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 رأس ي أفقي

 ـ من الكتيبة اإليطالية فى قيصرية )معكوسة(1

ـ عكس بياض )معكوسة( ـ بلدة قرب روما خرج 2

 إليها اإلخوة إلستقبال بولس )مبعثرة(

 ـ صعد منه السيد املسيح3

 ـ بلدة أطلق فيها ياسون بعد دفع كفالة )معكوسة(4

 ـ من أعضاء جسم اإلنسان5

 ـ أول شهيد فى املسيحية )معكوسة(6

أول مدينة ذهب إليها بولس فى مقاطعة مقدونية  ـ7

 الطرسوس ي )مبعثرة( ـ  )مبعثرة(

 ـ باملوت ... املوت والذين فى القبور أعطاهم حياة.8

ـ رؤيا غيرت حياته )معكوسة( ـ وحدة زمنية 9

 )مبعثرة( .

ألرطاميس صانع هياكل فضة  ـ صائغ 10

 األفسيسيين )معكوسة(

 برنابا فى بافوسـ الوالي الذى وجده شاول و 1

ـ الفعل املاض ي من موكب )مبعثرة( ـ رمز إنجيل 2

 يوحنا )معكوسة( ـ متشابهان.

ـ الفعل املضارع من امالء ـ من تراث الشعوب 3

 )معكوسة( ـ رمز سفر أيوب.

 فى 4
ً
ـ عضو صغير تحدث عنه يعقوب الرسول كثيرا

 رسالته ـ أداة تعريف ـ عكس خير.

 جر .ـ رمز إنجيل لوقا ـ حر 5

 ـ عكس طالع ـ بمعنى شعوب .6

 ــ زوجة أكيال )مبعثرة( ـ متشابهان.7

ـ بمعنى صمت )مبعثرة( ـ وجد فيها فيلبس بعد 8

 تبشير خص ي كنداكة ملكة الحبشة.

9 
ً
ـ حروف من إسم شخص قيل عنه أنه كان متعبدا

 للمجمع ـ متشابهان. 
ً
 هلل وكان بيته مالصقا

 الوالى.ـ أداة استفهام ـ زوجة فيلكس 10
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 الشاهد التوقيت الحدث

   يوم الخمسين القدسـ حلول الروح 1

   ـ ظهور املالك لكرنيليوس2

   ـ تزعزع أساسات السجن فى فيلبى3

   ـ صعود بطرس ويوحنا إلى الهيكل4

املئات ومن معهم ببولس ـ ذهاب قواد 5

 إلى فيلكس الوالى فى قيصرية

  

 الشاهد الترتيب الحدث

   شفاء األعرج ➢

   اطالق بطرس ويوحنا ➢

   الرسل فى اورشليم ➢

   يوم الخمسين ➢

   صالة شكر من الكنيسة ➢

   اختيار متياس ➢

   عظة بطرس الثانية   ➢

   عضو  3000انضمام  ➢

   القاء القبض على بطرس ويوحنا ➢

   العظة الثالثة لبطرس ➢
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   املدة التى قضاها بولس فى جزيرة مليطةـ 1

 فى قيصريةـ 2
ً
   املدة التى قضاها بولس أسيرا

   املدة التى حكم فيها القضاة لبني إسرائيلـ 3

 على ـ 4
ً
املدة التي قضاها إينياس مضجعا

 سريره
  

مدة وجود بولس فى مدرسة تيرانس فى ـ 5

 أفسس
  

   عدد بنات فيلبس املبشر اللتى كن يتنبأنـ 6

عدد املرات التى خاطب فيها الرب بطرس فى ـ 7

 رؤياه
  

ُيحاجج فيها بولس اليهود فى املدة التى كان ـ 8

 تسالونيكى
  

املدة التى قضاها بولس فى مجمع أفسس ـ 9

 ُيجاهر بكلمة الرب
  

املدة التى قضاها بولس وبرنابا فى أنطاكية ـ 10

 
ً
 غفيرا

ً
ما جمعا

َ
 وعل

  

عدد األنفس التى تعرضت للغرق مع ـ 11

 بولس فى السفينة فى بحر أدريا
  

الذين امتنعوا عن الطعام عدد اليهود ـ 12

 والشراب حتى يقتلوا بولس.
  

