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 مقدمة

 (ه فهو المزروع فً االرض الطٌبةمن ٌسمع كالم الملكوت وٌفهم)

إن فكرة اعداد هذا الفهرس هً لٌست فكرة عارضة او 

ومتمم لما أنجز من آنٌة تضرب الكاتب، وإنما هً عمــل مكّمل 

االناجٌل االربعة (( كجزء ثان . ففً االمس )بشارة السٌد المسٌح)

المرٌب كانت فهرسة بشارة المدٌس متى البشٌر لد رأت النور 

كجزء أول . ولد وجدت استحسانا وترحٌبا لدى األخوة واألخوات 

 من عائالت األبرشٌة. 

 وهذا الكتاب هو خبرة رب كرٌم ألنها تكشؾ اسرار

المحبة االلهٌة للبشر، والعاللة العمٌمة مع هللا الذي بدونه ال 

مستمبل للبشرٌة . فعلٌنا أن نثك بمحتواها ومضمونها ألنها تمود 

الى أبدٌة هانئة تإمن لن خالصــا وعٌشا آمنا مع ٌســـوع ألنــه 

 هو االلؾ والٌاء . 

الكاتب ال ٌبتؽً طموحا أو شهرة بمدر ما ٌرٌد أن ٌجعل 

ال الرب تشؽل مساحة واسعة فً وجدان كل إنسان حرٌص ألو

على مستمبله الخالصً .اضافة الى أن الكتاب هو دلٌل عمل 

مضن وخارطة طرٌك لمعلمً التعلٌم المسٌحً لشؽل عمول 

وافئدة التالمٌذ للتعلك أكثر بشخص السٌد المسٌح متخذٌن منه 

ــــادة للبه لدوة فً حٌاتهم . فهو أهل لأللتداء به ونشـــر عبــ

من أراد أن ٌتبعنً فلٌنكر نفسه وٌحمل صلٌبه وٌتبعنً ( )االلدس 

  34: 8مرلس 
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إن تعلٌم المسٌح ٌفوق تعالٌم المدٌسٌن ....ومن كان فٌه 

روح المسٌح فؤنه واجد فً تعلٌمه المن الخفً . ألن مـــن أعـــّد 

 . للمسٌح فً داخله مماما الئما فؤنه ٌؤتً ألٌه وٌرٌه تعزٌته 

أهنًء حضرة االب الجلٌل المطران مار حبٌب هـرمز 

الذي أفرغ جهده فً إعـــــداد واجــهـــة الكتاب وإخراجه 

بالصورة الزاهٌة لما فٌه من محتوى نفٌس من تعالٌم الرب ناظرا 

 فً كل ذلن الى مجد هللا وفائدة المإمنٌن. 

لٌجزل الرب أجر ناشرٌه وٌنلهم ؼاٌة ممصودهم لمجده 

وبناء جسده السري )الكنٌسة ( إذ أن الكتاب هو دعـــوة للسـالم 

 فً ظل الصلٌب . 

 والرب معكم .

                                                                                                   

 الشماس

                                                                                        

 أمجـــــــد لوٌــــس نعــــــــوم
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 6مرقس نبذة مختصرة عن حٌاة اإلنجٌلً 

، وٌلمب بـ (أسمـــه الحمٌمً ٌوحنا... ومعناه )هللا ٌتحنن
 وهو اسم رومانً.  (التً تعنً )المطرلة ()مرلس

ٌا، ولد أنحدر من س مرلس فً مدٌنة المٌروان فً لٌبالمدٌولد 
أبوٌن ٌهودٌٌن متؤصلٌن فً الدٌن. أمه تــدعــى مرٌـــم  وكانت 
إمرأة تمٌّة، زامنت السٌّد المسٌح وشهدت أولى معجزاته فً 
عرس لانا الجلٌل. والملفت للنظر إن أسرته كانــت من ألدم 

وال ٌفوتنا أن نشٌر الى أن  االسر إٌمانا بالمسٌحٌة وخدمة لها.
 أسمه تردد فً أعمال الرسل والرسائل كثٌرا. 

كان المدٌس مرلس ٌحسن وٌجٌد ثالث لؽات )العبرٌّة والالتٌنٌة 
، مما ساعده على التبشٌر ونشــــر كلمــــة االنجٌل، (والٌونانٌة

متجوال بٌن المدن.  –له المجد  –ولد رافك وجالس السٌد المسٌح 
هذا المدٌس ضمن السبعٌن رسوال الذٌن اختارهم الرب  حٌث ٌعدّ 
 للخدمة. 

