تُعطى له آية .....................
عيروكم وطردوكم
 )2من يهلك نفسه  ........................يجدها  ،ويطوبنا المسيح بقوله  :طوبى لكم إذا َ
وقالوا عليكم كل كلمة شريرة  .....................كاذبين .
س : 2أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ما الذى فكر التالميذ أنهم لم يأخذوا خبزا ً ؟ ........................................................................
 )2ماذا كان يقصد يسوع بخمير الفريسيين ؟ ..........................................................................
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 )3قوم قالوا يوحنا المعمدان ..ع .. 14من قال هذا ؟ ..................................................................
 " )4انت هو المسيح ابن هللا الحى "  ..من أعلن هذه الحقيقة ؟ ....................................................
 )5انت بطرس  ،وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى  .من الذى يبنى ؟ .............................................
 )6يسوع  ،بطرس َ ...م ْن انتهر َم ْن ؟ ..................................................................................
 )7كيف صار بطرس معثرة ليسوع ؟ ..................................................................................
 " )8اذهب عنى يا شيطان "  ...لمن قيلت ؟ ...........................................................................
 )9من أراد أن يأتى وراء المسيح  ،عليه أن يعمل  3أفعال  .ما هى ؟ ............................................
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
(

 )1وبخ يسوع تالميذه لعدم فهمهم  ،حينئذ فهموا .

)

 )2قال اليهود عن يسوع أنه ايليا بناء على نبوة مالخى " هأنذا أرسل اليكم ايليا النبى قبل مجئ يوم الرب
(

)

العظيم والمخوف " 5:4
 )3بعدما سأل يسوع تالميذه عن رأى الناس فيه  ،سألهم عن رأيهم هم فيه .

(

)

 )4أبواب الجحيم مقصود بها كل قوى الشر التى تحارب الكنيسة .
 )5سلطان الحل والربط أُعطى لبطرس فقط دون سائر التالميذ ( مت ) 18:18

(

)

(

)

 )6أوصى يسوع تالميذه أن ال يقولوا ألحد أنه يسوع المسيح  ...لماذا ؟
 -1ليحكم الناس بأنفسهم بما رأوا وسمعوا ال بإعالن من الرسل .

(

)

 -2لئال يهيج اليهود الذين يريدون ملكا ً أرضيا ً فيثيرون هيرودس والرومان فيقتلون يسوع
( )

قبل الوقت .

( )

 -3كان يسوع يريد إخفاء الهوته عن ابليس .
 -4ألن يسوع ال يريد أن يتعرف الناس على شخصه .
 )7أول اشارة آلالم يسوع وقتله وقيامته  ،ترد فى هذا االصحاح .

(

)

(

)

 ... )8ال يذوقون الموت حتى يروا ابن االنسان أتيا ً فى ملكوته  ...تعنى :
 -1التجلى  ...حيث عاين بطرس ويعقوب ويوحنا عظمته 2بط . 16:1

(

)

 -2حلول الروح القدس فى يوم الخمسين حيث ابتدأ ملكوت هللا بقوة وملك ابن االنسان ملكه الروحى
على قلوب المؤمنين .
 -3خراب أورشليم ونهاية النظام الموسوى كعربون ورمز لمجئ يسوع فى اليوم االخير .
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(

)

(

)
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اإلصحاح السابع عشر
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1واذا موسى وايليا قد ظهرا لهم  ...تُرى ماذا يمثالن ؟ قارن بينهما .
ايليا
موسى
.................................................
..................................................
..................................................
...................................................
...................................................

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

 )2موسى وايليا كانا يتكلمان مع يسوع  ..تُرى عما كانا يتكلمان ؟ (لو...................................... )31:9
................................................................................................................................
 " )3هذا هو ابنى الحبيب  " ...قيلت مرتين  .متى ؟ وما الفرق بينهما ؟ ............................................
 )4سقط التالميذ على وجوههم وخافوا جدا ً  .متى ؟ .....................................................................
 )5بماذا أوصى يسوع تالميذه وهم نازلون من الجبل ؟ ................................................................
 )6ايليا يأتى أوالً  ....ايليا قد جاء  ...من المقصود ؟ وماذا يعنى ياتى أوالً ؟ .......................................
 )7قال يسوع  :أيها الجيل غير المؤمن الملتوى ..إلى متى احتملكم  .من يقصد! الجمع أم الوالد أم التالميذ أم الكل ؟ .........

 )8أحضرته إلى تالميذك فلم يقدروا أن يشفوه  .لماذا ؟ ................................................................
 )9ما علة مرض هذا المصروع ؟ .........................................................................................
 )11االيمان الم طلوب لنقل جبل  .ما مقداره ؟ ...........................................................................
 )11ما الذى يُخرج الشيطان ؟ .............................................................................................
 )12مع أنه ابن هللا ( صاحب الهيكل ) إال أن يسوع وافق على دفع الضريبة  .لماذا ؟ ...........................
 )13كم يساوى اإلستار ؟ ....................................................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1موت المسيح هو أهم المواضيع التى يتكلم عنها القديسون  ،حتى فى تجليه .

(

)

 )2أعلن بطرس انبساطه بوجوده فى هذا المكان .

(

)

 )3تغيرت هيئة يسوع فى التجلى  ،ونحن تتغير هيئتنا فى يوم القيامة .

(

)

 )4أما يوفى معلمكم الدرهمين  .قال بلى  ،تعنى أنه ال يوفى .

(

)
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 )5كان يسوع حريصا ً أن يقوم بكل ما توجبه الشريعة اليهودية .

(

)

 )6قصة السمكة واالستار تشير إلى أن المسيح ومن معه كانوا معدمين ماليا ً .

(

)

 )7ملوك األرض ال يأخذون الجزية من بنيهم .

(

)

 )8الهيكل هو هيكل هللا  ،ويسوع هو ابنه  ،إذا ً يجب أال تؤخذ منه ضريبة .