مجموع العساكر والفرسان وحاملي ـ 13

الرماح الذين أعدهم األمير ليوصلوا بولس 

 إلى فيلكس.
ً
 ساملا
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ن قاله القائل العبارة
َ
 الشاهد مل

وال ذهب ولكن الذي لي  فضةـ ليس لى 1

 فإياه أعطيك

   

ـ ما بالكما اتفقتما على تجربة روح 2

 الرب.

   

ـ إذهبوا قفوا وكلموا الشعب فى 3

 الهيكل بجميع كالم هذه الحياة.

   

    ينبغي أن ُيطاع هللا أكثر من الناس.ـ 4

ـ إتركوهم ألنه إن كان هذا الرأي أو 5

هذا العمل من الناس فسوف 

 ينتقض.

   

ـ يا رب هل فى هذا الوقت ترد امللك إلى 6

 إسرائيل؟

   

ـ بأية قوة وبأي إسم صنعتما انتما 7

 هذا؟

   

ـ ليس لك نصيب وال قرعة فى هذا 8

 
ً
 األمر ألن قلبك ليس مستقيما

   

  ـ كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟9
 

  

   ـ يا رب ماذا تريد أن أفعل؟10
 

 

ـ ألن هذا لى إناء مختار ليحمل إسمي 11

 أمام أمم وملوك وبنى إسرائيل
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ن قاله القائل العبارة
َ
 الشاهد مل

ـ ها أنا الذى تطلبونه . ما هو السبب 12

 الذى حضرتم ألجله

   

 إنسان  13
ً
    . قم أنا أيضا

    . من أنا ؟ أقادر أن أمنع هللا ؟ 14

أيها املمتلئ كل غش وكل خبث يا إبن  15

إبليس يا عدو كل بر أال تزال تفسد 

 سبل هللا املستقيمة

   

أرى أن ال يثقل على  أنالذلك ـ 16

 الراجعين إلى هللا من األمم

   

ـ ملاذا تجربون هللا بوضع نير على عنق 17

التالميذ لم يستطيع أباؤنا وال نحن أن 

 نحمله

   

ـ إن كنتم قد حكمتم إنى مؤمنة بالرب 18

 بيتى وأمكثوا عندىفإدخلوا 

   

 ألن 19
ً
 رديا

ً
ـ ال تفعل بنفسك شيئا

 جميعنا ههنا

   

 أن أسمع الرجل20
ً
  ـ كنت أريد أ نا أيضا

 

  

  ـ ال تقل ألحد أنك أعلمتنى بهذا21

 

  

 للرؤيا السماوية22
ً
  ـ لم أكن ُمعاندا
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 كان املقصود بموعد اآلب ( 1

            توبة اليهودأ( 

 خراب أورشليم( ج

لك إلى إسرائيل( ب
ُ
    عودة امل

 حلول الروح القدس وبدء الكرازةد(  

 ( اختير متياس كبديل ليهوذا األسخريوطي2

         الروح القدسبإرشاد    أ( 

 بمشورة بطرس الرسول ( ج

 الصالةب( كواحد من سبعة بعد 

 د( ألن متياس كان أفضل املوجودين

 عند حلول الروح القدس( 3

 صار صوت رياح عاصفةأ( 

 تكلم البعض بلغات مختلفة( ج

 ظهرت ألسنة نار استقرت عليهمب( 

 حدث كل ما سبقد(  

 كان املؤمنون األوائل يواظبون على ( 4

   تعليم الرسلأ( 

 التعليم والشركة ( ج

 تعليم الرسل وكسر الخبز ب(  

 التعليم وكسر الخبز والشركة والصالةد(   

  ما  ورد بتعليم القديس بطرس كان مصدره(5

       ما تعلمه من السيد املسيحأ( 

 ما ارشده إليه الروح القدس( ج

 ما درسه من أسفار األنبياءب(        

 ما ناقشه مع أخوته الرسلد(         

 املؤمنين ممتلكاتهم وأعطوها للرسل:باع بعض ( 6

 لكي تستخدم فى اإلنفاق على الكرازةأ(

 لوجود بعض املحتاجين بين املؤمنين( ج

 لإلنفاق على موائد املحبةب(        

 لُتنفق على نسخ عظات برناباد(         

ِبَض  على الرسل ووضعوا فى السجن وفى الصباح التالي: ( 7
ُ
 ق

خذوا إلى املحاكمة أمام رؤساء الكهنةأ(
ُ
          أ

 وقفوا يعلمون الشعب فى الهيكل ( ج

قلوا إلى دار الوالي الرومانيب(   
ُ
 ن

 خرجوا من السجن بسماح من الحراسد(   

 كان رأي غماالئيل أن : ( 8

 تترك الحرية للرسل فى التعليمأ(

 يتركون فى السجن إلى وقت محدد( ج

 تترك لهم حرية السفر دون التعليمب(  

 ُيعاملوا مثل ثوادس ويهوذا الجليلىد(  

 
 ــــــــــ
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  اختار التالميذ سبعة شمامسة( 9

