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

 -+مـــن هــو  /مــا هو  /مــتى  /مــاذا ؟ مع ذكر الشاهد ان وجد :
 -1مــــن هو حمل هللا الذي يرفع خطيه العالم ؟
..................................................................................................

 -2مـــــن التلميذ الذي قال لبطرس " هوالرب" عند بحر طبريه بعد القيامه ؟
..................................................................................................

 -3متــى كتب انجيل يوحنا و لــمن كتب؟
..................................................................................................

 -4مــــن المرأه التي تحولت من إمرآه خاطئه الي إمرآه ُمبشره بالسيد المسيح ؟ وأول إمرآه بشرت
بقيامه السيد المسيح ؟ ...........................................................
 -5مــــن هو التلميذ الذي كان يعمد فى عين نون بالقرب من ساليم  .حيث أن المياه كانت كثيره
هناك؟ ...............................................................................
-6مــــن الذي قال "لماذا لم يبع هذا الطيب بثالثمائه دينار و يعطي للفقراء" ؟
..................................................................................................

 -7مـــــن هو الصوت الصارخ فى البريه ؟؟
..................................................................................................

 -8مـــــن التلميذ الذي قال ":هــنا غالم معه خمسه ارغفه شعير و سمكتان"؟
..................................................................................................

 -9مـــــن الذي القي فى قلب يهوذا األسخريوطي ان يسلم يسوع ؟
..................................................................................................

 -11مـــــن هو القائل ":الحق الحق اقول لكم إن من يدخل الى حظيره الخراف من غير بابهاا ,فيتسالق
اليها من طريق آخر فهو سارق و لص"؟
..................................................................................................

 -11مـــــا اإلحصحا الذي تودد فيه هذ ايآيه ":أنا هو الراهي الصالح  ,و الراعي الصالح يبذل
حياته فدية خرافه........................................................................................

 -12مــــــن هم اوالد هللا ؟
..................................................................................................

 -13مـــــن الذي قال  ":حيث أذهب ال تقدر ايآن ان تتبعني و لكنك ستتبعني اخيرا "؟
..................................................................................................
-14مــــا هو الدليل علي حبنا ليسوع ؟ ........................................................................

 -15مـــــن الذي بشر سمعان( بطرس ) بالمسيا "يسوع "
.......................................................................

 -16مـــــن هو الذي احضر معه حوالى ثالثين لترا من طيب المر المخلوط بالعود ؟
..................................................................................................

 ++أختــــــــــــــــــــار :
 -1الســيد المسيـح جــاء الى العالم
( ليدين العالم  //ليخلص العالم  //كل ما سبق )
 -2من الذي ارسل الى يسوع يقول له  :يـــا سـيد هوذا الذي تحبه مريض؟
( مريم  //مرثا  //مريم و مرثا )
 -3من هما التلميذان اللذان بشرتهما مريم المجدليه برفع الحجر عن القبر ؟
( سمعان بطرس و التلميذ الي كان يسوع يحبه  //بطرس واندراوس  //تلميذي عمواس )
 -4مــــن هو التلميذ الذي كاان عرياناا ف فاى القاارد عنادما سامع اناه الارد يساوع والقـاـي بنفساه فاى
(هو مرقص الرسول  //هو بطرس الرسول  //هو يوحنا الحبيب )
الماء سابحا ف.؟
 -5كتااااال باااايالاس عنوانااااا ف و ويااااعه علااااى ال ااااليال و كااااان مكتااااود " يسااااوع النامااااري ملاااا
(اللغه العبريه  //اليونانيه  //الالتينيه  //دميع ما ورد )
اليهود"باللغه :
 -6قيافا رئيس الكهنه قال" :انه خير أن يموت انسان واحد عن الشاعال و تهلا اأماه كلهاا" قاال
( من نفسه  //تنبأ  //علمه السابق ودرايته )
هذا :
 -7لعازر بقي فى القبر :
 -8حول يسوع المــاء الي خـمر فى :
 -9بــني هيكل سليمان فى:

(ثالثه ايام  //اربعه ايام  //يوم واحد )
(خمسه ادرار  //سته ادرار  //عشره ادرار)
(  45سنه  46 //سنه  41//سنه )

 -11تكررت عباره ":يا إمرأه لماذا تبكبن؟" لمريم المجدليه ؟
(مره واحده  //مرتين  //ثالثه مرات )
 -11مــــن هو الحاكم الذي امر بأن يؤخذ سيوع و يجلد ؟
( بيالطس  //قيافا  //رئيس الكهنه)
 -12قال يسوع ليهوذا ":ما انت تعمله فأعمله بأكثر سرعه "
(شراء ما يحتاج اليه العيد  //يعطي شيئا للفقراء  //تسليم يسوع )
 -13بيالاس كرر عباره ":لست اجد فيه عله واحده "
( مره واحده  //مرتين  //ثالثه مرات )
عــد ؟
 -14مــــن هو ابن زبـدي اخو يعقود المدعو ابن الر ف
( يوحنا الحبيب  //بطرس "سمعان"  //يوحنا المعمدان)
 -15مـــا اسم البلده القريبه من ا رض التى وهبها يعقود بنه يوسف؟
(تدعي سوفار  //لبنه  //اريحا )

