كنيسه رئيس المالئكه رافائيل و مارمينا بالمديل
مســابقة سفر "أنجيل مرقس"

 +مــــــــــــــــن ؟
 -1مـــن حامل الجره الذي تبعه التلميذان ليعرفا مكان الفصح ؟
..................................................................................................
 -2مـــــن هو العاري عند القبض علي المسيح؟
..................................................................................................
-3مــــن هو أول اسقف في مصر؟ ومن الذي رسمه ؟
..................................................................................................
-4مــــن الذي وعد يهوذا االسخريوطي أن يعطوه فضه؟
..................................................................................................
-5مـــن الذي قال " :نفسي حزينه جدا حتى الموت؟
..................................................................................................
-6مــن القائــــــل  " :اكرم اباك وأمك ,ومن يشتم ابا أو أما فليمت موتا" ؟
..................................................................................................
 -7مـــن الذي قال بأكثر تشديد ":ولو اضطررت أن أموت معك ال أنكرك" ؟؟؟
..................................................................................................
 -8مـــن الذي آمن عندما صرخ يسوع على الصليب و أسلم الروح؟
..................................................................................................
-9مـــن الذي قال  ":ما لنا و لك يا يسوع الناصري .أتيت لتهلكنا .أنا اعرفك .أنت قدوس هللا؟
..................................................................................................
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 ++أكـــمــل مع ذكر الشاهد ان وجد :
 -1أول كنيسه مسيحيه هي ...................................تم فيها الفصح و اإلفخارستيا و حلول الروح
القدس.
 -2رمز مارمـــــرقس...........................................
 -3إستشـــهد مارمــــرقس فى مدينه .....................
 -4بالكيل الذي يكيل به  .............................يكال لكم .............................ايها السامعون.
 -5جميع الخطايا  .......................لبني البشر و التجاديف التي يجدفونها ولكــــن من جدف على
 .......................................فليس له مغفره الى االبد.
-6ألنه ليس شئ ..............................ال يظهر و ال صار .........................إال ليعلن.
 -7اخذ يسوع خبزا و بارك و كسـر و أعطاهم و قال خذوا كلوا هذا هو  .............................ثم أخذ
الكاس وشكر و أعطاهم فشربوا منها ...........................وقال هذا هو.................................الذي
للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين.
 -8فقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا ســـر  ........................و أما الذين هم خارج
...........................يكون لهم كل شئ.
 -9كــرز يـــــوحنا المعمدان قائـــال:
.........................................................................................................................

وجاء يســــوع يكــــرز........................................................................................
و يقول قد كمل الزمان و اقترب ملكوت هللا  .فتوبوا وآمنوا................................................
-10الن هللا واحـــد  .و ليس آخر سواه .و محبته من كل  ........................ومن كل ..................ومن
كل النفس ومن كل القدرة و محبه ....................كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح.
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 +++ضع صــــح او خــــطأ مع تصحـــيح الخطــــأ !

)

 -1الســيد المســيح إعتمد نيابة عن البشريه الخاطــئه و ليــس عن إحتيــاج لتوبه أو تطهير( .
 -2السيد المسيــح أرسل تالميذه ليكرزوا واعطاهم سلطــان لشفاء األمراض و إخراج الشياطين فى فتره
وجوده على األرض و بعد صـعوده.

(

)

-3اإلنســـان جبل ألجل السبت و لذلك يجب تقديس يوم الســبت.

(

)

 -4هذا الشعب يكرمني بشفيه فقـــط و اما قلبه فمبتعد عني بعيدا.

(

)

 -5السيد المسيح طهر األبرص دون ان يلمــسه ألن البرص معرض معدي.

(

)

 -6الفريسيون والهيرودســيين تشاوروا على السيد المسيح لكي يهلكوه ألنه شفي رجل يده يابسه فى يوم
السبت.

)

(

 -7كان رؤساء الكهنه و المجمع كله يطلبون شهاده على يســـوع ليقتلوه فلم يجدوا.

)

(

-8صلب الســـيد المسيح النه قال إني أنقض هذا الهيكل المصنوع باأليدي وفى ثالثه أيـــام أبني آخر غير
مصنوع باأليدي.

(

)

-9فتم الكتاب القائل و أحصي مع أثمـــه ألنه صـلب مع بارابــاس .

(

)

-10لقب مرقـــس بناظـــر اآلله ألنـه شاف المســيح بعينيه .

