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 رأس ي أفقي

 أشتاق إلى جميعكم في أحشاء ... ـ 1

 البرديأداة شرط / كان يصنع من نبات ـ 2

 إله الحكمة  /ـ متشابهان / أداة عطف تفيد التتابع 3

.. واحدة ...ـ أول عضو في الجهاز الهضمي / ولكم .4

 / متشابهان.
ً
 واحدا

ً
 مفتكرين شيئا

ـ حرف عطف )معكوسة( / اشتعلت في العليقة 5

 لكنها لم تحترق )معكوسة( / وثن.

 /ـ يحمل فيه املاء / أطاع حتى املوت .... الصليب 6

 رمز إنجيل يوحنا.

 ـ مضارع و  7
 
 / حرف عطف )معكوس(. د  ل

 بهان / إن كانت تسلية ما لـ....... )معكوسة(.امتش 8

 متشابهان 09

ـ قد تدربت أن أشبع وأن ........... / يا ........وإكليلي  10

 إثبتوا هكذا فى الرب )معكوسة(

 ـ 1
ً
 أطلب إلي ....... وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا

 فى الرب.
ً
 واحدا

 يفوق كل عقل.ـ 2

 ـ متشابهان / بمعنى حب / حرف عطف للتخيير.3

ـ مملوئين من ....... البر الذي بيسوع املسيح / رمز 4

 سفر أعمال الرسل.

ـ ألني حافظكم في قلبي في وثقي وفي .......... عن 5

 اإلنجيل.

ـ ..........إسرائيل تذمروا على موس ى في البرية / 6

  على ....... إسرائييل عندما تذمروا.غضب هللا

 بــــ......../ 7
ً
ـ ألعرفه وقوة قيامته وشركة آالمه متشبها

 صلى يونان في بطن الــــــ............... )معكوسة(.

 ـ ماض ي يسرح / يوكابد ........موس ى.8

 ـ أستطيع كل ش ئ في املسيح الذي .............9

 إلنجيل.. كولد مع أب خدم معي ألجل ا10

 

 
 ــــــــــ
20 
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   كتب بولس الرسول رسالته إلى أهل فيلبى وهو في :( 1

            أورشليمأ( 

 روما( ج

    دمشق( ب

 كولوس يد(  

 :وكان فى ذلك الوقت في( 2

         الهيكل   أ( 

 املجمع( ج

 القدسب( 

 السجند( 

  : كان أهل فيلبي( 3

 أ( 
ً
   يهودا

  ثنيينو ( ج

 أمميينب( 

 كل اإلجابات صحيحةد(  

  : ذهب بولس الرسول إلى فيلبي بناء على طلب(4

           شعبهاأ( 

             رؤيا فى الليلج( 

  الرسلب( 

 لوقا الرسول د( 

 : بولس الرسول في فيلبي أول  أسس( 5

 كنيسة فى أوروبا أ(

 مجمع فى أوروبا( ج

 كنيسة فى آسياب( 

 فى آسياهيكل د( 

 :  من سمات رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي( 6

                    الحزن  أ(

  الفرحج(  

 الصالة ب(  

 التواضعد( 

 :  يسوع  فى الرسالة كم عدد مرات اسم ( 7

                   مرة 22 أ(

 مرة                   50ج(  

  مرة 40ب( 

 مرة 32د( 

  ولس كل املؤمنين اعتبر الرسول ب (8

                  قديسين أ(

 ج( أنبياء                     

 ب( كهنة 

 شيوخد( 
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  : لقب الرسول بولس نفسه وتلميذه تيموثاوس( 9

