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رأس ي

أفقي

ً
1ـ أطلب إلي  .......وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا
1ـ أشتاق إلى جميعكم في أحشاء ...
ً
واحدا فى الرب.
2ـ أداة شرط  /كان يصنع من نبات البردي
3ـ متشابهان  /أداة عطف تفيد التتابع  /إله الحكمة 2ـ يفوق كل عقل.
4ـ أول عضو في الجهاز الهضمي  /ولكم  ......واحدة 3ـ متشابهان  /بمعنى حب  /حرف عطف للتخيير.
ً
ً
4ـ مملوئين من  .......البر الذي بيسوع املسيح  /رمز
مفتكرين شيئا واحدا  /متشابهان.
سفر أعمال الرسل.
5ـ حرف عطف (معكوسة)  /اشتعلت في العليقة
5ـ ألني حافظكم في قلبي في وثقي وفي  ..........عن
لكنها لم تحترق (معكوسة)  /وثن.
اإلنجيل.
6ـ يحمل فيه املاء  /أطاع حتى املوت  ....الصليب /
6ـ ..........إسرائيل تذمروا على موس ى في البرية /
رمز إنجيل يوحنا.
غضب هللا على  .......إسرائييل عندما تذمروا.
7ـ مضارع ولد  /حرف عطف (معكوس).
ً
 8متشابهان  /إن كانت تسلية ما لـ( .......معكوسة)7 .ـ ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبها ب ــ/........
صلى يونان في بطن ال ـ ــ( ...............معكوسة).
 09متشابهان
 10ـ قد تدربت أن أشبع وأن  / ...........يا ........وإكليلي 8ـ ماض ي يسرح  /يوكابد ........موس ى.
9ـ أستطيع كل ش ئ في املسيح الذي .............
إثبتوا هكذا فى الرب (معكوسة)
 .10كولد مع أب خدم معي ألجل اإلنجيل.
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 )1كتب بولس الرسول رسالته إلى أهل فيلبى وهو في :
أ) أورشليم
ج) روما
 )2وكان فى ذلك الوقت في:
ب) القدس
أ) الهيكل
د) السجن
ج) املجمع
 )3كان أهل فيلبي :
ً
ب) أمميين
أ) يهودا
د) كل اإلجابات صحيحة
ج) وثنيين
)4ذهب بولس الرسول إلى فيلبي بناء على طلب :
ب) الرسل
أ) شعبها
د) لوقا الرسول
ج) رؤيا فى الليل
 )5أسس بولس الرسول في فيلبي أول :
ب) كنيسة فى آسيا
أ) كنيسة فى أوروبا
د) هيكل فى آسيا
ج) مجمع فى أوروبا
 )6من سمات رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي :
أ) الحزن
ب) الصالة
د) التواضع
ج) الفرح
 )7كم عدد مرات اسم يسوع فى الرسالة :
ب)  40مرة
أ)  22مرة
د)  32مرة
ج)  50مرة
 )8اعتبرالرسول بولس كل املؤمنين
ب) كهنة
أ) قديسين
د) شيوخ
ج) أنبياء
ب) دمشق
د) كولوس ي
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 )9لقب الرسول بولس نفسه وتلميذه تيموثاوس :
ب) بالقديسين
أ) بالرسولين
د) بالشقيقين
ج) بعبدي يسوع املسيح
 )10ذكربولس الرسول :
أ) الشعب قبل األساقفة والشمامسة ب) األساقفة قبل الشعب
د) الشمامسة قبل الشعب
ج) الكهنة قبل الشمامسة
 )11طلب الرسول بولس للشعب:
ب) البركة
أ) النعمة
د) النعمة والسالم
ج) السالم
ً
 )12كان بولس الرسول دائما يشكر هللا من أجل:
ب) عمل هللا مع أوالده
أ) عمل الرسول مع أوالده
ً
د) ب  ،ج معا
ج) عمل هللا مع بولس
 )13كان سرفرح بوسل الرسول :
أ) قبولهم اإليمان من اليوم األول
ب) أنهم كانوا ينصتون إلى الكلمة
ج) أنهم كانوا مواظبين على اإلجتماعات د) شركتهم شركة حب روحي اجتماعي
 )14يقصد ب"مشاركتهم فى اإلنجيل" أنها شركة في:
ب) البشارة (الكرازة)
أ) العهد الجديد
د) الكتاب املقدس بعهديه
ج) األناجيل األربعة
 )15سرفرح الرسول فى الخدمة أن
أ) الذي يبدأ العمل فى الخدمة هو هللا ب) الخادم هو الذي يبدأ العمل
ج) كلما زاد عمل الخادم  ،زادت خدمته د) البركة وعمل هللا يأتيان في نهاية الخدمة
 )16ذكراسم تيوثاوس فى رسالة :
د) فى كل الرسائل السابقة
ج) في
ب)  2 ، 1تس
أ)  2كو
 )17يظن فى عبارة "بولس وتيموثاوس عبدا" :
ب)تواضع بولس بإقتران اسم تلميذه بإسمه
أ) افتخار بولس بنفسه
د) افتخار تيموثاوس بنفسه
ج) غير مساوي تلميذه بنفسه
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 )18كان الرسول بولس يحفظ اوالده في
أ) عقله وقيوده وفيى تثبيت اإلنجيل ب) قلبه وعقله وفي تثبيت اإلنجيل
د) قلبه وقيوده واملحاماة عن اإلنجيل وتثبيته
ج) عقله وقلبه وقيوده
 )19ماذا يقصد بكلمة "محاماة"؟
ب) الدفاع عن اإلنجيل
أ) أن بولس يقوم بحماية اإلنجيل
ج) توضيح وشرح قضايا اإلنجيل د) توضيح وشرح اإلنجيل للمؤمنين
للمقاومين واملتهودين لتثبيته
" )20جميعكم شركائى في الخدمة " :املقصود هنا :
أ) لغة الروح القدس الذي يشجع ب) أن الشعب بجوار القديس بولس ال ش ئ
د) اإلستهانة بإيمان الشعب
صغار النفوس
ج) اإلستهزاء باملؤمنين
 )21طلب بولس الرسول الشهادة من  ................ليثبت حبه لهم :
ب) هللا
أ) الناس
د) الرسل
ج) تلميذه
 )22كان هدف صالة القديس بولس الرسول :
أ) أن يزدادوا في الحب واملعرفة والتمييز ب) أن يعرفوا الصدق والحق
ج) أن يزدادوا فى الحب واملعرفة واإلرشاد د) أن يصلوا إلى الكمال
ّ )23
شبه أعمال البر :
ب) بثمر الروح
أ) بإغصان البرية
د) بأشجار التين
ج) بأشجار البرية
 )24أخبرالقديس بولس أهل فيلبي أن سجنه وآالمه كانت بخطة :
ب) من اليهود
أ)إلهية إلنتشار الكرازة باإلنجيل
د) من األمميين
ج) من األمميين املتهودين
 )25من نتائج سجن بولس الرسول أنه أعطى لإلخوة :
ب) العزم على الهروب
أ) الخوف
د) العظمة
ج) الشجاعة
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 )26نتج عن سجن الرسول بولس:
أ) مجموعة تعمل بدافع املحبة
ج) ضعف الكرازة بسبب سجنه