(

)

س :3أكمل ما يأتى :
 )1اقترح بطرس صناعة ثالث  .....................وفيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ...............................
 ................ )2هى أصغر جميع البذور .و ُ
شبَّه بها  .................وايمان فى حجمها يستطيع أن ..........
 )3فى ع

23،22

أشار يسوع للمرة الثانية إلى موته وقيامته ..اين تجد االشارة األولى ؟ اذكر الشاهد

فقط ؟ ...............فى االشارة األولى انتهره  ...................وفى الثانية  ،التالميذ ........................
 ملحوظة  :الدرهمين ( نصف شاقل ) هما ضريبة تُدفع للهيكل  .يدفعها كل ذكر يهودى  ،بلغ الــ  21سنة  ،سواء فى
داخل الوطن أو خارجه  .وتُستخدم هذه الضريبة لسداد احتياجات الهيكل من ذبائح يومية  ،بخور  ..الخ وهكذا يتضح
أن ضريبة الهيكل ليست هى الجزية التى يجمعها العشارون لحساب الرومان .

اإلصحاح الثامن عشر
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ما هو شرط الدخول إلى ملكوت السموات ؟ .......................................................................
 )2من هو األقطع ؟  ........................واألعور ؟  ............................واألعرج ؟ ......................
 )3ما فعلتموه بأحد هؤالء االصاغر  ،فبى قد فعلتم  ..اين تجد هذا المعنى ؟ .....................................
 )4خير له أن يغرق فى لجة البحر  .من هو ؟ .........................................................................
 )5حدد يسوع  4خطوات للتعامل مع من أخطا إل ْى  .ما هى فى ايجاز ؟
............................................ -3
............................................ -1
........................................... - 4
........................................... -2
 )6فى ع .. 7لمن أعطى يسوع الويل ؟ .................................................................... .............
خر لمن ؟ ............................................................................................
فخر العبد  ..من َّ
َّ )7
 ،تمهل على فأوفيك الجميع  .من قالها لمن ؟ ......................................................................
ماذا كان رد فعل الدائن فى كال الموقفين ؟ .........................................................................
 )8تراجع السيد عن تركه الدين لعبده  .لماذا ؟ ........................................................................
 )9المالك الحارس  ..اين تجد االشارة اليه ؟ ..........................................................................
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 )11ابن االنسان  .لماذا جاء ؟ ...........................................................................................
 )11فى االصحاح الــ  15ألى انجيل تجد مثل الخروف الضال ؟ .................................................
 )12أخى الذى أخطأ إلى صار عندى كالوثنى أو العشار ألنه لم يسمع....................................... -1 .
.......................................................... -3
............................................ -2
 )13ما هو الشئ الذى إذا اتفق اثنان من التالميذ عليه يكون لهما ؟ ................................................
 )14هات كلمة أو جملة توضح عنف هذا العبد الذى سامحه سيده .................................................
 )15أمر السيد أن يُباع العبد هو وإمراته وأوالده وكل ما له  ..تُرى عالم يدل هذا ! على بطشه أم عدله ؟ ..........

س :2أكمل ما يأتى :
 )1فى مر 34:9تحاجوا التالميذ بعضهم مع بعض فى  ، ................................وهنا ق  .متى يورد
أنهم تقدموا إلى يسوع وسألوه  ......................................................وكانت اجابة يسوع  :من
وضع نفسه مثل هذا الولد فهو ........................................................................................
 )2إن اعثرتك يدك أو رجلك  ................والقها عنك  .أما إن اعثرتك عينك  ..................والقها عنك .
وفى الموعظة تكلم يسوع عن قطع  .....................................وقلع ......................................
 )3سلطان الحل والربط وجهه يسوع فى هذا االصحاح لــ ........أما فى ص 16فقد وجهه لــ  ........فقط .
 )4مثل ملكوت السموات هنا يعطى صورة لــ .........................................................................
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1طلب يسوع من بطرس أن يغفر ألخيه  491مرة فقط .

(

)

 )2حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة فهناك اكون فى وسطهم .

(

)

 )3مثل السيد والعبدين يتوافق مع ما قاله يسوع فى الموعظة إن لم تغفروا للناس زالتهم ال يغفر لكم ابوكم
( )
أيضا ً زالتكم 15 : 6
 -اذكر آية من االصحاح تؤكد هذا المعنى ؟ .....................................................................

اإلصحاح التاسع عشر
 ملحوظة  :عبر األردن هى الضفة األخرى من نهر األردن  .والمقصود هنا هو الضفة الشرقية والمعروفة بإسم
( بيرية )  ..حاليا ً الجوالن  .وقد س َّكنها موسى لسبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط منسى .

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1هل يحل للرجل أن يطلق إمرأته لكل السبب  .ما الهدف من هذا السؤال ؟ ......................................................
 )2متى أعطيت وصية الطالق ؟  ......................................ولماذا ؟ ........................................................
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 )3اين ورد الحديث عن الطالق فى انجيل ق  .متى ؟ ...............................................................
 )4من طلق إمرأته إال ( ليس ) بسبب الزنى وتزوج بأخرى يزنى  .لماذا يزنى ؟ ..............................
.............................................................................................................................
والذى تزوج بمطلقة يزنى  .لماذا يزنى ؟ ..........................................................................
)5
َ
 )6ليس الجميع يقبلون هذا الكالم  ..ما المقصود بــ " هذا الكالم " ؟ ..............................................
 الخصيان هم الرجال الذين ال يمارسون الحياة الزوجية سواء بارادتهم أو بغير ارادتهم .

 3 )7أنواع من الخصيان  ..ما هى ؟ ...................... -3 ....................... -2 ....................... -1
 )8اذكر مثاالً لمن خصاهم الناس ؟ .....................................................................................
 )9فى اللوح األول من لوحى الشريعة كتبت  4وصايا لعالقة االنسان باهلل  .وفى اللوح الثانى كتبت
 6وصايا تخص عالقة االنسان بمن حوله تُرى أى وصايا ذكرها يسوع للشاب الغنى ؟ وإلى أى لوح
تنتمى ؟ ...................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )11الشاب الغنى مضى حزينا ً  ..لماذا ؟ ...............................................................................
 )11ما هى مكافأة التالميذ الذين تركوا كل شئ وتبعوا يسوع ؟ ............................................... -1
.......................................................... -3 ........................................................ -2
 ) 12كيف اختتم ق  .متى هذا االصحاح ؟ ..............................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1الذى جمعه االنسان ال يفرقه هللا .

(

)

 )2الطالق لم يكن موجودا ً منذ البدء .