                    بالرسولينأ( 

 ج( بعبدي يسوع املسيح           

 ب( بالقديسين 

 بالشقيقيند( 

 : ذكر بولس الرسول  (10

 الشعب قبل األساقفة والشمامسةأ( 

 ج( الكهنة قبل الشمامسة

 ب( األساقفة قبل الشعب

 د( الشمامسة قبل الشعب

 :طلب الرسول بولس للشعب( 11

                   النعمة أ( 

 ج( السالم               

 ب( البركة 

 النعمة والسالم د( 

 يشكر هللا من أجل12
ً
 :( كان بولس الرسول دائما

 أ( عمل الرسول مع أوالده

 ج( عمل هللا مع بولس

 ب( عمل هللا مع أوالده

 
ً
 د( ب ، ج معا

 : كان سر فرح بوسل الرسول ( 13

 قبولهم اإليمان من اليوم األول أ( 

 أنهم كانوا مواظبين على اإلجتماعات( ج

 ب( أنهم كانوا ينصتون إلى الكلمة

 شركتهم شركة حب روحي اجتماعيد( 

 :د ب"مشاركتهم فى اإلنجيل" أنها شركة فييقص( 14 

 العهد الجديدأ( 

 األناجيل األربعةج( 

 البشارة )الكرازة(ب( 

 الكتاب املقدس بعهديهد( 

  سر فرح الرسول فى الخدمة أن ( 15

 الذي يبدأ العمل فى الخدمة هو هللاأ( 

  كلما زاد عمل الخادم ، زادت خدمتهج( 

    ملالخادم هو الذي يبدأ العب( 

 البركة وعمل هللا يأتيان في نهاية الخدمةد( 

 :  ذكر اسم تيوثاوس فى رسالة( 16

 د( فى كل الرسائل السابقةج( في                          تس 2،  1ب( كو                        2أ( 

 : يظن فى عبارة "بولس وتيموثاوس عبدا"( 17

 افتخار بولس بنفسهأ( 

 تلميذه بنفسه غير مساوي ( ج

 ب(تواضع بولس بإقتران اسم تلميذه بإسمه

 افتخار تيموثاوس بنفسه( د
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 كان الرسول بولس يحفظ اوالده في( 18

 عقله وقيوده وفيى تثبيت اإلنجيلأ( 

           عقله وقلبه وقيوده( ج

 قلبه وعقله وفي تثبيت اإلنجيلب( 

  قلبه وقيوده واملحاماة عن اإلنجيل وتثبيته د(

  ماذا يقصد بكلمة "محاماة"؟( 19

 أ( أن بولس يقوم بحماية اإلنجيل

ج( توضيح وشرح قضايا اإلنجيل 

                                    للمقاومين واملتهودين لتثبيته

 ب( الدفاع عن اإلنجيل

 د( توضيح وشرح اإلنجيل للمؤمنين

 :  "جميعكم شركائى في الخدمة ": املقصود هنا( 20

غة الروح القدس الذي يشجع لأ( 

 صغار النفوس

 اإلستهزاء باملؤمنينج( 

  أن الشعب بجوار القديس بولس ال ش ئب( 

 اإلستهانة بإيمان الشعبد( 

 :  طلب بولس الرسول الشهادة من ................ ليثبت حبه لهم( 21

 الناس                     أ( 

 ج( تلميذه                   

 هللا  ب(

 رسلالد( 

 :  كان هدف صالة القديس بولس الرسول ( 22

 أن يزدادوا في الحب واملعرفة والتمييزأ( 

 أن يزدادوا فى الحب واملعرفة واإلرشادج( 

 أن يعرفوا الصدق والحقب( 

 أن يصلوا إلى الكمالد( 

 :  شّبه أعمال البر ( 23

 بإغصان البريةأ( 

                   ج( بأشجار البرية

 بثمر الروح( ب

 بأشجار التيند( 

  : أخبر القديس بولس أهل فيلبي أن سجنه وآالمه كانت بخطة( 24

 إلهية إلنتشار الكرازة باإلنجيلأ(

 من األمميين املتهودينج( 

 من اليهودب( 

 من األممييند( 

 : من نتائج سجن بولس الرسول أنه أعطى لإلخوة( 25

 الخوفأ( 

 الشجاعةج( 

 لعزم على الهروباب( 

 العظمةد( 
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 :نتج عن سجن الرسول بولس( 26