ب) مجموعة تكرز باملسيح عن حسد
وخصام
ً
د) أ  ،ب معا
ً
 )27كان الرسول بولس يثق تماما أن كل أعمال الحسد واأللم :
ب) تعود على الرسول بولس باألذى
أ) تؤول إلى صالح الرسول بولس
د) تؤول لزيادة كرامة الرومانيين
ج) تؤول إلى تعطيل رسالة اإلنجيل
 )28يظهررجاء الرسول بولس فى سجنه :
ب) فى موته
أ) فى حياته
د) بعد القيامة
ج) فى حياته وموته
 )29يقصد بـ "لي الحياة هى املسيح واملوت ربح" ...أن الحياة ه ي :
أ) الكرازة باإلنجيل واملوت هو راحة من ب) الكرازة باإلنجيل واملوت هو رؤية وجه
املسيح
آالم هذه الحياة
د) الحياة الحاضرة واملوت هو عقوبة
ج) امللذات واملوت هو إنتصار
 )30كانت أمنية القديس بولس أن :
ب) يودع العالم بكل شروره
أ) يلتقي مع املسيح في الفردوس
د) يجعل الرب هذه الكأس ّ
تعبر عنه
ج) يترك كل حسد وكل ضيقاته
 )31كان القديس بولس يفرح لوجوده فى الجسد على األرض
ب) لكى يحارب غير املؤمنين
أ) بنيان الكنيسة
د) لكى يعمل على ختان الذكور
ج) لكى يرد على اليهود
 )32حث القديس بولس أوالده على:
ب) الجهاد ومقاومة غير املؤمنين
أ)الثبات فى الروح الواحد
د) كل ما سبق
ج) التأني فى مواجهة املقاومين
 )33أنعم هللا على املؤمنين باأللم وذلك :
ب) عالمة املحبة
أ) كعقاب لهم
د) لتحطيم حرية إرادتهم
ج) تدريب لهم
5