(

)

 )3الزنا هو الوحيد الذى يحطم رباط الزوجية .

(

)

 )4كالم التالميذ ليسوع فى ع 11يدل على استحسانهم تسهيل موضوع الطالق بدالً من قصره على علة
( )
الزنا فقط .
 )5الذين خصوا أنفسهم هم أولئك الذين امتنعوا عن الزواج وفضلوا حياة البتولية ليس لعجز فيهم ولكن
( )
ليكرسوا حياتهم هلل .
 )6انتهر التالميذ االطفال  ،فاغتاظ يسوع ( مر . ) 13:11

(

)

 )7تسبب غنى الشاب فى حزنه .

(

)

 )8يستحيل أى يدخل غنى إلى ملكوت السموات .

(

)

 )9صعوبة دخول االغنياء إلى ملكوت هللا هو انشغالهم بأموالهم واتكالهم عليها .

(

)
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س :3أكمل ما يأتى :
 )1قال الفريسيون ليسوع  :لماذا  .....................موسى أن يُعطى كتاب طالق فتطلق  .قال لهم إن
موسى  ،من أجل قساوة قلوبكم  ..................لكم أن تطلقوا .
 )2فى اآليات من  9 – 4كان كالم يسوع موجها ً لــ ........................
أما فى اآليات من  12 – 11كان موجها ً لــ .............................
 )3ان لم ترجعوا وتصيروا  .....................فلن تدخلوا ملكوت السموات (  . ) 3:18وأكدها يسوع فى
هذا االصحاح بقوله  :ألن  ...........................ملكوت السموات .

اإلصحاح العشرون
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1خرج رب البيت مع الصبح  .لماذا ؟ ...............................................................................
 .. )2رجالً رب بيت خرج  ..فى أى ساعات ؟ ........................................................................
 )3مع فعلة أى ساعة اتفق رب البيت على الدينار كأجرة ؟ .........................................................
 )4مع فعلة أى سا عة اتفق أن يعطيهم " ما يحق لهم " ؟ .............................................................
 )5فعلة الساعة الحادية عشرة وقفوا كل النهار بطالين  .لماذا ؟ ....................................................
 )6ماذا لو ابتدأ صاحب الكرم باعطاء األجرة مبتدئا ً من األولين ؟ .................................................
.............................................................................................................................
 )7لماذا ابتدأ باآلخرين ؟ ..................................................................................................
.............................................................................................................................
 )8تُرى  ،هل توقع أصحاب الساعة الحادية عشرة أن يأخذوا دينارا ً ؟ ...........................................
 )9فلما جاء األولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر  .لماذا ؟ ................................................................
 )11وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت  .تُرى هل لهم حق فى ذلك ؟ ......................................
ه ل ظلمهم صاحب الكرم ؟

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

 )11هل من حق صاحب الكرم أن يعطى الذى عمل ساعة كالذى عمل  12؟ ....................................
 )12تُرى هل طمع فعلة الساعة األولى فى صاحب الكرم ؟ .........................................................
 ) 13بماذا اختتم يسوع مثل الفعلة ؟ .......................................................................................
.............................................................................................................................
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 )14هل من عالقة بين نهاية هذا المثل ونهاية ص  19؟ .............................................................
 )15عالم تقوم فكرة مثل الفعلة ؟ .........................................................................................
 )16كيف ربط ق  .متى بين نهاية ص  19وبداية ص  21؟ ........................................................
 )17ما هى األجرة الموحدة هنا ؟  .................وروحيا ً إلى أى شئ تشير ؟ ....................................
 )18تقدمت  ....................مع إبنيها  ..وطلبت منه أن يجلس ابناها  ،واحد عن يمينه واآلخر عن يساره
فى ملكوته  .وفى ( مر )11يذكر أن الذى تقدم وطلب هما  ..............................إال أن رد يسوع فى
البشارتين كان موجها ً لــ .........................................
 )19تُرى  ،ماذا كان يظن يعقوب ويوحنا وأمهما فى ملكوت يسوع ؟ .............................................
 )21سأل يسوع التلميذين سؤاالً ما هو ؟ ................................................................................
وماذا كانت اجابتهما ؟ ................................................................................................ .
 )21تُرى ماذا كنت تتوقع أن يكون رد يسوع عليهما بعد اجابتهما بااليجاب ؟ ...................................
وماذا كانت اجابة يسوع الفعلية ؟ ....................................................................................
.............................................................................................................................
 )22هل يتساوى كل األبرار فى السماء ؟ ...............................................................................
 )23تحديد المكانة فى السماء  .تُرى من يحددها ؟ .....................................................................
 )24ما رد فعل باقى التالميذ العشرة ؟ ..................................................................................
 )25تُرى  ..كيف تكون عظيما ً ؟  .............................وكيف تكون أوالً ؟ ...................................
 .. )26ليخدم بل ليخدم  ..ما عالمة التشكيل التى توضع على حرف الياء فى الكلمتين ؟ .......................
 )27ما رد فعل األعميين حين أبصرت أعينهما ؟ .....................................................................

اإلصحاح الحادى والعشرون
 ملحوظة  :جبل الزيتون يقع شرقى أورشليم – يفصله عنها وادى قدرون – وهو يبعد نحو ميل (  2111خطوة – ثلث ساعة ) من
سفَ ر سبت )  .يقع على سفحه الشرقى بيت عنيا  ،بيت فاجى  ،وعلى سفحه الغربى بستان جثسيمانى .
المدينة – هذه المسافة تسمى ( َ

س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ماذا فرش الجمع فى الطريق ؟ .......................................................................................
 )2من أين بدأ موكب المسيح الملك ؟ ...................................................................................
 )3لكى يتم ما قيل بالنبى القائل  :قولوا البنة صهيون ..تُرى من الذى تنبأ عن دخول المسيح ملكا ً إلى أورشليم ؟

 )4الرب محتاج إليهما  ..هل يحتاج الرب ؟ ...........................................................................
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 )5هوذا ملكك يأتيك  ..كيف ؟ ............................................................................................
 )6ارتجت أورشليم  ..ما الذى رجها ؟ ..................................................................................
 )7كيف نظرت الجموع إلى يسوع  ،من هو ؟ ........................................................................
 )8رؤساء الكهنة والكتبة غضبوا  ..ما الذى أغضبهم ؟ .............................................................
 )9من يؤمن بى فاألعمال التى أنا أعملها يعملها هو أيضا ً وأعظم منها  .أين تجد هذا المعنى ؟
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )11الطلبة المستجابة  ..ما هو شرطها ؟ ................................................................................
 )11لم يجد يسوع فى شجرة التين إال ورقا ً فقط  ،ق .مرقس يعلل ذلك بأنه " لم يكن وقت التين "
مر 13:11فلماذا لعنها يسوع ؟ .....................................................................................
 ملحوظة  :فى فلسطين يثمر التين مع االوراق ،وأحيانا ً ينضج بعض الثمر قبل غيره بأيام كثيرة وهو ما يعرف عند البعض بالديفور.