كانت بداٌاته التبشٌرٌة مع المدٌس بطرس فً أنطاكٌا 
ولبرص..... حٌث لم ٌكمل رحلته بسبب مرضه فعاد االدراج 
الى اورشلٌم. بعدها لصد المدٌس مصر وأسس كنٌسة 

ــاز على االسكندرٌة. إذ ٌعتبر كاروز الدٌار المصرٌة. ولـــد حـ
. والٌوم تعتبره الكنٌسة المرلسٌة فً مصر أول (لمب )ناظر االله

 بابا ضمن البابوات الذٌن تعالبوا علٌها بدون منازع. 

ٌرمز له برمز ٌفرده وٌمٌزه عن بمٌة االنجٌلٌٌن الثالثة االخرٌن. 
 ـٌبدأ ب وهو رمز االسد. وذلن من خـــالل أنجٌـــــله الــذي

. حٌث أن صوت االسد (3 :1( مر)(برٌة))صوت صارخ فً ال
بؤعتباره أسدا خارجا لبرٌة كملـــــن للحٌوانــــــات، له دوّي فً ا

 من سبط ٌهوذا ٌعّد لمجًء الملن الحمٌمً الرب ٌسوع. 

كانت نهاٌته مإلمة شؤنه شؤن الرسل الذٌن ضّحوا بحٌاتهم من 
ثنٌٌن الو أجل المسٌح....فمد توفً سحال فً الطرلات على اٌدي
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. حٌث كان أمام المذبح ٌصلً، فتناثر لحمه ونفد (فً )بوكالٌا
عزٌمته وعّزاه  دمه. وفً أثناء اللٌل ظهر له المخلص. فمّوى

ووعده بؤكلٌل المجد. وفً الصباح أعاد الوثنٌون الكرة مرة ثانٌة 
و فؤسلم روحه الطاهرة بٌد مخلصه صبٌحة الٌوم الثامن من ماٌ

شفٌهم بالمدٌس، أعّدوا نارا عظٌمة وزٌادة فً ت م.68عام 
لٌحرلوه.... ولكن بتدبٌر ربانً، هطلت أمطار ؼزٌرة  من 
السماء فؤطفؤت النار. فؤخذته جماعة المإمنٌن وأكرموا جسده 

 الطاهر ولاموا بدفنه. 

لام بعض التجار بسرلة جسده، والعتزازهم  827فً عام 
كنٌسة فً  علٌهالمنمطع النظٌر بهٌبة وعظمة هذا المدٌس، بنوا 

مدٌنتهم. أما الرأس فما زال بالٌا فً مصر، ولد ألٌمت علٌه 
الكنٌسة المرلسٌة التً تمٌم لداسه الٌوم، الذي وضعه لهم بؤسم 

 .()المداس المرلسً
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 نجٌل مرقس6 ا
 

ولكنه اول  هو االنجٌل الثانً فً ترتٌب االناجٌل االربعة
. وهو ألصر االناجٌل االزائٌة، إذ ٌتؤلؾ من ستة نص لإلنجٌل

عشر فصال. ولد أخذ المدٌس متى والمدٌس لولا أؼلب موادهم 
 االنجٌلٌة منه. 

ٌبدأ المدٌس مرلس أنجٌله بؤعالن سلطان ألوهٌة السٌد المسٌح... 
فمد أّكد على تسلط ٌسوع على الخطٌئة والفرٌسٌٌن والسبت. 

ٌوجه المدٌس مرلس عناٌته الى ما وخالل هذه المسٌرة الحافلة 
ٌركز على فكرة  عمله ٌسوع أكثر مما ٌوجهه لتعلٌمه. كمـــــا

االنجٌل  نصؾااللم والصلٌب والمٌامة، إذ تحتل هذه الفكرة 
--تمرٌبا.ولد أستخدم كلمات التٌنٌة كثٌرة فً صورتها الٌونانٌة 

رشدنا وهذه إشارة واضحة ت –ألن االنجٌل كتب باللؽة الٌونانٌة 
الى أن االنجٌل كتب الى ؼٌر الٌهود خارج فلسطٌن. حٌث كتبه 

 م. 68– 65فً روما حوالً 

 