 )34اهتم القديس بولس بأن يكون الوعظ فى
ب) املسيح
أ) الحياة
د) العالقات األسرية
ج) العالقات الشخصية
 )35يقصد القديس بولس ب ـ "التسلية" أنها هى :
ب) التسليات العاملية
أ) التعزية واملواساة
د) اللهو والضحك
ج) الترفيهات الجسدية
 )36توجد حياة الشركة بين :
ب) اآلباء السواح فى ذبيحة القداس اإللهى
أ) الشعب فى الكنيسة
د) كل ما سبق صحيح
ج) الخدام فى الكنيسة
 )37الفكرالواحد الذى طلب القديس بولس أن يجده فى أوالده هو :
أ) التمسك بالفكر وعدم التنازل عنه ب) أن يفكر كل واحد فيما لنفسه فقط
د) مدى التنازل عن فكره ليتفق مع فكر اآلخرين
ج) ال ينظر إلى فكر أخيه
 )38معنى "أحشاء ور أفة" :
أ) املشاعر
ج) الطبع الحاد

ب) القلب القاس ي
د) املزاج العصبي

 )39نتيجة الفكر غيرالواحد :
أ) تسلط األنا
ج) انتشار الفكر السليم

ب) القوة والتماسك بين املجموعة
د) النمو فى الحياة املقدسة

 )40تكتمل صورة امللكوت فينا عندما يكون لنا
ب) فكر واحد ومحبة واحدة
أ) فكر واحد ونفس واحدة
د) فكر واحد ومحبة واحدة ونفس واحدة
ج) نفس واحدة ومحبة واحدة
 )41حذربولس الرسول الجماعة من :
ب) التواضع
أ) التحزب
ج) املحبة
د) املشاركة
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 )42يجب التعامل مع اآلخرين :
أ) بأن نعطي للناس كرامة أكثر
ج) بالنفاق والرياء

ب) لتشجيعهم على السلوك القويم
د) بإحتقار اإلنسان لذاته ورفع اآلخرين

 )43أوص ى القديس بولس أن يكون فينا العمود الفقري الذي فى املسيح وهو فكر:
ب) املجد الباطل
أ) تمجيد الذات
د) الحكمة
ج) اإلتضاع
ً
" )44لم يحسب خلسة أن يكون معادال هلل"  ..املقصود هنا هو أن :
أ) السيد املسيح فى حاجة إلى إدعاء ب) السيد املسيح ليس فى حاجة إلدعاء
املساواة باهلل
املساواة باهلل
ج) مساواة اإلبن باآلب هي حقيقة غير د) عدم أزلية اإلبن
صادقة
 )45تجسد السيد املسيح :
ب) فأظهر مجده للناس
أ) فقبل أبشع أنواع املوت
د) لكي ُيظهر مجده ومعجزاته للناس
ج) أظهر نفسه وأخفى مجده األزلي
 )46أعطى هللا إلبنه السيد املسيح بعد عمل الفداء :
ً
ب) أن تجثو له كل املالئكة
أ) أسما فوق كل اسم
د) أن يجثو له كل القديسين
ج) أن أجلسه عن يساره
 )47قبل أن يطلب القديس بولس من أوالده الطاعة :
ب) أظهر أخطائهم
أ) مدحهم
د) بكتهم
ج) وبخهم
 )48أهم طلب طلبه بولس الرسول من أوالده :
ب) حب اإلخوة
أ) حب الذات
د) تتميم الخالص
ج) املعامالت الحسنة
" )49بخوف ورعدة" املقصود بها :
أ) قبول املهانة واملذلة
ج) خوف األبناء من آبائهم