(

)

 -11كتب إنجــيل مرقــس للرومـــان

(

)

 -12الذي يدنس اإلنســـان هـــو األكل بأيد دنســـه

(

)

 -13الـــسيد المســيح عمل راعي لألغنام و هو صغير

(

)
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 ++++اذكر من قائل الجمل التاليه و لمن قيلت ( مع ذكر الشاهد)!!
-1إذا أراد أحد أن يكون أوال فيكـــون آخـــر الكل و خادم للكل؟.
القائل ( :

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -2ألنهم متي قاموا من األمـوات ال يزوجون وال يتزوجون بل يكونوا كمالئكه فى السموات .
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -3أريد أن تعطيني حاال رأس يوحــــنا المعمــدان علي طــبق .
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

-4إبنتي الصغيره على آخر نســمه ,ليتك تأتي و تضع يديــك عليها لتشفـــيها.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

-5نعم يا سيــدي و الكالب ايضــا تحت المائده تأكل مــن فتات البنين.
القائل (

) الشاهد (

) لمن قيلت (

)

-6قــــال لهم حســـنا رفضتم وصـيه هللا لتحفظوا تقليدكم.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

 -7ألنه ماذا ينتفع اإلنسان لو ربح العالــم كله و خســر نفسه.
القائل (

) لمن قيلت (

)الشاهد (

– 8ممعموديه يوحنــا من السمـاء كانت أم من النـاس .اجيبــوني !.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

 -9نعلم أنك صــادق و ال تبالي بأحد ألنك ال تنظر إلي وجوه الناس بل بالحق تعلم طريق هللا.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

 -10كل ماتطلبونه حينما تصلون ,فآمــنوا أن تنــالوه فيكون لكم.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)
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 +++++إختــــار اإلجـابــه الصحـيحه:
-1تمن الطيب الذي سكبته المرأه على رأس السيد المسيح

(

)

 -2أشبع الرب يســــوع خمسه آالف رجل من

(

)

 -3ثمن الطعـــام الذي كان يكفي إلشباع خمسه اآلف رجل

(

)

 -4أشبع الــرب يســـوع اربعه االف من

(

)

-5رفع من الكسر فى معجزه اشــباع اربعـــــه آالف

(

)

-6رفع من الكسر فى معجزه إشباع خمــــسه آالف رجل

(

)

-7نسوا أن يأخذوا خبزا و لم يكن معهم فى الســفينه إال

(

)

-8صلب الســـيد المسيــــح فى الساعه

(

)

 -9صرخ يسوع بصوت عظـــــيم و اســــلم الروح فى الساعه

(

)

 -10قام يسوع فى أول اإلســــبوع

(

)
)

 -11الســيد المســـيح كان فى البريه اربعـــين يوما يجرب من الشاطين  ,و كانت تخدمه (
 -12إلنهم متي قاموا من األموات ال يزوجون و ال يتزوجون بل يكونوا

(

)

 -13يــا سمعـــان أنت نائم اما قدرت أن تســـهر

(

)

 -14و بعد ما قام فى أول اإلســـبوع ظهر لمريم المجدليه التى كان قد أخـــرج منها (

)

-15و لكا جاء إلي كوره الجدريــين إستقبله من القبـــورإنسـان به روح نجس إلنهم كانوا (

)

(((كمالئكه  /المالئكه  /ساعه واحد  /رغيف واحد  /باكرا جدا  /مئتي دينار  /ثلثمائه دينار /
شياطين كثيره  /سبعه شياطين  /التاسعه  /السادسه  /سبع خبزات  /خمسه أرغفه و سمكتين  /سبع
سالل  /إثنتي عشر قفه )))
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االسئـله الموضوعيه ( من انجيــل مرقـــــــــــــس
 -1ما أعظم وصيتين فى النامــــوس؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2لماذا سمي عيد الغطـــاس بعيد الظــــهور اآللهي؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3ذكرت كلمه إثــني عشر فى إنجيل مرقـــــس عدة مرات فى مواقف مختلفه .أذكر اربــعه منها!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4نال المفلوج عطيــــتان من الرب يســــوع فمـا هـما ؟؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5اذكر ايه توضح سلطان المسيح على – 1 :الشــياطين "الروح النجس"  -2 /على غــفران
الخطــايا  -3/ /على الطبــيعه !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6أخذ يســـوع بطـــرس و يعقــوب و يوحـــنا معه في ثالث أماكن مختلف .أذكرها!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -7أذكر ثالث من ظهـــــورات الســــيد المسيــــح بعد القيامـــــه !!
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