 مجموعة تعمل بدافع املحبةأ( 

 ج( ضعف الكرازة بسبب سجنه

ب( مجموعة تكرز باملسيح عن حسد 

 وخصام

 
ً
 د( أ ، ب معا

 أن كل أعمال الحسد واأللم( 27
ً
 : كان الرسول بولس يثق تماما

 تؤول إلى صالح الرسول بولسأ( 

                  إلى تعطيل رسالة اإلنجيلج( تؤول 

 ب( تعود على الرسول بولس باألذى

 تؤول لزيادة كرامة الرومانييند( 

  : يظهر رجاء الرسول بولس فى سجنه( 28

 فى حياته                    أ( 

 ج( فى حياته وموته                     

                   ب( فى موته 

 مةد( بعد القيا

   : يقصد بـ "لي الحياة هى املسيح واملوت ربح" ...أن الحياة ه ي( 29

الكرازة باإلنجيل واملوت هو راحة من أ( 

             آالم هذه الحياة

                            امللذات واملوت هو إنتصارج( 

الكرازة باإلنجيل واملوت هو رؤية وجه  ب(

 املسيح

 واملوت هو عقوبة الحياة الحاضرةد(  

 : كانت أمنية القديس بولس أن( 30

              يلتقي مع املسيح في الفردوسأ( 

                        يترك كل حسد وكل ضيقاتهج(  

 يودع العالم بكل شرورهب( 

 يجعل الرب هذه الكأس تعّبر عنهد( 

 كان القديس بولس يفرح لوجوده فى الجسد على األرض (31

 بنيان الكنيسة (أ

 لكى يرد على اليهودج( 

 لكى يحارب غير املؤمنينب( 

 لكى يعمل على ختان الذكور د( 

 :حث القديس بولس أوالده على( 32

  الثبات فى الروح الواحدأ(

  التأني فى مواجهة املقاومينج( 

   الجهاد ومقاومة غير املؤمنينب( 

 كل ما سبقد( 

 :باأللم وذلك أنعم هللا على املؤمنين ( 33

                كعقاب لهمأ( 

                   تدريب لهمج( 

 عالمة املحبةب( 

 لتحطيم حرية إرادتهمد( 
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 اهتم القديس بولس بأن يكون الوعظ فى ( 34

 الحياة                أ( 

 ج( العالقات الشخصية       

 ب( املسيح 

 د( العالقات األسرية

 :  بولس بــ "التسلية" أنها هى يقصد القديس ( 35

 التعزية واملواساةأ( 

 الترفيهات الجسديةج( 

 التسليات العامليةب( 

  اللهو والضحكد( 

 : توجد حياة الشركة بين( 36

  الشعب فى الكنيسةأ( 

 الخدام فى الكنيسةج( 

 اآلباء السواح فى ذبيحة القداس اإللهىب( 

 كل ما سبق صحيحد( 

 : حد الذى طلب القديس بولس أن يجده فى أوالده هو الفكر الوا( 37

 التمسك بالفكر وعدم التنازل عنهأ( 

 ج( ال ينظر إلى فكر أخيه

 ب( أن يفكر كل واحد فيما لنفسه فقط

 مدى التنازل عن فكره ليتفق مع فكر اآلخريند( 

أفة"( 38  :  معنى "أحشاء ور

                 املشاعرأ( 

                      ج( الطبع الحاد  

 ب( القلب القاس ي 

 املزاج العصبيد( 

 : نتيجة الفكر غير الواحد( 39

          تسلط األناأ( 

                            انتشار الفكر السليمج( 

 القوة والتماسك بين املجموعةب( 

 النمو فى الحياة املقدسةد(  

 ون لناتكتمل صورة امللكوت فينا عندما يك (40

 فكر واحد ونفس واحدةأ( 

 نفس واحدة ومحبة واحدةج( 

 فكر واحد ومحبة واحدةب( 

 فكر واحد ومحبة واحدة ونفس واحدةد( 

 :حذر بولس الرسول الجماعة من ( 41

                       التحزبأ( 

 ج( املحبة                         

 ب( التواضع 

 املشاركةد( 
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  : ل مع اآلخرينيجب التعام( 42