ب) خوف العبيد من سادتهم
د) الخوف والحذر من الذات املاكرة
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 )50طمأن القديس بولس من أوالده :
أ) بأن هللا هو العامل فيهم
ج) بأنهم أقوياء
 )51من عالمات التذمرهى :
أ) الجدال
ج) مشاجرة اآلخرين
 )52أوالد هللا البسطاء:
أ) يسيرون وسط املعوجين
ج) يكون عليهم لوم
 )53أحب بولس الرسول أن :
أ) يفرحوا معه بخالصهم
ج) ال يتركوا أعمالهم من أجله

ب) بأنهم قادرون
د) بأنهم نافعون
ب) الدمدمة
د) كل ما سبق
ب) يتميزون بحياة مقدسة
ً
د) يحملون عيوبا فى داخلهم
ب) يتأملوا معه فى سجنه
د) يفرحوا من أجل تيموثاوس

 )54كان هدف القديس بولس من إرسال تيموثاوس لهم :
ب) ليحل مشكالتهم
أ) أني يبشهرهم باإلنجيل
ج) ليعود له بأخبار سارة عنهم فتفرحه د) لتقويتهم على الحروب
 )55يظهرمدى حب القديس بولس لتلميذه تيموثاوس بأنه جعله:
ب) أخاه فى الخدمة
أ) نظيره وال مثيل له
ً
د) كل اإلجابات صحيحة
ج) رسوال من الرسل
 )56أرسل القديس بولس أبفردوتس و هو :
أ)صديقه
ج) أخوه فى الجسد

ب) جندى رفيق
د) كل اإلجابات صحيحة

ً
 )57كان بولس الرسول حزينا على
أ) مرض تيموثاوس
ج) أخبار أوالده

ب) مرض أبفردوتس
د) سجنه وحبسه
8

 )58اضطرالقديس بولس أن يرسل أبفردوتس بسرعة :
ب) لكيى يرسلوا له العالج
أ) لكي يحزنوا على مرضه
د) ليفرحوا لشفائه
ج) ليقوموا بمساعدته
 )59وضح بولس الرسول ألهل فيلبي املخاطرالتى :
أ) تعرض لها أبفردوتس وهو يتردد ب) تعرض لها أبفردوتس وهو ذاهب إلى فيلبي
على بولس فى السجن
ج) تعرض لها وهو ذاهب إلى د) تعرض لها وهو ذاهب إلى أورشليم
تيموثاوس
 )60دعا القديس بولس أهل فيلبي :
د) أحباءه
ج) أصدقائه
ب) إخوته
أ) أوالده
 )61فعلة الشر هم :
د) اليونانيون
ج) املتهودون
أ) األمميون
ب) الرومان
 )62كرر القديس بولس كلمة "أنظروا" :
ب) للفت النظر
أ) داللة الخطر وأهمية األمر
د) بسبب براعته فى الكتابة
ج) موسيقى فى الخطاب
 )63موقت القديس بولس من الختان أنه :
ب) قطع فى الجسد
أ) ختان الجسد
د) اإلتكال على الجسد
ج) ختان الروح
 )64كان القديس بولس من سبط :
د) بنيامن
ج) يهوذا
ب) منس ى
أ)إفرايم
 )65ظهرت غيرة القديس بولس على الناموس فى
أ) عدم إضطهاده للكنيسة
ج) اضطهاده للمسيحية