 +++يع مــــح او خــــطأ مع ت حـــيح الخطــــأ:
 -1المرأه السامريه كانت من مدينه سوفار (

)

 -2بعاد معجااإ إشااباع الجمااوع ماان خمسااه ارغفااه و ساامكتين اراد الناااس ان يخطفااوا يسااوع و يجعلااوه
)
ملكا (
 -3يسوع أدان المرأه التى أمسكت وهي تإني (

)

 -4و قد قال والداه المولـود اعـمى امام اليهود ان يسوع هو الذي فتح عينيه (
 -5تشــاور رؤساء الكهنه ليقتلوا لعــازر ويســوع (

)

)

 -6كما علاق موساي الحياه فاى البرياه ,كاذلك الباد ان يعلاق ابان االنساان ,لاتكن الحيااه االبدياه لكال مان
)
يؤمن (
 -7انا هو ماء الحيااه  ,اكال ابااؤكم المان فاى البرياه ثام مااتوا  .ولكان هاهناا المااء الناازل مان الساماء
)
,ليأكل منه االنسان فال يموتون (
 -8الن هناك خمسه عشره ادرار موضوعه (

)

 -9الحق الحق اقول لك ال يمكن ألحد ان يدخل ملكوت هللا اال إذا ولد من الماء والرو (
 -11يهوذا لم يعرف البستان الذي دخله يسوع مع تالميذه قبل القبض عليه (

)
)

 -11يسوع عمل اعمال لم يعملها أحد غيره (

)

 -12هل كان مالكا يأتي فعال و يحرك الماء ام إن هذا ما كان يؤمن به الناس.؟ وفى كلتا الحاالتين فا ن
)
الرب قد شفى هذا الردل الذي انتظر ثمان و ثالثون سنه ليُشفى و يتمجد اسم الرب (
 -13حصوت ايآب عندما قال ليسوع :مجدت وامجد ايضا .كان من ادل يسوع( .

)

 ++++اذكر من قائل الجمل التاليه و لمن قيلت ( مع ذكر الشاهد)!!
 -1أنظروا انكم لم تستفيدوا شيئا ف  ,هوذا العالم قد ذهال ورائه !
القائل ( :

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -2ألم يقدر هذا الذي فتح عيني ا عمي ان يجعل هذا ايضا ف يموت.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -3أعمي عيونهم  ,وقسي قلوبهم  ,لئال يب رون بعيونهم و يفهموا بقلوبهم و يتوبوا فأشفيهم.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -4و لكن من يشرد من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش الي ا بد بل الماء الذي اعطياه ي اير فياه
ينبوع ماء ينبع الي الحياه ا بديه.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -5هل يطلع من النامره شئ مالح؟.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

 -6من اآلن ترون السماء مفتوحه  ,ومالئكه هللا ي عدون و ينزلون علي ابن ا نسان.
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

 -7يقدر أحد ان ينال شيئا إ إذا أعطي له من السماء.
القائل (

) لمن قيلت (

)الشاهد (

 – 8تحكموا حسال الظاهر  ,بل احكموا حكما ف عاد ف .
القائل (

) لمن قيلت (

) الشاهد (

)

 -9وها إن فرحي هذا قد تم فالبد أن يزيد هو و انقص انا ,إنه هو ا تي من السماء,لذل فهو متقادم
على الجميع.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -11يا رد الى من نذهال ,وكالم الحياه ا بديه عندك ؟
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -11نعم يا سيد  .انا قد أمنت ان انت المسيح إبن هللا الذي جاء الي العالم .
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -12قلت لكم هذا لكي تتزعزعوا .ستطردون خارج المجامع ,بل سيأتي وقت يظان فياه مان يقاتلكم
أنه يؤدي خدمه الى هللا .
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -13قال لهم  :انا ذاهال لل يد .فقالوا و نحن ايضا ف نذهال مع  ,و ذهبوا و ركبوا القارد.
القائل (

) لمن قيلت (

)

) الشاهد (

 -14أننا نؤمن بعد اآلن بسبال كالم  ,بل نؤمن أننا سمعناه بأنفسانا و عرفناا أناه مخلاص العاالم
)
) الشاهد (
) لمن قيلت (
حقا .القائل (
 -15ثم قال " :هات إمبع الى هنا و انظر يدي وهات يدك و يعها فى جنبي و تكن غيار ماؤمن
بل كن مؤمنا ف".
القائل (

) الشاهد (

) لمن قيلت (

)

 +++++أكمـــــــــــــــــــل! مع ذكر الشاهد :
-1فتشوا الكتب ألنكم تظنون ان لكم فيها  .........................و هي تشهد لي.
 -2طوبي للذين آمنوا و لم . .........................