 :محتوى االنجٌل ٌتمحور فً ثالث محطات رئٌسٌة هً
 فً الجلٌل  ٌسوعوتمدٌم  البشارة

 .والبرهان على هوٌته ٌسوع والتالمٌذ
اورشلٌم حٌث المجابهة فً المدٌنة والهٌكل والخطاب األواخري 

  ولصة اآلالم.
أن التلمذة الحمٌمٌة تتم من خالل حمل الصلٌب  :وخالصة المول

: 8حٌث تتركز فً منتصؾ اإلنجٌل )الفصل الثامن  وإتباع ٌسوع
34-9 :1) . 
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 رقسماإلنجٌل بحسب البشٌر 
 

 الهجائٌةفهرسة ال
 

  6حرف الهمزة
 ( 8 :1) .وأما هو فٌعمذكم بالروح المدسأنا عمذتكم بالماء،  – 1
أخرجه الروح المدس الى البرٌة، فؤلام فٌها اربعٌن ٌوما  – 2

 ( 12 :1) .ٌجربه الشٌطان
 ( 17 :1) .إتبعانً أجعلكما صٌادي بشر– 3
 ( 24 :1) .أنت لدوس هللا .أنا اعرؾ من أنت – 4
 ( 25 :1) .إخرس واخرج من الرجل :إنتهره ٌسوع لال– 5
 :1) .أمسن ٌدها وأنهضها، فتركتها الحمى واخذت تخدمهم – 6

31 ) 
 :1) .ارٌد فآطهر :أشفك علٌه ٌسوع ومّد ٌده ولمسه ولال له – 7

41 ) 
إٌان أن تخبر احدا  :إنتهره ٌسوع وصرفه، بعد ما لال له– 8

 ( 43 :1) .بشًء
 :1....... ).إذهب الى الكاهن واره نفسن، ثم لّدم عن شفائن– 9

44 ) 
 ( 45 :1) .إنصرؾ واخذ ٌشٌع الخبر وٌنشره فً كل مكان– 10
ألام فً اماكن ممفرة، وكان الناس ٌجٌئون الٌه من كل  – 11

 ( 45 :1) .مكان
اتنتظرون من أهل العرٌس أن ٌصوموا والعرٌس بٌنهم ؟ – 12

(2: 19 ) 
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 ( 23 :2) .أخذ تالمٌذه ٌمطفون السنبل وهم سائرون – 13
مل داود عندما أحوجه الجوع هو ورجاله ؟ أما لرأتم ما ع – 14

(2: 25 ) 
 ( 26 :2) .أكله ال ٌحل إال للكهنة – 15
 ( 26 :2) .أكل خبز المربان وأعطى منه رجاله – 16
 ( 28 :2) .أبن االنسان سٌّد السبت اٌضا – 17
 :2) .هللا جعل السبت لالنسان، وما جعل االنسان للسبت – 18
27 ) 
 ( 4 :3عمل الخٌر أم عمل الشر ؟ )أٌحل فً السبت  – 19
 .أجال ٌسوع نظره فٌهم وهو ؼاضب حزٌن لمساوة للوبهم – 20

(3: 5 ) 
 ( 10 :3) .أخذ كل مرٌض ٌشك طرٌمه الٌه لٌلمسه – 21
ألام منهم إثنً عشر سّماهم رسال ٌرافمونه فٌرسلهم  – 22

 ( 14 :3) .مبشرٌن
فٌه  :ٌم فمالواأما معلمو الشرٌعة الذٌن نزلوا من اورشل – 23

 ( 22 :3) .بعلزبول
 ( 24 :3) .إذا أنمسمت مملكة ال تثبت – 24
 ( 26 :3) .إذا ثار الشٌطان على ذاته وانمسم ال ٌثبت – 25
بل  .أما من جّدؾ على الروح المدس، فال مؽفرة له ابدا – 26

 ( مرلس29 :3) .تبمى خطٌئة أبدٌة
 :3) .بوننأمن واخوتن واخواتن فً خارج البٌت ٌطل – 27
32 ) 
 ( 8 :4) .أثمر بعضه ثالثٌن وبعضه ستٌن وبعضه مئة – 28
 :4.... ).واما الذٌن من خارج .انتم اعطٌتم سر ملكوت هللا – 29
11 ) 
 ( 14 :4) .الزارع ٌزرع كالم هللا – 30
إذا حدث ضٌك أو اضطهاد من أجل كالم هللا ارتدوا فً  – 31