ب) عدم اضطهاده لليهود
د) تبريره ملوقف املسيحيين

 )66اعتبرالقديس بولس كل ما فعله قبل املسيح
ً
ب) خسارة
أ) ربحا
ً
ً
د) صالحا
ج) مكسبا
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" ) 67أوجد فيه " تعني :
ً
ً
ب)تائها وضاال
أ) أدخل فى أحشاء محبة املسيح
د) استقر في حضن الناموس
ج) اقتناه بتعبه ومجهوده
 )68كان كل الشغل الشاغل للرسول بولس هو
ب) آالم املسيح
أ) قيامة املسيح من األموات
د) يوم القيامة والحساب والعقاب
ج) موقف املسيح من األشرار
" )69أسعى لكى أدرك" تعنى شعوره
ب) باليأس
أ) بالقوة
د) بضرورة الجهاد
ج) بالتقصير
 )70كان القديس بولس فى سباق مع نفسه فكان
أ) ينس ى ما هو مض ى ويفكر فى الغد ب) ينظر إلى املاض ي ويفكر فى الحاضر
د) ينظر إلى املاض ى وال يفكر فى الحاضر
ج) يرتب القديم مع الجديد
 )71كان القديس بولس يعتبراملاض ى
ً
ً
ً
د) له جذور
ج) فانيا
ب) مستمرا
أ) معاشا
 )72كان سعى الرسول بولس إلى
ب) أحزان األرض
أ) مباهج األرض
د) بهاء السماء
ج) متاعب األرض
" )73جميع الكاملين فينا" يقصد بهم
أ) الناضجين ً
ب) الذين يجتهدون فى طريق الكمال
عقليا
د) كل ما سبق صحيح
ج) الذين ينظرون للوراء
 )74يقول بولس الرسول عن األمور التى تعطل النمو الروحي وليست شريرة
ب) إن هللا سيحاسبكم عليها
أ) إن هللا سيعلمكم بها
د) إنها من األمور غير املحبذة فى الخدمة
ج) إنها من الهفوات التى نعاقب عليها
 )75يوص ى القديس بولس ملا سلكنا فيه من أمور روحية أن
ب) نسير فى قانون العقالنية
أ) نحرص عليه
د) كل ما سبق صحيح
ج) نسير فى نفس الفكر الذاتي
10

" )76كونوا متمثلين بي" املقصود هنا
ب) توجيه الناس إلى املبادئ الروحية التى يكرز بها
أ) تظهر كبرياء بولس
ج) بها تواضع من الرسول
د) وضع فرق بينه وبينهم
 )77بكاء القديس بولس كان على
ب) البسطاء الذين ينخدعون من املعلمين
أ) املعلمين فى املجامع
ج) املتهودين الذين صاروا أحباء الكذبة
د) إيمان األممين
الصليب
 )78من صفات املعلميين الكذبة
ب) ال يحيدون عن الشر
أ) يتناسون أن الخطية عار
د) ال يتباهون بالخطية
ج) ال يفعلون الخطية
 )79املعلمون الكذبة
ب) يعيشون من أجل األبدية
أ) جعلوا إلههم بطنهم
د) ال يحبون املال
ج) شغلهم الشاغل الصالة والجهاد
 )80إن املؤمنين ينتظرون
ب) قدوم املعلمين الكذبة من السماء
أ) قدوم املسيح من السماء
د) قدوم املسيح من الجهات األربع
ج) قدوم املسيح من أقاص ي األرض
 )81أجساد املؤمنين
ب) سيغيرها الرب إلى أجساد ممجدة
أ) ستتحول إلى تراب
د) ستسقط وتضعف وتمرض
ج) ستحرق فى النيران
 )82يذكرالرسول بولس أن مدينته فى :
د) السماء
ج) روما
ب) أروشليم
أ) األرض
 )83وجد القديس بولس فى أخوته األحباء
د) كل ما سبق
ج) إكليله
ب) كرامته
أ) مجده
 )84طلب من السيدتين أفودية وسنتيخى أن
ب)تظل كل واحدة بفكرها
أ) يتحدا فى فكر واحد
د) كل واحدة بسلوكها
ج) كل واحدة بخدمتها
11