 اإلثني عشربناء على اختيار أ( 

 من العبرانيين( ج

   بناء على اختيار الشعب( ب

 من اليونانيين د(

 : تحدث أستفانوس أمام كهنة اليهود عن(10

 وعد هللا إلبراهيمأ( 

 خروج بني إسرائيل من مصر( ج

 رحيل بني إسرائيل إلى مصر( ب

 كل ما سبقد( 

 حتى ( 11
ً
 أنهم :الذين قتلوا استفانوس كانوا ممتلئين حقدا

 صروا بأسنانهمأ( 

 هجموا عليه بنفس واحدة( ج

 سدوا آذانهم( ب

 كل ما سبق د( 

 : كان من نتائج قتل إستفانوس( 12

 هدوء الحال فى أورشليمأ( 

 تشار الكرازة بالكلمةانج( 

    قبول األمم لإليمانب( 

 د( مناحة عظمة بين املؤمنين 

 : موهبة الروح القدس ثمطلب سيمون من الرسل أن يشتري ( 13

 اشتراهاأ( 

 ج( طلب من الرسل أن يصلوا من أجله

 ب( ترك الكنيسة وعاد إلى سحره

 باع كل ما له ووضعه تحت أقدامهمد( 

 : بشر فيلبس فى ( 14 

 السامرة واليهوديةأ( 

 ج( أشدود وتل أبيب

 والحبشةب( السامرة 

 السامرة وأشدود وقيصريةد( 

  لشاول وهو :ظهر الرب ( 15

 على طريق أورشليمأ( 

 ج( فى منزل حنانيا

    ب( بالقرب من دمشق

 عند رجل ُيدعى مناخسد( 

  : كرز فى السامرة ( 16

 ج( شاول الطرسوس ي      د( بطرس الرسول  فيلبس الرسول       ب( سيمون  أ( 
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 : فى دمشق( 17

 حنانيا إلى شاول أرسل الرب أ( 

 ج( استرد شاول بصره بعد سبعة أيام

 ب( أرسل الرب شاول إلى حنانيا

 صام شاول ففتح الرب عينيهد( 

 : اضطر شاول للهرب من دمشق ألن( 18

 املؤمنين رفضوا وجوده بينهمأ( 

 ج( الرسل فى أورشليم أرسلوا إليه

    اليهود تآمروا ليقتلوه( ب

 طالبت بالثأرأسرة استفانوس د( 

19 ) 
ً
 : كان كرنيليوس يعمل قائدا

 للمئة في الكتيبة اإليطاليةأ( 

ا للمئة 
ً
 ج( إيطاليـ

  ب( للكتيبة اإليطالية

 ملئة من اإليطاليييند( 

 :  قبل بطرس الرسول دعوة كرنيليوس بسبب( 20

 رؤيا رآها بطرس الرسول أ( 

 
ً
 تقيا

ً
 ج( إثنين من الخدم وعسكريا

 رآها كرنيليوسب( رؤيا 

 أن بطرس جاع واشتهى أن يأكلد( 

 : رأى كرنيليوس رؤيا وهو ( 21

 نائمأ( 

 ج( يقظ يصلى نحو الساعة السادسة

 ب( جائع

 د( يقظ ُيصلي نحو الساعة التاسعة

 : فى بيت كرنيليوس كان ملخص حديث بطرس أن هللا( 22

 يعطي نعمته للجميع دون تمييزأ( 

 لجميع األبرارج( ُيعطي نعمته 

 ب( يقصر نعمته على نسل إبراهيم

 ُيعطي نعمته لليهود فقطد( 

 : بعد عودة بطرس إلى أورشليم خاصمه عدد من ( 23

 اليهودأ( 

 ج( اليهود الذين كانوا مسيحيين

 
ً
  ب( املسيحيين الذين كانوا يهودا

 الرومان الدخالءد( 
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 : أضطهد هيرودس )أغريباس األول حفيد هيرودس الكبير( الكنيسة فأمر ( 24