 بأن نعطي للناس كرامة أكثر( أ

 بالنفاق والرياءج( 

 لتشجيعهم على السلوك القويمب( 

 بإحتقار اإلنسان لذاته ورفع اآلخريند( 

 :أوص ى القديس بولس أن يكون فينا العمود الفقري الذي فى املسيح وهو فكر( 43

   تمجيد الذات أ(

                      اإلتضاعج( 

 املجد الباطلب( 

 الحكمةد( 

 هلل" .. املقصود هنا هو أن( 44
ً
 : "لم يحسب خلسة أن يكون معادال

السيد املسيح فى حاجة إلى إدعاء  أ(

                        املساواة باهلل

مساواة اإلبن باآلب هي حقيقة غير ج( 

                صادقة

السيد املسيح ليس فى حاجة إلدعاء ب( 

  ساواة باهللامل

  عدم أزلية اإلبند( 

 :   تجسد السيد املسيح( 45

                   فقبل أبشع أنواع املوتأ( 

                 أظهر نفسه وأخفى مجده األزليج( 

  فأظهر مجده للناس( ب

 لكي ُيظهر مجده ومعجزاته للناسد( 

 :  أعطى هللا إلبنه السيد املسيح بعد عمل الفداء( 46

 فوق كل اسم أ(
ً
 أسما

 أن أجلسه عن يسارهج( 

 أن تجثو له كل املالئكةب( 

 أن يجثو له كل القديسيند( 

 : قبل أن يطلب القديس بولس من أوالده الطاعة( 47

                مدحهمأ( 

               وبخهمج( 

  أظهر أخطائهمب( 

 بكتهمد( 

 : الرسول من أوالده سأهم طلب طلبه بول( 48

 حب الذاتأ( 

 املعامالت الحسنةج( 

 حب اإلخوةب( 

 تتميم الخالصد( 

 : "بخوف ورعدة" املقصود بها( 49

            قبول املهانة واملذلةأ( 

                 خوف األبناء من آبائهمج( 

  خوف العبيد من سادتهم ب( 

 الخوف والحذر من الذات املاكرةد( 
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 : ن أوالده طمأن القديس بولس م( 50

             بأن هللا هو العامل فيهم أ( 

              بأنهم أقوياءج( 

 بأنهم قادرونب( 

 بأنهم نافعون د( 

 :لتذمر هى من عالمات ا( 51

 الجدال                     ( أ

 ج( مشاجرة اآلخرين                   

 ب( الدمدمة 

 د( كل ما سبق

 :اءأوالد هللا البسط( 52

 يسيرون وسط املعوجينأ( 

 يكون عليهم لومج( 

 يتميزون بحياة مقدسةب( 

 فى داخلهم د( 
ً
 يحملون عيوبا

  :أحب بولس الرسول أن  (53

 يفرحوا معه بخالصهم أ(  

 ال يتركوا أعمالهم من أجلهج( 

 يتأملوا معه فى سجنهب( 

 يفرحوا من أجل تيموثاوسد( 

 : رسال تيموثاوس لهمكان هدف القديس بولس من إ( 54

 أني يبشهرهم باإلنجيلأ( 

 ليعود له بأخبار سارة عنهم فتفرحهج( 

 ليحل مشكالتهمب( 

 لتقويتهم على الحروبد( 

 :يظهر مدى حب القديس بولس لتلميذه تيموثاوس بأنه جعله (55

 نظيره وال مثيل له أ(

 من الرسلج( 
ً
  رسوال

 أخاه فى الخدمةب( 

 حةكل اإلجابات صحيد( 

 أرسل القديس بولس أبفردوتس و هو : (56

 صديقهأ(

 أخوه فى الجسدج( 

 جندى رفيقب( 

 كل اإلجابات صحيحةد( 

 على ( 57
ً
  كان بولس الرسول حزينا

 مرض تيموثاوسأ( 

 أخبار أوالدهج( 

 مرض أبفردوتسب( 

 سجنه وحبسه د(
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  : اضطر القديس بولس أن يرسل أبفردوتس بسرعة (58

 زنوا على مرضهلكي يح أ(

 ليقوموا بمساعدتهج( 

 لكيى يرسلوا له العالجب( 

 ليفرحوا لشفائهد( 

  : وضح بولس الرسول ألهل فيلبي املخاطر التى ( 59

تعرض لها أبفردوتس وهو يتردد  أ(

  على بولس فى السجن

تعرض لها وهو ذاهب إلى ج( 

 تيموثاوس

 تعرض لها أبفردوتس وهو ذاهب إلى فيلبيب( 

 

 عرض لها وهو ذاهب إلى أورشليمتد( 

  : دعا القديس بولس أهل فيلبي( 60

 أحباءهد( ج( أصدقائه                          أوالده                        ب( إخوته أ(

 : فعلة الشر   هم ( 61

 د( اليونانيون         ج( املتهودون                              األمميون                  ب( الرومان أ(

 : القديس بولس كلمة "أنظروا" ر كر  (62

 داللة الخطر وأهمية األمرأ( 

 موسيقى فى الخطابج( 

 للفت النظرب( 

 بسبب براعته فى الكتابةد( 

  : موقت القديس بولس من الختان أنه( 63

 ختان الجسد أ(

 ختان الروحج( 

  قطع فى الجسدب( 

 اإلتكال على الجسدد( 

  : كان القديس بولس من سبط  (64

 ج( يهوذا                         د( بنيامن إفرايم                       ب( منس ىأ(