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

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

 -3و اماااا هاااذه األياااات فقاااد دونااات لتؤمناااوا باااان يساااوع المسااايح ابااان هللا  ,و لكاااي تكاااون لكااام حيااااه
.........................
 .........................و اذا ..........................

-4ليس أحد حصعد الي السماء إال الذي نإل من السماء ,إبن االنسان الاذي هاو فاي . .........................
.........................
 -5و كما علق موسي  .........................فى البريه ,فكذلك الباد مان ان يعلاق ابان.........................
لتكون ايآبديه لكل من  .........................به ......................... .

-6اعملوا ال للطعاام البائاد  ,بال للطعاام ايآتاي الاى  .........................الاذي يعطايكم ابان االنساان الن
هذا الطعام قد وضع هللا األب ختمه .........................
 -7العمااااااال الاااااااذي  .........................هللا هاااااااو ان  .........................بمااااااان ..........................
.........................
 -8يوحنا عمد  .........................اما يسوع فيعمد ......................... . .........................

 -9هللا رو  ,والااااذين يسااااجدون لااااه فبااااالرو و  .........................ينبغااااي أن ..........................
.........................

-11انا هو  .........................من قبل الئ فاال  .........................ومان ياؤمن باي فاال يعطاا ابادا و
الذي رآني فقد رأي ......................... ..........................
-11أنا هو .........................من يتبعني فاال  .........................فاى  .........................بال يكاون لاه
......................... . .........................
-12انا الراعي الصالح  ,و الراعي الصالح  .........................حياته فدي  .........................و لايس
األدير ......................... ..........................
 -13ساالما أتاارك لكام  .........................أعطاايكم ,لايس كمااا يعطاي العااالم  .........................انااا .ال
تضطرب  .........................و ال ......................... ..........................
-14إن أبغضكم  .........................فاأعلموا أناه قاد  ..........................مان قابلكم  ,لاو كناتم مان اهال
العالم لكان العالم  .........................اهله  ,و لكن ألنكام  .........................مان هاذا العاالم  ,بال إناي
أخترتكم من وسط العالم لذلك  .........................العالم ......................... .
-15هذ هاي  ......................... .........................ان يعرفاوك انات اإللاه الحقيقاي وحادك  ,ويساوع
المسيح الذي أرسلته ......................... .

-16يساااااوع طااااارد اللاااااذين كاااااانوا يبيعاااااون بقااااارا و غنماااااا و حماماااااا و  .........................مااااان
......................... ..........................
 " -17ان الذي ارسلني هاو  .........................و لام يتركناى  .........................ألناي دوماا عمال ماا
......................... " .........................
-18إن موسااي أوحصاااكم  .........................و هااذا ال يعنااي ان  .........................يردااع الااى موسااي
,بل الى االباء و لذلك  .........................االنسان و لو يوم ......................... ..........................
-19ادااااابهم الحااااق الحااااق اقااااول لكاااام إننااااي كااااائن ماااان قباااال أن يكااااون  .........................فرفعااااوا
 .........................ليردموه ولكنه أخفي نفسه و خرج من ......................... ..........................
-21و هناك امور اخري كثيره عملها  .........................اظن انها لو دونت واحده فواحده  ,لماا كاان
 .........................كله يسع ما دون من كتب......................... .

 ++++++ا سئـله المويوعيه:
 -1اذكر عشر القــاب للسيد المسيح ابـن هللا الحي!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2لماذا سمي يوحنا بالحـبيـب ,اذكــــرالشاهد !!؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3أذكــــر اسمين للرو القدس!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4لمــــاذا حصلب بيالطس يسوع رغم انها كان يريد أن يطلقه؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -5مـــــا هي الوحصيه الجديده التي أعطاها السيد المسيح لتالميذه قبل حصلبه ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -6أذكــااـر كااـم عاادد المعجااإات التااى وردت فااى انجياال يوحنااا ؟؟ ايضااا أذكاار عنااوان معجااإ
أعجبتك!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -7لمــن من التالميذ ظهر يسوع عند شاطئ بحير طبريه؟ أذكر اربعه منهم !!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -8كـااـم مـااـره سااأل يسااوه بطاارس " اتحبنااي يااا ساامعان باان يونااا "؟ هاال كااان بطاارس سااعيدا ام حااإين
لسؤال يسوع ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" -9الحق الحق اقول لك إنك لما كنت شاابا كنات تاربط حإاماك علاى وساطك و تاذهب حياث ترياد ,و
لكن عندما تصير شيخا تمد يدك ؟ و أخر يربط حإامك و يذهب بك حيث ال تريد"!! الى مــــاذا يرماإ
هذا الكالم و ماذا كان يقصد به يسوع ؟؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -8تكررت عباره "الحيا االبديه " فى أكثر من آيه  .أذكــــر ثالثه منها مع ذكــر الشاهد !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