 بقتل يوحنا بالسيفأ( 

 ج( بقتل يعقوب بن زبدي

    ب( بقتل يعقوب بن حلفى الرسول 

 بسجن جميع الرسلد( 

 وصل بطرس إلى أخوته حيث كانوا يصلون من أجله في بيت :( 25

 يوحناأ( 

لقب مرقس
ُ
 ج( أم يوحنا امل

 يوحنا امللقب مرقسب( 

 مرقس امللقب يوحناد( 

 : نجاته إلى طلب بطرس من األخوة أن يبلغوا خبر ( 26

 يعقوب بن زبدي وباقي الرسلأ( 

 ج( برنابا وشاول 

  ب( يعقوب بن حلفى وباقى الرسل

 يوحنا وباقي الرسلد(

  كانت نتيجة املواجهة :( 27

 آمن الوالي باملسيحأ( 

 بولس أن يرحلج( طلب الوالي من 

  ب( فقد الساحر بصره إلى األبد

 افترق يوحنا مرقس عن بولس وبرناباد( 

28 ) 
ً
   : فى أيقونية كرز بولس وبرنابا أيضا

 فآمن جمهور كبير من اليهودأ( 

 ج( ثم غادرا املدينة بعد فترة قصيرة

    ب( فآمن جمهور كبير من اليهود واليونانيين

 أنطاكيةثم أضطرا للهرب إلى د( 

 من  يتحدث فى هذا املجمع الرسول( 29
ً
 :األول كال

 بطرس وبولسأ( 

 ج( بطرس وبولس وبرنابا

    ب( بطرس وبرنابا

 بطرس وبولس وبرنابا ويعقوبد( 

 ( انفصل برنابا عن بولس بعد خالف حول :30

 اصطحاب مرقس معهماأ( 

 ًمن يذهب مع سيال للكرازةج( 

    الرسلقرارات مجمع ب( 

 املكان الذي يذهبا إليهد( 
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 : الذين اجتازوا فى فريجية وغالطية للكرازة هم( 31

 بولس وسيالد ورجل مكدونيأ( 

 ج( بولس وتيموثاوس وسيال

    ب( بولس وتيموثاوس ويعقوب

 بولس وسيالد وليديةد( 

 بولس :بناء على الرؤية التى رآها ( 32

 سافر إلى أنطاكيةأ( 

 ج( عبر البحر إلى ترواس

 ب( عبر البحر إلى اليونان

 د( عبر البحر إلى قبرس

 ُضرب بولس وسيال وُسجنا بتهمة : ( 33

 أنهما يهوديانأ( 

 ج( املناداة بعوائد غير يونانية

 ب( أنهما يبلبالن املدينة ضد الحكم الروماني

 اليهوديةد( التجريح فى الشريعة 

 : فى النهار التالي صدر أمر من الوالة ( 34

 بقتل بولس وسيالأ( 

 
ً
 ج( بإطالق سراح بولس وسيال سرا

 ب( بإحالة بولس وسيال إلى املحاكمة

 د( 
ً
 بإطالق سراح بولس وسييال علنا

 فى بيرية استقبل اليهود كرازة بولس :( 35

 كما استقبلها يهود تسالونيكىأ( 

 يهود تسالونيكىج( أسوأ من 

 ب( أفضل من يهود تسالونيكى

 مما أدى إلى إيمان عدد قليلد( 

 كان بولس ُيكرز فى مجمع مدينة كورنثوس ولكن : ( 36

 أ( 
ً
 لم يستطع أن يقنع أحدا

 ج( آمن بكالمه رئيس املجمع

 ب( أقتنع بعض اليهود فقط

 لم يتمكن من الخدمة بسبب مقاومة اليهودد( 

 بولس فى كورنثوس بناء على :( أقام 37

 نصيحة سيال وتيموثاوسأ( 

 ج( نصيحة برنابا ويهوذا

 ب( رؤيا سماوية أعلنها الرب لبولس

 د( رؤيا سماوية أعلنها الرب لكريسبس
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 بعد خدمة بولس فى أفسس كان ُيخطط أن يزور:( 38