  على الناموس فى  سظهرت غيرة القديس بول (65

 عدم إضطهاده للكنيسة  أ(

 اضطهاده للمسيحيةج( 

 عدم اضطهاده لليهودب( 

  تبريره ملوقف املسيحييند( 

 اعتبر القديس بولس كل ما فعله قبل املسيح( 66

                           أ(
ً
 ربحا

 
ً
 ج( مكسبا

 ب( خسارة  

 
ً
 د( صالحا
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 : "أوجد فيه " تعني  ( 67

 أدخل فى أحشاء محبة املسيح أ(

 اقتناه بتعبه ومجهودهج( 

 ب(
ً
 وضاال

ً
 تائها

 استقر في حضن الناموس د( 

 سول بولس هو  ( كان كل الشغل الشاغل للر 68

            قيامة املسيح من األمواتأ( 

 موقف املسيح من األشرار( ج

    ب( آالم املسيح

 د( يوم القيامة والحساب والعقاب 

 ( "أسعى لكى أدرك" تعنى شعوره69

 بالقوة           أ( 

 بالتقصير( ج

 ب( باليأس

 د( بضرورة الجهاد

 ( كان القديس بولس فى سباق مع نفسه فكان70

   ينس ى ما هو مض ى ويفكر فى الغدأ( 

 يرتب القديم مع الجديد ( ج

 ب( ينظر إلى املاض ي ويفكر فى الحاضر

 د( ينظر إلى املاض ى وال يفكر فى الحاضر 

 ( كان القديس بولس يعتبر املاض ى 71

                   أ( 
ً
  معاشا

ً
                        ج( فا ب( مستمرا

ً
 د( له جذور نيا

 ( كان سعى الرسول بولس إلى 72

 مباهج األرض أ(

 متاعب األرض( ج

 أحزان األرضب( 

 بهاء السماءد( 

 ( "جميع الكاملين فينا" يقصد بهم 73

                    الناضجين عقلًيا أ(

  الذين ينظرون للوراءج(  

 الكمال الذين يجتهدون فى طريقب(   

 كل ما سبق صحيحد( 

 ( يقول بولس الرسول عن األمور التى تعطل النمو الروحي وليست شريرة74

 إن هللا سيعلمكم بها أ(

  إنها من الهفوات التى نعاقب عليهاج( 

 ب( إن هللا سيحاسبكم عليها 

 د( إنها من األمور غير املحبذة فى الخدمة

 من أمور روحية أن ( يوص ى القديس بولس ملا سلكنا فيه75

 نحرص عليه أ( 

  ج( نسير فى نفس الفكر الذاتي

 ب( نسير فى قانون العقالنية

 كل ما سبق صحيح د(
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 ( "كونوا متمثلين بي" املقصود هنا76

 تظهر كبرياء بولسأ( 

  ج( بها تواضع من الرسول 

 ب( توجيه الناس إلى املبادئ الروحية التى يكرز بها

 بينهموضع فرق بينه و د(   

 ( بكاء القديس بولس كان على 77

 املعلمين فى املجامعأ( 

املتهودين الذين صاروا أحباء ج( 

 الصليب

البسطاء الذين ينخدعون من املعلمين ب( 

 الكذبة

 إيمان األمميند( 

 ( من صفات املعلميين الكذبة 78

 يتناسون أن الخطية عارأ( 

 ج( ال يفعلون الخطية

                رب( ال يحيدون عن الش

 ال يتباهون بالخطيةد( 

 ( املعلمون الكذبة79

 جعلوا إلههم بطنهمأ( 

 شغلهم الشاغل الصالة والجهادج( 

 يعيشون من أجل األبديةب( 

 ال يحبون املالد( 

 ( إن املؤمنين ينتظرون80

 قدوم املسيح من السماءأ( 

 قدوم املسيح من أقاص ي األرضج( 

 كذبة من السماءقدوم املعلمين الب( 

 قدوم املسيح من الجهات األربعد( 

 ( أجساد املؤمنين81

 ستتحول إلى ترابأ( 

 ج( ستحرق فى النيران

 ب( سيغيرها الرب إلى أجساد ممجدة

 د( ستسقط وتضعف وتمرض

 يذكر الرسول بولس أن مدينته فى :( 82

 السماءد(            ج( روما                   ب( أروشليم              األرضأ( 

 ( وجد القديس بولس فى أخوته األحباء83

 د( كل ما سبقج( إكليله                         ب( كرامته             مجده أ( 

 ( طلب من السيدتين أفودية وسنتيخى أن 84

 يتحدا فى فكر واحدأ( 

 كل واحدة بخدمتهاج( 

 تظل كل واحدة بفكرهاب(

 وكهاكل واحدة بسلد( 
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 ( طلب من صديقه املخلص تيموثاوس من أجل السيدتين85