 )85طلب من صديقه املخلص تيموثاوس من أجل السيدتين
ب) أن يوبخهما
أ) أن يجلس معهما
د) أن يتحاجج معهما
ج) أن يسندهما
 )86طلب منه أن يهتم بصديقه
د) أكليمندس
ج) لوقا
ب) سيال
أ) أبفردوتس
 )87اهتم القديس بولس بان كل الخدام والخادمات
أ) يستمتعون بالفرح الدائم فى الرب ب) يهتمون بخدمتهم فقط
د) يعيشوا الجهاد مع املخدومين
ج) يعانون من القلق الدائم
 )88يقصد بكلمة الحلم
د) األحالم
ج) الحكمة
ب) العدل
أ) اللطف
 )89كل خادم أو مؤمن يجب أن يعلم أن
ب) الرب قريب
أ) يسهر
ج) يخطط ويرسم لكل أموره العسيرة د) كيف يلتمس األعذار
ً
 )90قدم القديس بولس سالحا للمؤمنين هو
ب) الشكوى
د) املدح
ج) التذمر
أ) الصالة
 )91سالم هللا
ُ
ب) تعطى بحساب
أ)عطية مجانية
ُ
د) تعطى فقط للخدام
ج) تعطى لغير املؤمنين
 )92قام الرسول بولس لتسليم املؤمنين
ب) كل ما رأوه فقط
أ) كل ما سمعوه فقط
د) كل ما سمعوه و رأوه و تعلموه منه
ج) كل ما تعلموه فقط
 )93شكرالرسول أهل فيلبي
ب) ألنهم أطعموه
أ) ملحبتهم ومعونتهم له
د) ألنهم أرسلوا له توصيات
ج) ألنهم أرسلوا له املالبس
 )94رتبت الكنيسة قراءة (في  4 : 2ـ  )11فى صلوات الجمعة العظيمة فى الساعة:
د) الحادية عشر
ب) السادسة ج) التاسعة
أ) الثالثة
12

 )95من تدريبات القديس بولس أنه تعلم أن
ً
ب) ال يتضع أمام تلميذه
أ) يكون مكتفيا بما هو فيه
د) يكون أكبر من الكل
ج) ال يشبع وال يجوع
 )96يستطيع القديس بولس كل ش ئ
ب) باملسيح الذي يقويه
أ) بالحكمة
د) بالحب
ج) بالتعقل
 )97الكنيسة األولى التى ساعدت القديس بولس فى بداية كرازته
ب) تسالونيكى
أ) كورنثوس
د) أفسس
ج) فيلبي
 )98يطلب القديس بولس
ب) عطاء البخور
أ) عطاء الصدقة
د) عطاء الخدمة
ج) عطاء ثمر الروح
 )99وصف الرسول بولس عطايا أهل فيلبي بأنها
ب) ذبيحة مقبولة
أ)عطور طيبة
د) من أثمن الذبائح
ج) غالية وثمينة
 )100فى نهاية الرسالة طلب ألهل فيلبي
ب) أن يحبوا الذين أحبوهم فقط
أ) نعمة ربنا يسوع املسيح
د) أن ينبذوا املتهودين
ج) أن ال يساعدوا جميع الناس

الكلمة

عدد املرات
ــــــــــ
3

إنجيل
يسوع املسيح
املسيح يسوع
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32

اآلية
1

وحدانية المحبة والفكر:

2

حياة البذل والخدمة لآلخرين:

3

البعد عن الدمدمة والمجادلة:

4

السعي نحو الهدف:

5

الكارز الغيور ال تقيده القيود:

6

احتمال األلم ألجل المسيح:

7

المحاماة عن اإلنجيل:

الشاهد

14

اآلية
8

القوة فى المسيح:

9

الفكر الطاهر:

الشاهد

 10تحقيق الفكر الواحد:

 11رفض اإلتكال على الجسد:

 12اإلفتخار بالمسيح:

 13الغيرة المقدسة:

 14الحياة له هي المسيح والموت هو ربح:

15

اآلية

الشاهد

 15ضرورة سيادة الروح الواحد فى الكنيسة:

 16محبة بولس الرسول العميقة ألهل فيلبي:

ــــــــــ
12

الشاهد

الشاهد

عدد املرات

إجمالى عدد املرات

16

عدد املرات
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الطقس
1

الشاهد

كل من يقول يا ربي يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو ،

ألنك بالحقيقة قد تعاليت جداً فى السماوات وعلى األرض

(من إبصالية اإلثنين)

2

اسمك القدوس يا ربي يسوع هو ينجيهم من جميع شدائدهم،

اخبروا به تفرح قلوبهم وتزدهر اجسادهم (من إبصالية
الثالثاء)

3

هو أخذ الذي لنا  ،واعطانا الذي له  ،نسبحه ونمجده ،
ونزيده علواً (من ثيؤطوكية يوم الجمعة)

4

حينئذ امتأل فمنا فرحاً ولساننا تهليالً  ،ألن ربنا يسوع المسيح

5

تعالوا يا جميع المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح  ،ألن من قبل

6

ولد فى بيت لحم (ذكصولوجية عيد الميالد)

صليبه دخل الفرح إلى العالم كله (من مديح القيامة)
اقبلها إليك (عطايا المؤمنين) على مذبحك المقدس الناطق
السمائى رائحة بخور تدخل ( ....أوشية القرابين)

7
8

أيها الغير المحوى إذا أنت اإلله لم تضمر اختطافاً أن تكون

مساوياً هلل  ..لكن ( .....من القداس اإلغريغورى)
إذ يكون لنا الكفاف فى كل شئ فى كل حين نزداد فى كل
عمل صالح (ختام األواشي فى القداس اإللهى)

17

الطقس
9

الشاهد

أسألكم أنا األسير فى الرب ،محتملين بعضكم بعضاً فى
المحبة مسرعين إلى ( ....مقدمة صالة باكر)

 10اسجدوا هلل بخوف ورعدة (سر حلول الروح القدس فى القداس
اإللهي)
 11ألنك أنت حياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا (أوشية
اإلنجيل)

ـــــــــ
14

اآلية

اآلية

ما يقابلها

1ـ (يو )2 : 15

8ـ (مت )12 : 23

2ـ (رو )8 : 14

9ـ (1كو )24 : 9

3ـ (1يو )7 : 4

10ـ (1بط )17 : 1

4ـ (2تي )9 : 2

11ـ (مر)23 : 9

 5ـ (كو )12 : 3

12ـ (مت )16 : 5

6ـ (1تي )16 : 3

13ـ (رو )29 : 8

7ـ (أف  20 : 1ـ )22

14ـ (1كو )10 : 1
18

ما يقابلها

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أفقي

رأس ي

1ـ كاتب الرسالة إلى أهل فيلبي.
ً
2ـ من أجل عمل املسيح قارب املوت مخاطرا بنفسه
3ـ غير متكاسلين فى اإلجتهاد  ..فى الروح /اختصار
سفر فى العهد القديم.
ً
 .4للنداء  /مجاهدين معا  ...واحدة إليمان إنجيل.
ً
5ـ لم يحسب  ....معادال هلل.
 .6متشابهه /للنفي /أخالق نبيلة (مبعثرة)
7ـ متشابهان ...... /نحو الغرض (معكوسة)  /آخر
وأول الحروف األبجدية.
8ـ بحث /متشابهه  /نصف نهتم (معكوسة).
9ـ أحد األشخاص الذين قال بولس الرسول إن
أسماءهم فى سفر الحياة (معكوسة).
10ـ يحفظ قلوبكم  .......فى املسيح يسوع (معكوسة)