 اليونانروما ثم أورشليم ثم أ( 

 ج( أورشليم ثم اليونان ثم روما

 ب( اليونان ثم روما ثم أورشليم

 اليونان ثم أورشليم ثم روماد( 

  تم تحزير بولس من املتاعب التى ستواجهه فى أورشليم بواسطة:( 39

 ( نبي من اليهودأ

 ج( نبى من اليهودية

 ب( إحدى بنات فيلبس

 د( أفتيخوس الشاب

 حدثت مواجهة ثانية بين بولس ورئيس الكهنة أمام : ( 40

 دروسال( فيلكس                      د ج( ليسياسب( ترتلس                     أ( 

 : كانت نتيجة هذه املواجهة ( 41

 حسم القضية لصالح رئيس الكهنةأ(

 ج( حسم القضية لصالح ترتلس

   حسم القضية لصالح بولس( ب

 تأجيل البت فى املوضوعد(

 : ظلت السفينة ُمعذبة وسط العواصف( 42

 ليلتيند(            أكثر من أسبوعينج(  سبعة أيامب( ثالثة أيام                  أ(

 ( أكل ركاب السفينة حتى شبعوا بسبب :43

 ظهور اليابسة أمامهمأ(

 ج( يأسهم من الحياة

   الرسول ب( اطمئنانهم بسبب كالم بولس 

 د(أوامر قائد املئة 

 ( حين عضت أفعلى بولس فى يده .. اعتقد سكان الجزيرة أنه: 44

 د( ساحر                 ج( مغضوب عليه من اآللهة قاتل( قديس             بأ( 

45 
ً
 حارا

ً
 كنيسة : لقسوس ( فى ميناء ميليتس ألقى بولس خطابا

 د( ترواس                       ج( كولوس ي فيلبي( أفسس                     بأ( 

 ( فى هذا الخطاب حذر القديس بولس الشعب من : 46

 ج( األفاعي السامة    د( الوحوش املفترسة الثعالب الصغيرة    ب(الذئاب الخاطفةأ(
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 : أغلب َمن شاهدوا صعود الرب كانوا من أهل( 47

 السامرةد(                    اليهوديةج(  الجليلب(                      أورشليمأ( 

 كان املتكلمون بألسنة يتحدثون عن( 48

 د( عظائم هللا                ج( حياة املسيح معجزات املسيحب( قيامة املسيح       أ( 

 : وتنبأ عنهأعلن القديس بطرس أن حلول الروح القدس سبق ( 49

 مالخي النبيد(              إشعياء النبيج(  يؤئيل النبيب(             عاموس النبيأ( 

 نظر الرجل األعرج إلى بطرس ألنه أراد منهما:( 50

 د( أن ُيصليا ألجله      ج( أن يعطياه الروح القدس ب( أن يشفياه       صدقةأ( 

 املجد والنبي املنتظر الذى تنبأ عنه موس ى فى :ربط القديس بطرس بين رب ( 51

 د( سفر التثنية             ج( سفر العدد سفر الخروج        ب( سفر الالويينأ( 

 ( عند شفاء األعرج كان عمره بين:52

 سنة 60 – 50د(       سنة 50 – 40ج(  سنة 40 – 30سنة        ب(  30- 20أ( 

 مات حنانيا قبل موت زوجته بــــ  (53

 ثالثة شهور د(     ثالث ساعاتج(  ثالثة أسابيعب(       ثالثة أيامأ( 

 : أراد رؤساء الكهنة أن ( 54

 يسمعوا الرسلد(           يقتلوا الرسلج(  يصلبوا الرسلب(         يجلدوا الرسلأ( 

 : إليهاعندما انتشر اإليمان فى السامرة حضر ( 55

 متى وتوماد(              يوحنا ويعقوبج(  بطرس ويوحناب(         بطرسأ( 

 عندما وصل خبر إنتشار الكلمة إلى الرسل أرسلوا برنابا إلى:( 56

 طرسوس د(             قبرسج(  فينيقيةب(         انطاكيةأ( 

 : زيارة بولس ..... إلى لسترةعندما إلتقى بولس مع تيموثاوس كانت هذه هى ( 57

 الرابعةد(              ( الثالثةج الثانيةب(         األولىأ( 
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  تلميذة فى يافا مرضت وماتت  وملا أتى بطرس صلى وأقامهاـ 1