 أن يجلس معهماأ( 

           أن يسندهماج( 

 أن يوبخهماب( 

  أن يتحاجج معهماد( 

 ( طلب منه أن يهتم بصديقه86

 أكليمندسد( ج( لوقا                        ب( سيال              أبفردوتسأ( 

 بان كل الخدام والخادمات ( اهتم القديس بولس87

 يستمتعون بالفرح الدائم فى الربأ( 

 يعانون من القلق الدائمج( 

  يهتمون بخدمتهم فقطب( 

 يعيشوا الجهاد مع املخدوميند( 

 ( يقصد بكلمة الحلم 88

 د( األحالمج( الحكمة                    ب( العدل                  اللطفأ( 

 ن يجب أن يعلم أن ( كل خادم أو مؤم89

 يسهر أ( 

 يخطط ويرسم لكل أموره العسيرةج( 

 الرب قريبب( 

 كيف يلتمس األعذارد( 

 للمؤمنين هو 90
ً
 ( قدم القديس بولس سالحا

 املدحد( ج( التذمر                     ب( الشكوى                الصالةأ( 

 ( سالم هللا91

 عطية مجانية أ(

عطى لغير املج( 
ُ
 ؤمنينت

عطى بحسابب( 
ُ
 ت

 تعطى فقط للخدامد( 

 ( قام الرسول بولس لتسليم املؤمنين 92

 كل ما سمعوه فقطأ( 

 كل ما تعلموه فقطج( 

 كل ما رأوه فقطب( 

 تعلموه منه و   رأوه و  كل ما سمعوهد( 

 شكر الرسول أهل فيلبي( 93

 ملحبتهم ومعونتهم لهأ( 

 ألنهم أرسلوا له املالبسج( 

 نهم أطعموهألب( 

 ألنهم أرسلوا له توصياتد( 

 ( فى صلوات الجمعة العظيمة فى الساعة:11ـــ  4:  2( رتبت الكنيسة قراءة )في 94

 ج( التاسعة                        د( الحادية عشر أ( الثالثة                         ب( السادسة
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 ( من تدريبات القديس بولس أنه تعلم أن 95

 بما هو فيهيأ( 
ً
 كون مكتفيا

 ج( ال يشبع وال يجوع                 

 ب( ال يتضع أمام تلميذه

 د( يكون أكبر من الكل

 ( يستطيع القديس بولس كل ش ئ 96

 بالحكمةأ( 

                   ج( بالتعقل 

 ب( باملسيح الذي يقويه

 د( بالحب

 اية كرازته( الكنيسة األولى التى ساعدت القديس بولس فى بد97

 كورنثوس             أ( 

 ج( فيلبي                           

 ب( تسالونيكى

 د( أفسس 

 ( يطلب القديس بولس98

 عطاء الصدقة             أ( 

 ج( عطاء ثمر الروح                        

 ب( عطاء البخور 

 عطاء الخدمةد( 

 نها( وصف الرسول بولس عطايا أهل فيلبي بأ99

 أ(عطور طيبة

 ج( غالية وثمينة

 ب( ذبيحة مقبولة

 د( من أثمن الذبائح

 ( فى نهاية الرسالة طلب ألهل فيلبي100

 أ( نعمة ربنا يسوع املسيح 

 ج( أن ال يساعدوا جميع الناس 

 ب( أن يحبوا الذين أحبوهم فقط  

 د( أن ينبذوا املتهودين

 عدد املرات الكلمة

  إنجيل

  يسوع املسيح

  املسيح يسوع
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 الشاهد اآلية

 وحدانية المحبة والفكر:  1
 

 

 حياة البذل والخدمة لآلخرين: 2
 

 

 البعد عن الدمدمة والمجادلة: 3
 

 

 السعي نحو الهدف: 4
 

 

 لكارز الغيور ال تقيده القيود:ا 5
 

 