 )12شجرة التين كثيرة الورق – عديمة الثمر  ..روحيا ً االم تشير ؟ ................................................
 ) 13ماذا فعل رب البيت للكرم الذى غرسه ؟ ..........................................................................
 )14ما فلسفة صاحب الكرم فى إرسال ابنه إلى الكرامين ؟ ..........................................................
 ) 15قتل الكرامون العبيد  ،وفكروا فى قتل اإلبن  ..وما الفرق ؟ ....................................................
 )16فى المثل  ،قال يسوع إن الكرامين أخذوا االبن خارج الكرم وقتلوه  .ماذا قصد يسوع ؟
............................................................................................................................
 )17فمتى جاء صاحب الكرم  ..من هو ؟ ...............................................................................
 )18الحجر الذى رفضه البناؤون  ..من هو الحجر ؟ .................................................................
 )19متى يسقط االنسان على هذا الحجر ؟ وما النتيجة ؟ .............................................................
ومتى يسقط الحجر على االنسان ؟ وما النتيجة ؟ ................................................................
 )21متى عرف الكهنة والفريسيون أنه تكلم عليهم ؟ ..................................................................
ولماذا لم يمسكوه ؟ .................................................................................. ..................
س :2أكمل ما يأتى :
 )1التلميذان وضعا  ..................على األتان والجحش  .أما الجمع فقد فرشوا  ................فى الطريق .
 )2االبن األول رفض فى األول لكنه  .....................أخيرا ً ومضى إلى الكرم  .أما رؤساء الكهنة
وشيوخ الشعب إذ رأوا  .............................أخيرا ً ليؤمنوا به .
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س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كان يسوع راكبا ً األتان والجحش يمشى أمام الجموع .

(

)

 ملحوظة  :أوصنا = خلصنا

 )2فى الهيكل تجلت غيرة يسوع وعنفه مع المستهترين ،وتجلت أيضا ً رحمته مع المرضى فشفاهم (.

)

(

)

 )3هرب يسوع من سؤال رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب عن السلطان .

 ملحوظة  :فى يو  19:1نقرأ عن لجنة تقصى الحقائق من كهنة والويين ذهبت من أورشليم إلى المعمدان تسأله من
أنت ! واآلن حينما سألهم يسوع عن معمودية يوحنا أجابوا " ال نعلم "
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 )4لو أقر رؤساء الكهنة أن معمودية يوحنا هى من السماء  ،تكون شهادته عن يسوع أنه المسيح شهادة
صادقة تعلن عن سلطان يسوع الذى سأل عنه رؤساء الكهنة .

(

)

 )5قالوا له  .أولئك األردياء يهلكهم هالكا ً رديا ً  .ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين  ..قالوا هذا وهم يعلمون
(

أنه يقصدهم بهؤالء الكرامين .

)

اإلصحاح الثانى والعشرون
 ملحوظة  :فى أعراس الملوك قديما ً  ،كان لباس العرس يوزع مجانا ً كهدية من الملك للمدعوين .

س : 1ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1يشبه ملكوت السموات  ..المقصود بالملكوت هنا هو الحياة فى السماء .

(

)

 )2الذين حضروا الوليمة كانوا أشرارا ً وصالحين .

(

)

 )3االنسان الذى لم يكن البسا ً لباس العرس ربما كان فقيرا ً ليس لديه ما يقتنى به لباس العرس .

(

)

 )4أمر الملك خدامه أن يربطوا هذا االنسان ويطرحوه فى الظلمة الخارجية ألنه بالتأكيد كان شريرا ً (

)

 )5أيجوز أن تُعطى جزية لقيصر .

(

)

 )6يتميز المرائى بالخبث .

(

)

 )7سأل الناموسى يسوع عن الوصية األولى والثانية .

(

)

 )8المسيح هو ابن داود .

(

)

 )9المسيح هو رب داود .

(

)

س :2أكمل ما يأتى :
 )1الدعوة األولى والثانية ُوجهت بصفة خاصة لــ  ...........................أما الدعوة الثالثة ( بعد حرق
المدينة ) فكانت موجهة لــ ...........................................
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 )2أما العرس فــ  ......................أما المدعوون فلم .................................
 )3ألن كثيرين يُدعون وقليلين يُنتخبون  ..اين ذكرت فى انجيل متى ؟ فى نهاية مثل ..........................
 ،فى نهاية مثل .........................................
 )4فى هذا االصحاح سأل الفريسيون والهيرودسيون المسيح عن  ...............وسأله الصدقيون عن
 .................وسأله الناموسى عن  ......................أما يسوع فسألهم .....................................
س : 3أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1أحصر الشخصيات المذكور ة فى هذا المثل ؟ ......................................................................
.............................................................................................................................
 )2اذكر وظيفة كل من  -1 :عبيد الملك ................................................................................
 -2جنود الملك ...............................................................................
 -3خدام الملك ................................................................................
 )3ما الذى أغضب الملك ؟ ...............................................................................................
وما رد فعل غضبه ؟ ...................................................................................................
 )4فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس  ،فسكت ! لماذا لم يدافع عن نفسه ؟
............................................................................................................................ .
.............................................................................................................................
 )5يُحرم من دخول السماء كل من لم يلبس لباس العرس  .تُرى ما هو هذا اللباس ؟ ...........................
 )6الحق الحق أقول لك ( يسوع لنيقوديموس ) إن لم يولد االنسان من الماء والروح ال يقدر أن يدخل
ملكوت هللا  .أين تجد هذا المعنى ؟ ..................................................................................
 )7من سأل يسوع عن الجزية ؟ ..........................................................................................
 )8الذى ال ينظر إلى وجوه الناس  .ماذا يفعل ؟ .......................................................................
 )9فلما سمعوا تعجبوا ع . 22لماذا ؟ ....................................................................................
 )11ذ ُكرت فى هذا االصحاح عدة طوائف يهودية  .ما هى ؟ .......................................................
 )11جاء اليه صدوقيون  ..وأورد ق .متى عقيدتهم " الذين يقولون ليس قيامة " لماذا أوردها هنا بالذات ؟
.............................................................................................................................
 )12ما الذى أضل الصدوقيين ؟ ..........................................................................................
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 )13أجاب يسوع على سؤال الصدوقيين وأيضا ً على عقيدتهم  .كيف ؟ ...........................................
............................................................................................................................ .
 )14يتعلق الناموس كله واألنبياء بوصيتين ما هما ؟ ..................................................................
 )15كانت اجابات يسوع مفحمة لكل من سألوه  .ما النتيجة ؟ .......................................................