 ويأخذ وظيفته أخر" ـ قيل عنه فى املزمور 2
ً
  "لتصر داره خرابا

  ألقى عظة واحدة ، فآمن نحو ثالثة آالف نفس.ـ 3

 بقتله.4
ً
  ـ أخر خارج املدينة وُرجم وكان شاول راضيا

 ، فنزل بولس ورده إلى الحياة.5
ً
  ـ سقط ميتا

  ـ قائد مئة من الكتيبة اإليطالية .6

  ـ جارية فى بيت مريم أم يوحنا امللقب مرقس 7

  ـ جلس على كل الكرس ي امللك ُيخاطب الشعب كإله.8

  يهـ وضعوا فى سجن العامة وفى اليوم التالى لم يوجدوا ف9

  ألنهم ُحسبوا مستأهلين أن ُيهانوا من أجل اسمه  فرحواـ 10

  ـ قال له الرب قم وإذهب إلى بيت يهوذا 11

  ـ تبيع اإلرجوان فى مدينة ثياتيرا12

 على سرير منذ ثماني سنوات 13
ً
  ـ مضطجعا

  ـ خُيم ظله على أحد املرض ى فشفاه14

  ـ فى كورنثوس أقام بولس فى بيتهما15

 

 
 ـــــــــ
15 
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   برنابا   نيقوالوس

   أكيال   غايوس

   أرسترخس   لوكيوس

   أبلوس   سوباترس

   تيخيكس   ليدية

   مناسون    بوبليوس

 

 ُمعلم الناموس   فيلكس

  أغريباس  يشوعبار 

  بولس الرسول  بائعة أرجوان 

 صانعة مالبس  دباغ 

  الخص ي الحبش ي  كرنيليوس

  حنانيا  أكيال وبريسكال

  ترتلس صائغ 

 ساحر   سرجيوس بولس

 جارية   سوستانيس

  بالستس رئيس الربع 

  كريسبس  سكاوا

 
 ـــــــ

24 

 
ـــــــــ
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ـ أنا أول مدينة فى مقاطعة مكدونيا ، وفيَّ آمنت 1

 ليدية

  

ـ فيَّ احتدت روح بولس بسبب أنى كنت مملوءة 2

 
ً
 أصناما

  

ـ ظل الرسول فيَّ عامين ، أنتهوا بثورة ضده 3

 ألجل أرطاميس

  

سيربط فى ـ تنبأ أغابوس النبي فيَّ أن بولس 4

م لألمم.
َّ
 أورشليم ويسل

  

ـ سكاني أشرف من سكان تسالونيكي ، ألنهم 5

 قبلوا الكلمة بكل نشاط.

  

ـ أنا فى جزيرة قبرص ، وفيَّ لعن بولس الساحر 6

 ابن إبليس وجعله أعمى.

  

ـ ظن سكاني أن برنابا هو "زفس" وبولس هو 7

 "هرمس" ، ثم بعد ذلك رجموا بولس.

  

الرسول فيَّ سنة وستة أشهر ألن الرب قال ـ ظل 8

 له عني " إن لى  شعب كثير فى هذه املدينة"

  

ـ أنا فى بيسيدية وحكى بولس فّي قصة بني 9

إسرائيل فى مصر ، وحتى ظهور يوحنا يشهد 

 للمسيح املخلص.

  

 
 ـــــــــ
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 الشاهد ( الصالة من أجل طلب الشفاء:أ

فقال بطرس ليس لي فضة و ال ذهب و لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم ” 1

 يسوع املسيح الناصري قم و امش

 

فاخرج بطرس الجميع خارجا و جثا على ركبتيه و صلى ثم التفت الى ” 2

عينيها و ملا ابصرت بطرس الجسد و قال يا طابيثا قومي ففتحت 

 جلست

 

فحدث ان ابا بوبليوس كان مضطجعا معترى بحمى و سحج فدخل ” 3

 اليه بولس و صلى و وضع يديه عليه فشفاه

 

 

 الشاهد اخراج بطرس من السجن( الصالة من أجل ب

فكان بطرس محروسا في السجن و اما الكنيسة فكانت تصير منها صالة ” 1

  “من اجلهبلجاجة الى هللا 

12  :5 

ثم جاء و هو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا امللقب مرقس حيث كان ” 2

  “كثيرون مجتمعين و هم يصلون 

12  :12 

 

 الشاهد أجل حلول الروح القدس( الصالة من ج

فاختاروا استفانوس رجال مملوا من االيمان و الروح القدس و فيلبس ” 1

تيمون و برميناس و نيقوالوس دخيال انطاكيا و بروخورس و نيكانور و 

  “ياديالذين اقاموهم امام الرسل فصلوا و وضعوا عليهم اال 

6  :5 

وملا سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة هللا ” 2

ارسلوا اليهم بطرس و يوحنا اللذين ملا نزال صليا الجلهم لكي يقبلوا 

 الروح القدس 

8  :14 

وبينما هم يخدمون الرب و يصومون قال الروح القدس افرزوا لي ” 3

برنابا و شاول للعمل الذي دعوتهما اليه فصاموا حينئذ و صلوا و 

 وضعوا عليهما االيادي ثم اطلقوهما 

13  :2 

 
 ــــــــــ
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 الشاهد أجل معرفة مشيئة هللاالصالة من ( د