 احتمال األلم ألجل المسيح: 6
 

 

 المحاماة عن اإلنجيل: 7
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 الشاهد اآلية

 القوة فى المسيح: 8
 

 

 : الفكر الطاهر 9
 

 

 :تحقيق الفكر الواحد 10
 

 

 :رفض اإلتكال على الجسد 11
 

 

 :اإلفتخار بالمسيح 12
 

 

 :الغيرة المقدسة 13
 

 

 :ة له هي المسيح والموت هو ربحالحيا 14
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 الشاهد اآلية

 :ضرورة سيادة الروح الواحد فى الكنيسة 15
 

 

 :محبة بولس الرسول العميقة ألهل فيلبي 16
 

 

 

 

 

 عدد املرات الشاهد  عدد املرات الشاهد

     

     

     

     

     

  إجمالى عدد املرات   
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 الشاهد الطقس

كل من يقول يا ربي يسوع كمن بيده سيف يصرع العدو ،  1
ات وعلى األرض ألنك بالحقيقة قد تعاليت جدًا فى السماو 

 )من إبصالية اإلثنين(

 

اسمك القدوس يا ربي يسوع هو ينجيهم من جميع شدائدهم،  2
اخبروا به تفرح قلوبهم وتزدهر اجسادهم )من إبصالية 

 الثالثاء(

 

هو أخذ الذي لنا ، واعطانا الذي له ، نسبحه ونمجده ،  3
 ونزيده علوًا )من ثيؤطوكية يوم الجمعة(

 

 فمنا فرحًا ولساننا تهلياًل ، ألن ربنا يسوع المسيح حينئذ امتأل 4
 لحم )ذكصولوجية عيد الميالد( تولد فى بي

 

تعالوا يا جميع المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح ، ألن من قبل  5
 صليبه دخل الفرح إلى العالم كله )من مديح القيامة(

 

ق اقبلها إليك )عطايا المؤمنين( على مذبحك المقدس الناط 6
 السمائى رائحة بخور تدخل  .... )أوشية القرابين(

 

أيها الغير المحوى إذا أنت اإلله لم تضمر اختطافًا أن تكون  7
 مساويًا هلل .. لكن ..... )من القداس اإلغريغورى(

 

إذ يكون لنا الكفاف فى كل شئ فى كل حين نزداد فى كل  8
 عمل صالح )ختام األواشي فى القداس اإللهى(
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 الشاهد الطقس

بعضًا فى  كماألسير فى الرب، محتملين بعض اأن مأسألك 9
 المحبة مسرعين إلى .... )مقدمة صالة باكر(

 

اسجدوا هلل بخوف ورعدة )سر حلول الروح القدس فى القداس  10
 اإللهي(

 

ألنك أنت حياتنا كلنا ورجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا )أوشية  11
 اإلنجيل(

 

 

 

 ما يقابلها  اآلية  ما يقابلها اآلية

  (12:  23ـ )مت 8   (2:  15ـ )يو 1

  (24:  9كو 1ـ )9   (8:  14ـ )رو 2

  (17:  1بط 1ـ )10   (7:  4يو 1ـ )3

  (23:  9ـ )مر 11   (9:  2تي 2ـ )4

  (16:  5ـ )مت 12   (12:  3ـ )كو  5

  (29:  8ـ )رو 13   (16:  3تي 1ـ )6

  (10:  1كو 1ـ )14   (22ــ  20:  1ـ )أف 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 

 رأس ي أفقي

 الرسالة إلى أهل فيلبي.  كاتبـ 1

 بنفسهـ 2
ً
 من أجل عمل املسيح قارب املوت مخاطرا

ـ غير متكاسلين فى اإلجتهاد .. فى الروح/ اختصار 3

 سفر فى العهد القديم.

 ... واحدة إليمان إنجيل.4
ً
 . للنداء / مجاهدين معا

 هلل.ـ لم يحسب .... معا5
ً
 دال

 (مبعثرة. متشابهه/ للنفي/ أخالق نبيلة )6

ـ متشابهان/ ...... نحو الغرض )معكوسة( / آخر 7

 وأول الحروف األبجدية.

 ـ بحث/ متشابهه / نصف نهتم )معكوسة(.8

ـ أحد األشخاص الذين قال بولس الرسول إن 9

 أسماءهم فى سفر الحياة )معكوسة(.