اإلصحاح الثالث والعشرون
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1ما الهدف من كل أعمال الكتبة والفريسيين ؟ .......................................................................
 )2ماذا يفعل الكتبة والفريسيون فى  -1 :الوالئم .....................................................................
 -2المجامع .....................................

 -3االسواق ....................................................

 )3رفض يسوع  3كلمات لتالميذه وللجموع وحذرهم من أن يُدعوا بها  .ما هى ؟ .......................
ولماذا رفضها ؟ .........................................................................................................
 )4انجيل الويالت  .كم ويل صبه يسوع للكتبة والفريسيين ؟ .......................................................
 )5ابليس ومالئكته لن يدخلوا ملكوت السموات  ،وهم يعملون جاهدين أن يمنعوا المؤمنين من الدخول .
تُرى من يحذو حذوهم ؟ ...............................................................................................
 )6فى الويالت  ،كم مرة ُو صف الكتبة والفريسيون بــ " المراؤون " ؟ .....................................
وكم مرة بــ " القادة العميان " ؟ ......................................................................................
 )7الهيكل أعظم من ذهب الهيكل  .وكذلك المذبح أعظم من القربان  .لماذا ؟ ....................................
 " )8الداخل والخارج " اين تجد المقارنة بينهما ؟ ....................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 )9أوالد االفاعى  ..كم مرة قيلت فى انجيل متى حتى اآلن ؟ (اذكر الشاهد فقط) ومن قالها فى كل مرة ؟
....................................................................................................................... ......
س :2أكمل ما يأتى :
 .. )1فال تُدعوا  ...................وال تُدعوا  ......................ألن  ..................................المسيح .
 )2فى  3:5يطوب يسوع الطوبى األولى المساكين بالروح ألن  ، ..........................وفى 13:23
يصب يسوع الويل األول على الكتبة والفريسيين ألنهم .........................................................
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س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1الكتبة والفريسيون يقولون أقواالً حسنة .

(

)

 )2الكتبة والفريسيون يفعلون خالف ما يقولوه .

(

)

 )3األلقاب التى رفضها يسوع قديما ً ( سيدى – أب – معلم ) التى كانت تخدم مظاهر العبادة اليهودية  ،ال
تتعارض اآلن مع ايمان الكنيسة وجوهرها ويمكن اطالقها .

(

)

 " )4ان كان لكم ربوات من المرشدين فى المسيح  ،لكن ليس آباء كثيرون  ،ألنى أنا ولدتكم فى المسيح يسوع
باالنجيل " 1كو ..15:4ادعى ق .بولس أنه أب للكورنثوسين  ،متحديا ً رفض يسوع لهذه األلقاب .

( )

 )5كلمة " ابونا " التى تستخدم اآلن للكهنوت ال تتعارض مع كالم االنجيل .

(

)

 )6يتعب الكتبة والفريسيون الجتذاب أشخاص جدد للديانة اليهودية .

(

)

 )7فى تعليم الكتبة والفريسيين  ،الحلفان بالهيكل ملزم  ،أما الحلفان بذهب الهيكل فغير ملزم .

(

)

 )8طلب يسوع من الكتبة والفريسيين أن يتركوا تعشير النعنع والشبث والكمون .

(

)

 )9المرائى يدقق فى التوافه الصغيرة ويتجاهل الخطايا الجسيمة .

(

)

 )11يأسف الكتبة والفريسيون أن آباءهم قتلوا األنبياء .

(

)

 )11يشهد الكتبة والفريسيون أنهم أبناء قتلة األنبياء .

(

)

 )12قتل اليهود زكريا الكاهن أبو المعمدان بين الهيكل والمذبح .

( )

 ملحوظة :
 -1زكريا براخيا هو على األرجح زكريا بن يهوياداع الكاهن  .فبعد موت ابيه يهوياداع ( أو برخيا ) ارتد الشعب عن
الرب  .فوقف زكريا محذرا ً اياهم أن هللا سيتركهم ألنهم تركوه  ،فلم يقبلوا كالمه ورجموه بحجارة بأمر الملك يوآش
فى دار بيت الرب 2أخ . 16-15 :24
 -2سفر األخبار الثانية هو السفر األخير من الكتاب حسب التوراة العبرية .
 -3من دم هابيل الصديق ( أول دم ) إلى دم زكريا بن براخيا ( آخر دم حسب التوراة العبرية ) .