أنت من هذين و صلوا قائلين أيها الرب العارف قلوب الجميع عين ” 1

 (1:24االثنين ايا اخترته )أع 

1  :24 

 

 الشاهد  أجل التسبيح والشكر ( الصالة من ه

هؤالء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصالة و الطلبة مع ” 1

 ”النساء ومريم ام يسوع و مع اخوته

1  :14 

 1:  2  “وملا حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة” 2

وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة و اذ هم يكسرون الخبز ” 3

في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج و بساطة قلب مسبحين هللا 

 “و لهم نعمة لدى جميع الشعب

2  :46 

وهو تقي )كرنيليوس قائد مئة من الكتيبة التي تدعى االيطالية ( و ” 4

حسنات كثيرة للشعب و يصلي الى  بيته يصنع خائف هللا مع جميع

  “هللا في كل حين

10  :2 

 

 الشاهد بالسجود وإنحناء الركب( الصالة و

وملا قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم و صلى و كان بكاء عظيم من ” 1

  “الجميع و وقعوا على عنق بولس يقبلونه

20  :36 

جميعا يشيعوننا مع ولكن ملا استكملنا االيام خرجنا ذاهبين و هم ” 2

النساء واالوالد الى خارج املدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ و 

 ” صلينا

21  :5 

فاخرج بطرس الجميع خارجا و جثا على ركبتيه و صلى ثم التفت الى ” 3

الجسد و قال يا طابيثا قومي ففتحت عينيها و ملا ابصرت بطرس 

 جلست

9  :4 

فكانوا يرجمون استفانوس و هو يدعو و يقول ايها الرب يسوع اقبل ” 4

روحي ثم جثا على ركبتيه و صرخ بصوت عظيم يا رب ال تقم لهم هذه 

 “ الخطية و اذ قال هذا رقد

7  :59 
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 الشاهد اآلية البلد

 فهذان اذ ارسال من الروح القدس انحدرا الى  سلوكية 1

 لوكية و من هناك سافرا في البحر الى قبرس.س

13  :4 

و ملا صارا في سالميس ناديا بكلمة هللا في مجامع  سالميس 2

 اليهود و كان معهما يوحنا خادما.

13  :5 

 6:  13 و ملا اجتازا الجزيرة الى بافوس بافوس 3

ثم اقلع من بافوس بولس و من معه و اتوا الى برجة  برجة 4

  بمفيلية و اما يوحنا ففارقهم و رجع الى اورشليم.

13  :13 

و اما هم فجازوا من برجة و اتوا الى انطاكية  بيسيدية 5

 بيسيدية

13  :14 

فنفضا غبار ارجلهما عليهم و اتيا الى اما هما  ايقونية 6

 ايقونية

13  :51 

 6:  14 شعرا به فهربا الى مدينتي ليكاونية لسترة  لسترة 7

 6:  14 ودربة شعرا به فهربا الى مدينتي ليكاونية لسترة  دربة 8

 21:  14 ثم رجعا الى لسترة و ايقونية و انطاكية لسترة 9

 21:  14 لسترة و ايقونية و انطاكيةثم رجعا الى  أيقونية 10

 24:  14 و ملا اجتازا في بيسيدية بيسيدية 11

 25:  14 تكلما بالكلمة في برجة  و اتيا الى بمفيلية برجة 12

 25:  14 ثم نزال الى اتالية أتالية 13

  26:  14 و من هناك سافرا في البحر الى انطاكية  أنطاكية 14

 

 
 ــــــــــ
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 الحدث رقم اإلصحاح البلد الرحلة