 سيح يسوع )معكوسة(ـ يحفظ قلوبكم ....... فى امل10

 

والد )معكوسة(/ يطلب إليها بولس الرسول مع ـ 1

 فى الرب )معكوسة( 
ً
 واحدا

ً
 أخرى أن يتفكرا فكرا

نصف حروب/ أن أموري قد ألت أكثر .........  ـ2

 اإلنجيل.

ـ وليمة )معكوسة(/ نصف يسأل )معكوسة(/ 3

 مصرف للنقود.

 يد.ـ خسارة )مبعثرة(/ اختصار سفر فى العهد الجد4

ـ بلد أبونا إبراهيم ".......الكلدانيين" / عكس 5

 السفلى.

 ـ عندي/ "ويعترف ... أن يسوع املسيح )معكوسة(.6

 ـ يرتبن )مبعثرة( / فى اليد .7

 متشابهان. / بنك )مبعثرة( /ـ متشابهان8

ـ إحدى اللتين جاهدتا مع بولس الرسول فى 9

 اإلنجيل.

د إلى ما هو قدام " وامتـ "إذا ......... ما هو وراء 10

 )معكوسة(.
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 الشاهد ما ـ َمن هم ـ َمن هو املوقف 

   شركاء بولس في النعمة 1

يتعظم في جسد بولس سواء كان  2

 بحياة أم بموت

  

3  
ً
 واحدا

ً
   طلب منهم أن يفتكرا فكرا

 فوق كل اسم 4
ً
   رفعه هللا وأعطاه اسما

   كتب منها الرسالة 5

شاهدا مع بولس فى اشتياقه ألهل  6

 فيلبي
  

يريدهم أن يعلموا أن أموره آلت أكثر  7

 إلى تقدم اإلنجيل

  

   اخلى نفسه أخذا صورة عبد 8

 ألنهم سمعوا أنه مريض 9
ً
   كان مغموما

   صارت ظاهرة في املسيح 10

   وهب ألهل فيلبي أن يتأملوا ألجله 11

   موضوع لحماية اإلنجيل 12

تبت على يده الرسالة 13
ُ
   ك

يصلى بولس أن يميزها أهل فيلبي لكي  14

 يكونوا بال عثرة
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 الشاهد اآلية

   ـ عقل1

   ـ بطن2

   ـ لسان3

   ـ ركبة4

   ـ فكر5

   ـ أحشاء6

   ـ جسد7

   ـ وجه8
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 الشاهد اآلية

.أربعة بها يقول بولس 1

الرسول "لعلي أبلغ إلى 

 قيامة األموات"

  

ـ سبع درجات قد نزلها 2

السيد املسيح بإتضاعه 

ى موت حتى وصل إل

 الصليب

  

ـ سبع إمتيازات 3

جسدية حسبها بولس 

الرسول خسارة لكى 

 يربح املسيح

  

ـ أربعة هى صفات 4

 أعداء صليب املسيح

 

 

  

ـ ثمانية أشياء هى التي 5

نبههم الرسول بولس 

 إليها لكي يفتكروا فيها
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 الشاهد اآلية رقم  

 1:  1 قديسين 1

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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 الشاهد اآلية

  ربنا هو اللى بيسندنا ويوجهنا إلى عمل الخير ـ1

  مادام ربنا بدأ العمل يبقى أكيد هيكلمه 2

  ش حسب ما يقوله لنا الكتاب المقدسالبد أن نعي 3

أنا اتعلمت دائمًا أن أى حاجة تكفيني سواء كانت كثيرة  4
 أو قليلة )فانا قنوع وراضي(

 

ده سالم ربنا يسوع المسيح اللى بيحفظنا يختلف عن  5
 سالم العالم كله

 

الخالف فى الرأي ال يفسد للفكر الواحد قضية )موقف  ـ6
 ين فى رسالة(شخص

 

نفسي أتقابل مع الرب يسوع وأقعد معاه .. دي أحسن  7
 حاجة بالنسبة لي

 

"آنستك النعمة" .. بنقولها لبعض بعد ما بنشبع ونتشارك  8
 في جسد الرب ودمه

 

  انسى اللى فات وفّكر في اللي جاي 9

  أنا أقدر أقوم بأي عمل بمعونة هللا  10

 

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

 رسالة فيلبيمسابقة فى 

 عند تسليم املسابقة برجاء اإلحتفاظ بهذا الجزء بعد ختمه من املسؤل 

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