1ـ والد (معكوسة) /يطلب إليها بولس الرسول مع
ً
ً
أخرى أن يتفكرا فكرا واحدا فى الرب (معكوسة)
2ـ نصف حروب /أن أموري قد ألت أكثر .........
اإلنجيل.
3ـ وليمة (معكوسة) /نصف يسأل (معكوسة)/
مصرف للنقود.
4ـ خسارة (مبعثرة) /اختصار سفر فى العهد الجديد.
5ـ بلد أبونا إبراهيم ".......الكلدانيين"  /عكس
السفلى.
6ـ عندي" /ويعترف  ...أن يسوع املسيح (معكوسة).
7ـ يرتبن (مبعثرة)  /فى اليد .
8ـ متشابهان /بنك (مبعثرة)  /متشابهان.
9ـ إحدى اللتين جاهدتا مع بولس الرسول فى
اإلنجيل.
10ـ "إذا  .........ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام "
(معكوسة).
19
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28

ما ـ َمن هم ـ َمن هو

املوقف
1

شركاء بولس في النعمة

2

يتعظم في جسد بولس سواء كان
بحياة أم بموت
ً
ً
طلب منهم أن يفتكرا فكرا واحدا

3
4

ً
رفعه هللا وأعطاه اسما فوق كل اسم

5

كتب منها الرسالة

6

شاهدا مع بولس فى اشتياقه ألهل
فيلبي
يريدهم أن يعلموا أن أموره آلت أكثر
إلى تقدم اإلنجيل
اخلى نفسه أخذا صورة عبد

7
8
9

ً
كان مغموما ألنهم سمعوا أنه مريض

 10صارت ظاهرة في املسيح
 11وهب ألهل فيلبي أن يتأملوا ألجله
 12موضوع لحماية اإلنجيل
ُ
 13كتبت على يده الرسالة
 14يصلى بولس أن يميزها أهل فيلبي لكي
يكونوا بال عثرة
20

الشاهد

ــــــــــ
16

الشاهد

اآلية
1ـ عقل

2ـ بطن

3ـ لسان

4ـ ركبة

5ـ فكر

6ـ أحشاء

7ـ جسد

8ـ وجه

21
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الشاهد

اآلية
.1أربعة بها يقول بولس
الرسول "لعلي أبلغ إلى
قيامة األموات"
2ـ سبع درجات قد نزلها
السيد املسيح بإتضاعه
حتى وصل إلى موت
الصليب
3ـ سبع إمتيازات
جسدية حسبها بولس
الرسول خسارة لكى
يربح املسيح
4ـ أربعة هى صفات
أعداء صليب املسيح

5ـ ثمانية أشياء هى التي
نبههم الرسول بولس
إليها لكي يفتكروا فيها

22
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رقم

1

اآلية

الشاهد

قديسين

1:1

2
3
4
5
6
7
8
9
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الشاهد

اآلية
ربنا هو اللى بيسندنا ويوجهنا إلى عمل الخير

1ـ
2
3
4

أنا اتعلمت دائماً أن أى حاجة تكفيني سواء كانت كثيرة

5

ده سالم ربنا يسوع المسيح اللى بيحفظنا يختلف عن

مادام ربنا بدأ العمل يبقى أكيد هيكلمه
البد أن نعيش حسب ما يقوله لنا الكتاب المقدس
أو قليلة (فانا قنوع وراضي)

سالم العالم كله

6ـ

الخالف فى الرأي ال يفسد للفكر الواحد قضية (موقف
شخصين فى رسالة)

7

نفسي أتقابل مع الرب يسوع وأقعد معاه  ..دي أحسن
حاجة بالنسبة لي

8

"آنستك النعمة"  ..بنقولها لبعض بعد ما بنشبع ونتشارك

9
10

وفكر في اللي جاي
انسى اللى فات ّ

في جسد الرب ودمه

أنا أقدر أقوم بأي عمل بمعونة هللا

-----------------------------------------------------------------------------------------------مسابقة فى رسالة فيلبي
عند تسليم املسابقة برجاء اإلحتفاظ بهذا الجزء بعد ختمه من املسؤل
اإلسم  ............................................................. :التليفون ............................................... :
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