اإلصحاح الرابع والعشرون
س :1أكمل ما يأتى :
 )1عبارات تحذيرية ! انظروا  ...............................انظروا ..................................................
 )2فمتى نظرتم  .......................التى قال عنها دانيال النبى  ،فسرها ق .لوقا بقوله ( )21:21متى رأيتم
اورشليم  ................................والمقصود هو جيوش الرومان بقيادة  ......................سنة 71م .
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 3 )3خطوات مطلوبة فى جهادنا الروحى :
 -1الذى فى اليهودية ( الحياة المظهرية والشكلية )

 ( ........................السمو الروحى )

 -2الذى على السطح ( درجة روحية عالية )

 ( ..........................الدرجة االقل )

 -3الذى فى الحقل ( حقل الخدمة )

 ( ..........................ال ينظر إلى الوراء )

 )4ان قال لكم أحد هوذا  .........................هنا أو هناك فال  .........................وان قالوا لكم هاهو
فى  ...................فال  ....................هاهو فى  ....................فال ...................................
س : 2أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1سأل التالميذ يسوع سؤالين  .ما هما ؟ ..............................................................................
......................................................................................................... ....................
 )2ما هى العالمة التى تسبق المنتهى مباشرة ؟ .......................................................................
 )3فى األيام األخيرة تبرد محبة الكثيرين  .لماذا ؟ ....................................................................
 )4كيف يأتى ابن االنسان فى مجيئه الثانى ؟ ..........................................................................
 )5كيف نعلم أن الصيف قريب ؟ ........................................................................................
 )6وكما كانت أيام نوح كذلك يكون ايضا ً مجئ ابن االنسان  .ما وجه الشبه ؟ ...................................
 )7ما المقصود من ع .. 4الذين فى الحقل  ،واللواتى يطحن على الرحى ؟ ......................................
 )8ال تعلمون فى اية ساعة يأتى ربكم  .اذا ً ما هو المطلوب ؟ ......................................................
 )9صفتان للعبد الذى يقيمه سيده على عبيده  .ما هما ؟ ..............................................................
 )11هل نفعت االمانة صاحبها ؟ ..........................................................................................
 )11ماذا وراء التصرفات الخاطئة للعبد الردئ ؟ .....................................................................
وما مصيره ؟ ...........................................................................................................
 ) 12ما هو مصير المرائين ؟ .............................................................................................
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1أصعب ضيقة تمر بالبشرية هى ضيقة حصار أورشليم 71م .

(

)

قصر هللا أيام الضيقة ألجل رحمته باألشرار .
 )2يُ ِّ

(

)

 )3يخرج البرق من المغارب ويظهر فى المشارق .

(

)

 )4ظهور المسيح كالبرق يشير إلى ظهوره المفاجئ .

(

)

36

(

)

 )5مجئ ابن االنسان سيراه الجميع بعين اليقين فى المشارق والمغارب .

 )6ظهور النسور يؤكد وجود جثة  ،كذلك ظهور الديان يؤكد كمال كأس دينونة االشرار ( .

)

 )7يخفى السارق ساعة مجيئه للسرقة  .كذلك أخفى يسوع ساعة مجيئه الختطاف اوالده ( .

)

(

)

 )8العبد  ،بأمانته يعطى الطعام وبحكمته يعطيه فى حينه  ،ال يقدمه وال يؤخره .

اإلصحاح الخامس والعشرون
س :1أكمل ما يأتى :
 )1ذكر ق .متى عدة فئات  ،نصيبهم " البكاء وصرير االسنان "  .من هم ؟
.................. -1ص12

............................ -2ص24

........................ -3ص25

 )2الجاهالت أخذن معهن  ...............فقط  ،أما الحكيمات فأخذن  ......................مع .....................
 )3لما  ...................العريس  .نعسن كلهن ونمن  ،فى نصف الليل أُعلن أن العريس .................
وحين ذهبت الجاهالت ليبتعن زيتا ً  ........................العريس .
 )4وصف العبد الذى يعطى الطعام فى حينه بــ  ................ص ، 24وهنا ُوصف العبد الذى تاجر وربح
بــ  ، .............. ، ................أما الذى أخفى الفضة فقد وصفه السيد بــ ................. ، ..............
 )5الفريقان عن اليمين واليسار استغربا كالم الرب وأجابا  ،كل على حدة  ،يارب متى رأيناك  ..جائعا ً
الذين عن اليمين أكملوا  ( ...................لقد نسوا أعمال البر التى عملوها ).
الذين عن اليسار أكملوا  ( ...................لقد نسوا أنهم ما لم يفعلوه بأحد األصاغر فبيسوع لم يفعلوا) .
س : 2أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1متى اق بل العريس ؟ ....................................................................................................
 )2ماذا طلبت الجاهالت من الحكيمات ؟ ...............................................................................
 )3وماذا طلبت الحكيمات من الجاهالت ؟ .............................................................................
 )4على أى أساس أ عطى العبيد مقادير مختلفة من الوزنات ؟ ......................................................
 )5متى حاسب السيد عبيده ؟ .............................................................................................
 )6كنت أمينا ً فى القليل أقيمك على الكثير  .ادخل إلى فرح سيدك  .تُرى ما هو القليل ؟ .......................
وما هو الكثير ؟ .........................................................................................................
 )7ما هى نظرة العبد الثالث إلى سيده  .كيف يراه ؟ ..................................................................
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 )8كل من له يُعطى فيزداد ومن ليس له فالذى عنده يؤخذ منه  .أين وردت هذه المعادلة الغريبة من قبل ؟
 .......................وكيف ُ
طبقت فى هذا المثل ؟ .................................................................
 )9تُرى أين مكانك من الراعى ! عن يمينه أم عن !!! ( هللا ال يسمح ) ...........................................
 )11عبارتان ست ُسمعان يوم الدينونة  .ماهىما ؟ .......................................................................
.............................................................................................................................
 )11فى أى يوم من أيام البصخة يُقرأ مثل العذارى ؟ ................................................................
ومتى يُقرأ كانجيل القداس ؟ ........................................................................................
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1لما أبطأ العريس الحكيمات نعسن ونمن مثل الجاهالت .

(

)

 )2فاسهروا إذا ً ألنكم ال تعرفون اليوم وال الساعة  ..كلمات قالها يسوع للجاهالت .

(

)

 )3الذى أخذ الوزنة حافظ على فضة سيده فخبأها ليسلمها له غير منقوصة .

(

)

 " )4بعد زمان طويل " ع 19تعنى زمانا ً كافيا ً للتجارة والربح .

(

)

 " )5بعد زمان طويل " تعنى  ،روحيا ً  ،تأخر المجئ الثانى .

(

)

 )6الوزنات  ،فى هذا المثل  ،هى مجرد عيار للمواهب التى منحها لنا هللا  .وعلى قدر المواهب توزن
(

)

أعمالنا التى استخدمنا فيها مواهبنا .
 )7االنسان القاسى والطماع هو انسان ( مرابى ) أى محب للربا .