 منعهم الروح أن يتكلموا 16 غالطية 2

 اجتاز بالتتابع يشدد جميع التالميذ 18 مقاطعة غالطية 3

 بقاء سيال وتيموثاوس مع بعضهما 17 بيرية 2

 كانوا بالقرب من كنيدس 27 كنيدس 4

 بولس يستدعي قسوس أفسس 20 ميليتس 3

املجمع وإيمان وعظ بولس فى  17 تسالونيكى 2

 البعض ومؤامرة على بولس وسيال

 املكوث ثالثلة أيام 28 سيراكوس 4

 فلم يدعهم الروح 16 ميسيا 2

 مدرسة تيرانس سنتين 19 أفسس 3

 سافروا بالقرب من سلموني 27 كريت 4

مقاومة عليم الساحر لبرنابا وشاول  13 بافوس 1

 واصابته بالعمى

 السحرحرق كتب  19 أفسس 3

بعد قضاء يوم واحد بها حدثت ريح  28 ريغيون  4

 جنوب

 كتابة رسالة كورنثوس األولى 19 أفسس 3

 رؤيا "تكلم وال تسكت" 18 كورنثوس 2

 
 ــــــــــ
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 الحدث رقم اإلصحاح البلد الرحلة

الكثير عظة بولس فى املجمع وإيمان  13 انطاكية 1

 من األمم وطردهم من املدينة

 شهور  3الوعظ فى املجمع  19 أفسس 3

 بشر فى تلك املدينة وتلمذا كثيرين 14 دربة 1

 عرض فستوس على امللك 25 قيصرية 4

 الرؤيا "أعبر إلى مكدونية وأعنا" 16 ترواس 2

 دخول سفينة مسافرة إلى أيطاليا 27 ميرا ليكية 4

مفارقة يوحنا امللقب مرقس  13 برجة 1

 أورشليمورجوعه  إلى 

 قبول األفسسين الروح القدس 19 أفسس 3

 يليوس ُيعامل بولس بالرفق 27 صيدا 4

 مقابلة تيموثاوس 16 لسترة 2

معجزة انفتاح أبواب السجن  16 فيلبى 2

 وخالص السجان

 نجاة الجميع من الغرق  27 بحر أدريا 4

 أريوس باغوسبولس فى  17 أثينا 2

 مقابلة أكيال 18 كورنثوس 2

سلم قائدة املئة االسرى إلى رئيس  28 رومية 4

 املعسكر

 بولس يكرز فى أفسس 18 أفسس 2
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 الحدث رقم اإلصحاح البلد الرحلة

بولس يقيم وحده مع العسكرى الذى  28 رومية 4

 يحرسه

 بائعة األرجوان  إيمان ليديا 16 فيلبي 2

فورن ابيوس و  4

 الثالثة الحوانيت

سمع األخوة بخبرهم فخرجوا  28

 إلستقبالهم

 رجم بولس وطرده خارج املدينة 14 لسترة 1

 الرياح كانت مضادة 27 قبرص 4

عظة فى املجمع وإيمان الكثير من  14 ايقونية 1

واألمم وآيات وعجائب  د اليهو 

 وهروبهم من املدينة

إقامته 20 ترواس 3  سقوط أفتيخوس وموته و

 طلب بولس أن ُيحاكم أمام قيصر 25 قيصرية 4

وعظ بولس فى املجمع ثم ذهاب  17 بيرية 2

 بولس إلى أثينا

افة من الجارية 16 فيلبيى 2  اخراج روح عر

 املواني الحسنةاملجيئ إلى  27 املوانيى الحسنة 4

 دخول بيت فيلبس املبشر 21 قيصرية 3

 أقبلوا إلي هناك ليشتوا فيها 27 فينكس 4

 اإلقامة سنة و ستة شهور  18 كورنثوس 2

 شفاء العاجز من بطن أمه  14 لسترة 1
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 املرحلة
 عدد الرسائل

 التى تم كتابتها
 أسماء الرسائل

 تسالونيكى األولى 2 أثناء الرحلة الثانية 1

 تسالونيكى الثانية

 رومية 4 أثناء الرحلة الثالثة 2

 غالطية

 1كورونثوس 

 2كورونثوس  

ثناء السجن األول  3
ُ
 أفسس 4 أ

 فيلبى

 فليمون 

 كولوس ى

 تيموثاوس األولى 3 مرحلة ما بعد السجن 4

 تيطس

 عبرانيين

 تيموثاوس الثانية 1 أثناء السجن األخير 5
 

  

 
 ــــــــــ
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 الشاهد الشخصية

1   

2   

3   

4   

5   
 

 

 

 

 عدد املرات الكلمة

  الروح القدس 1

  هللا 2

  اسم يسوع 3

  يصلى أو صالة 4

 

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

 سفر أعمال الرسلمسابقة فى 

 عند تسليم املسابقة برجاء اإلحتفاظ بهذا الجزء بعد ختمه من املسؤل 

 ....................... التليفون : .....................................................................................اإلسم :  
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