(

)

 )8التمييز بين األبرار واألشرار سيكون سهالً جدا ً كما نميز الخراف عن الجداء .

(

)

 ملحوظة  :الخراف اكثر قيمة من الجداء  ،فتتميز بصوفها وشحمها .

اإلصحاح السادس والعشرون
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1تُرى  ،كيف يمسكون يسوع ليقتلوه ؟ ................................................................................
 )2أين تمت مؤامرة التسليم والقتل .......................................................................................
ومن هم المتآمرون ؟ ...................................................................................................
ولماذا تأجل التسليم والقتل ؟ ..........................................................................................
 )3اغتاظ التالميذ من سكب الطيب  .لماذا ؟ ...........................................................................
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 )4سكبت الطيب  .فدخلت التاريخ من أوسع أبوابه  ..كيف ؟ .......................................................
 )5ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه  .تُرى ماذا يريد توفره فى هذه الفرصة ؟ .......................
................................................................................................ .............................
 )6فى أول ايام الفطير  ..تُرى أى يوم من أيام االسبوع ؟ ...........................................................
 )7اذهبوا إلى المدينة إلى فالن وقولوا له  ...تُرى من هو فالن ؟ ..................................................
ولماذا لم يفصح يسوع عن اسمه ؟ ...................................................................................
 )8أشار يسوع  ،بطريق غير مباشر  ،إلى يهوذا أنه هو الذى يسلمه  ...كيف أشار ؟ ..........................
.............................................................................................................................
 )9تُرى ماذا لو كان بطرس قد أدرك صراحة أن يهوذا هو الذى سيسلم يسوع ( تذكر ما فعله بعبد رئيس
الكهنة ) ......................................................................................................... ..........
 )11ماذا فعل التالميذ بعدما تناولوا جسد الرب ودمه ؟ ...............................................................
وكيف استفادت الكنيسة من هذه الحقيقة ؟ ..........................................................................
 )11وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه ؟ تُرى ما اسم
هذا الواحد  ،وما إسم العبد ؟ ..........................................................................................
 )12لم يطلب يسوع من أبيه أن يقدم له اكثر من  12جيشا ً من المالئكة  .لماذا ؟ ................................
 )13لماذا دخل بطرس إلى دار رئيس الكهنة ؟ .........................................................................
 )14ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا ( شهادة زور )  ...لماذا ؟ (مر............................ )14
............................................................................................................................. .
 )15قال شاهدا الزور أن يسوع قال  :إنى انقض هيكل هللا وفى ثالثة أيام ابنيه  .هل قال يسوع هذا ؟
 ...................إذا ً ماذا قال ؟ ........................................................................................
 )16مثَّل قيافا دوره ببراعة ليستميل المجمع للحكم على يسوع  .ماذا فعل ؟ ......................................
.................................................................................................... ..............................
..................................................................................................................................
 ) 17فتذكر بطرس كالم يسوع  ..لماذا فعل ؟ ...........................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1تقع بيت عنيا على السفح الغربى لجبل الزيتون .

(

)

 )2جاء رؤساء الكهنة إلى يهوذا واتفقوا معه على تسليم يسوع مقابل ثالثين من الفضة .

(

)
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 )3كل واحد من التالميذ شك فى نفسه أن يكون مسلم يسوع .

(

)

 )4البد أن يُسلَّم ابن االنسان  ،لكن ويل لذلك الرجل الذى به يُسلم ابن االنسان .

(

)

 )5كل التالميذ شكوا فى يسوع .

(

)

 )6كل التالميذ هربوا .

(

)

 )7بطرس هو الوحيد الذى انكر يسوع .

(

)

 )8جميع التالميذ أصروا أنهم لن ينكروا يسوع حتى ولو اضطروا أن يموتوا معه .

(

)

 )9تقع جثسيمانى على السفح الغربى لجبل الزيتون .

(

)

 )11السهر فى الصالة ينجى من التجارب .

(

)

 )11أما الروح فنشيط ( ال يغلبه النعاس ) وأما الجسد فضعيف ( يغلبه النعاس ) .

(

)

 )12القبلة  ..عالمة الحب والمودة صارت عالمة الغدر والتسليم .

(

)

 )13لم يعرف يسوع لماذا جاء يهوذا فسأله  :يا صاحب لماذا جئت .

(

)

س :3أكمل ما يأتى :
 )1فى جثسيمانى نرى ثالث خطوط  ،على الخط األول نرى  .......................وحده جاثيا ً يصلى .
وعلى الخط الثانى نجد  .................. ، .................. ، ...............نائمين  .أما على الخط الثالث
فنجد بقية التالميذ (  .......تالميذ ) أيضا ً نائمون .
 )2فى المواقف التى تقف فيها محتارا ً اطلب إرادة هللا وقل له ......................................................
 )3فى المرة األولى صلى يسوع  :يا أبتاه  ....................فلتعبر عنى هذه الكأس .
وفى المرة الثانية صلى يسوع  :يا أبتاه  ..................أن تعبر عنى هذه الكأس .
 )4كان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون  .......................على يسوع لكى يقتلوه
 .................ومع أنه جاء  .....................كثيرون ...........................
 )5تبع بطرس يسوع من  .................فكانت النهاية أنه أنكره .

اإلصحاح السابع والعشرون
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1تعجب بيالطس جدا ً  .لماذا ؟ .........................................................................................
 )2من تريدون أن أطلق لكم  .باراباس أم يسوع  ..لمن وجه بيالطس كالمه ؟ ...........................
ولماذا ؟ ...................................................................................................................
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 )3لماذا تألمت زوجة بيالطس ؟ .........................................................................................
 )4التحريض على القتل  ..تهمة نسمعها كثيرا ً هذه األيام  ..تُرى من المتهم بها هنا ؟ .........................
.............................................................................................................................
 )5ماذا فعل يسوع ؟  ..أى شر عمل ؟ هكذا سأل بيالطس  .تُرى هل أجابه الجمع ؟ ...........................
.............................................................................................................................
 )6صنع عسكر الوالى من يسوع ملكا ً ليستهزئوا به  .ماذا فعلوا ؟ .................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................... ..........
 )7لما ذاق يسوع الخل الممزوج بمرارة ( شراب مسكن ومخدر )  .لم يرد أن يشرب  .لماذا ؟
.............................................................................................................................
 )8ما الذى القوا عليه قرعة ؟  ..........................وما الذى اقتسموه ؟ .........................................
 )9على الصليب  ،جدفوا واستهزأوا وعيروا يسوع  ..من هم ؟ ....................................................
 )11لما سمعو قالوا انه ينادى ايليا  .لماذا قالوا ايليا ؟ ...................................................................
 )11صرخ يسوع بصوت عظيم  ..كم مرة صرخ ؟ وماذا قال فى كل مرة ؟ (لو....................... )46:23
..............................................................................................................................
 )12قائد المئة والذين معه  ..خافوا جدا ً  .ما الذى أخافهم ؟ ...........................................................
وم ا رد فعلهم ؟ ............................................................................................................
 )13سبع كلمات قالها يسوع على الصليب  .ماذا ذكر منها ق .متى ؟ ................................................
 )14بين اللواتى كن ينظرن إلى المصلوب من بعيد  ،ذكر ق .متى ثالثة  .من هن ؟ ..............................
أما اللتان جلستا تجاه القبر فهما ؟ ......................................................................................
 )15فتكون الضاللة األخيرة أشر من األولى  .ترى ما هى الضاللة األولى والضاللة األخيرة ؟
...............................................................................................................................
 )16ندم يهوذا على ما فعل  ..ماذا فعل بندمه ؟ ..........................................................................
سمى الحقل " حقل دم " لماذا ؟ .......................................................................................
ُ )17
 ) 18فيما استخدم حقل الدم ؟ .................................................................................................
س : 2ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كان هيرودس يتوقع أن يطلب الجمع اطالق يسوع .

(

)

 )2كان تصرفا ً صائبا ً من بيالطس أن يأخذ ماء ويغسل يديه ويتبرأ من دم يسوع .

(

)
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 )3استمرت الظلمة على األرض من الثانية عشرة ظهرا ً إلى الثالثة ظهرا ً ( بتوقيتنا نحن ) .

(

)

 )4انشق حجاب الهيكل من اسفل إلى فوق .

(

)

 )5ضبط القبر وختمه واقامة حراس عليه عضد فكرة القيامة وبرهن عليها .

(

)

 )6أدرك يهوذا  ،بعد فوات اآلوان أنه أسلم دما ً برئيا ً .

(

)

 )7استخدم المجتازون كالم شهود الزور فى التجديف على يسوع وهو مصلوب .

(

)

س :3أكمل ما يأتى :
 )1لم يُجب المسيح ال على  .............................................وال على .......................................
 )2موكب الساعات األخيرة  ..إلى  .....................ذهب يهوذا ومعه جمع كثيرا ً  ،أمسكوا يسوع ومضوا
به إلى  ....................ومنه إلى  ..............................الذى أسلمه ليُصلب  .فى ......................
عروه وألبسوه ردا ًء قرمزيا ً ثم ذهبوا إلى  ( .........................موضع الجمجمة ) .
 )3حمل  .................يسوع  .طفالً صغيرا ً على ذراعية  .أما  ......................فقد حمل .................
 )4فى طريقه إلى الجلجثة رفض يسوع أن يشرب  ، .....................لكنه على الصليب شرب ............
 )5فقد يهوذا رجاءه ،فمضى  ...................لم يفعل كما فعل  ..............الذى خرج إلى خارج وبكى بكاءا ً مراً.

اإلصحاح الثامن والعشرون
س : 1أجب عن األسئلة اآلتية :
 )1مريم المجدلية  ،مريم األخرى ( أم يعقوب ويوسى ) ما عالقتهما بالصليب والقيامة ؟ .....................
.............................................................................................................................
 )2ثالثيات :
 3 -1صفات للمالك .............................................................................................. :
 3 -2أفعال أمر قالها المالك للمرأتين ........................................................................ :
 3 -3أفعال للمرأتين عندما تقابلت ا مع يسوع ................................................................. :
 3 -4أفع ال قالها يسوع للمرأتين .............................................................................. :
 )3كيف خرجت ال مريمتان من القبر ؟ ..................................................................................
 )4تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ ليعطوا العسكر فضة كثيرة  .لماذا ؟ ...........................................
 )5اختتم ق .متى انجيله بعبارة رائعة  ،تصلح أن تكون طوق نجاة لنا جميعا ً  .ما هى ؟
.............................................................................................................................
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س :2أكمل ما يأتى :
 )1كانت  ..................... ، .....................ذاهبتان إلى  ......................لتخبرانهم بقيامة يسوع ،
وفى نفس الوقت ذهب  ...............ليخبروا  ........................بكل ما كان .
س : 3ضع عالمة ( √ ) أمام المعلومة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام المعلومة الخاطئة:
 )1كان الحراس أمناء لكل ما قاله لهم رؤساء الكهنة .

(

)

 )2كان الحراس أمناء فيما قالوه للشعب .

(

)

 السؤال التجميعى :
 )1فى أى االصحاحات تقرأ عن :
 -1الموعظة

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

 -11قصة الميالد

 -2القيامة

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

 -11ارسالية الــ 12

 -3الويالت

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

 -12األمثال

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

 -13اشباع الجموع

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

 -5نسب المسيح

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

 -14التجربة على الجبل

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

 -6التطويبات

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

 -15اعتراف بطرس بالهوت المسيح ............

 -7يوحنا المعمدان ......................

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

 -4عالمات النهاية ......................

 -16صلب يسوع

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

 -8العشاء األخير

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

 -17دخول المسيح أورشليم كملك ...............

 -9الطالق

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

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

 -18التجلى

 )2انجيل ق .متى ملئ باألمثلة  .أحصر اسماءها فقط مع الشاهد ؟
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................... ......
.........................................................................................................................
...................................................................................................... ...................
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نتيجة المسابقة
رقم اإلصحاح

الدرجة العظمى

األول
الثانى
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادى عشر
الثانى عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشــــرون
الحادى والعشرون
الثانى والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون
الخامس والعشرون
السادس والعشرون
السابع والعشرون
الثامن والعشرون
المجموع
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درجة المتسابق