 ( 17 :4) .الحال
بسراج لٌضعه تحت المكٌال او تحت السرٌر ؟ أٌجًء احد  – 32

(4: 21 ) 
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 ( 21 :4أما ٌضعه على مكان مرتفع ؟ ) – 33
 .االرض من ذاتها تنبت العشب اوال، ثم السنبل ثم الممح – 34

(4: 28 ) 
 :4) .أخذت االمواج تضرب المارب حتى كاد ٌمتلًء – 35
37 ) 
 ( 38 :4أما ٌهمن إننا نهلن ؟ ) – 36
 ( 39 :4) .خرس، فسكنت الرٌح وساد هدوء تامإصمت، إ– 37
 ( 40 :4أما عندكم اٌمان بعد ؟ ) – 38
 :4ٌا معلم ،  أما ٌهمن إننا نهلن ؟ ) :أٌمضوه ولالوا له – 39
38 ) 
 ( 2 :5) .وفٌه روح نجس .استمبله رجل خرج من الممابر – 40
ما لً ولن ٌا :أسرع الٌه وسجد له وصاح بؤعلى صوته – 41

 ( 6 :5هللا العلً ؟ ) ٌسوع ابن
 ( 7 :5) .استحلفن باهلل، ال تعذ بنً – 42
 ( 8 :5) .اٌها الروح النجس، اخرج من هذا الرجل – 43
 ( 12 :5) .ارسلنا الى تلن الخنازٌر لندخل فٌها – 44
أذن لها فخرجت االرواح النجسة ودخلت فً الخنازٌر،  – 45

 ( 13 :5.... ).فاندفع
المنحدر الى البحر، وعدده نحو الفٌن،  اندفع المطٌع من – 46

 ( 13 :5) .فؽرق فٌه
أخبرهم الشهود بما جرى للرجل الذي كانت فٌه الشٌاطٌن  – 47

 ( 16 :5) .وبما أصاب الخنازٌر
إرجع الى بٌتن والى اهلن واخبرهم بما عمل الرب لن – 48

 ( 19 :5) .وكٌؾ رحمن
أنها  إنمطع نزؾ دمها فً الحال، واحست فً جسمها– 49

 ( 29 :5) .شفٌت
 ( 28 :5) .المس ثٌابه ألشفى – 50
 ( 29 :5) .احست فً جسمها أنها شفٌت من دائها – 51
( 30 :5من لمس ثٌابً ؟ ) :التفت الى الجموع ولال – 52

 مرلس
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فجاءت وسجدت له  .إرتعبت لعلمها بما جرى لها– 53
 ( 33 :5و......)

 :5) .ٌا أبنتً اٌمانن شفان :فمال لها .أخبرته بالحمٌمة كلها – 54
33 ) 
 ( 34 :5) .إذهبً بسالم وتعافً من دائن– 55
أي ٌا صبٌة ألول لن  .طلٌثا لوم :أخذ بٌدها ولال لها – 56

 ( 41 :5) .لومً
 ( 43 :5) .أوصاهم ٌسوع بشدة أن ال ٌعلم أحد بما حدث – 57
 ( 43 :5) .أمرهم أن ٌطعموها – 58
م ؟ واخو ٌعموب وٌوسً وٌهوذا أما هو النجار أبن مرٌ – 59

 ( 3 :6وسمعان ؟ )
 ( 3 :6) .أما أخواته عندنا هنا ؟ ورفضوه – 60
 ( 7 :6) .أعطاهم سلطانا على االرواح النجسة – 61
 ( 9 :6) .إنتعلوا حذاء وال تلبسوا ثوبٌن– 62
 ( 10 :6) .ألٌموا فٌه الى أن ترحلوا – 63
وال سمعوا كالمكم  إذا جئتم الى مكان وما لبلكم اهله – 64

 ( 11 :6) .فارحلوا عنه
 :6) .إرحلوا عنه وانفضوا الؽبار عن ألدامكم نذٌرا لهم– 65
11 ) 
 .ألام هٌرودس فً ذكرى مولده ولٌمة للنبالء وكبار المادة – 66

(6: 21 ) 
 ( 22 :6) .إطلبً ما شئت فؤعطٌن– 67
 .أرٌد أن تعطٌنً االن على طبك رأس ٌوحنا المعمذان – 68

(6: 25 ) 
ارٌد أن تعطٌنً االن على  :أسرعت الى الملن ولالت له – 69

 ( 25 :6) .طبك رأس ٌوحنا
 :6) .أرسل فً الحال جندٌا وأمره بؤن ٌجًء برأس ٌوحنا – 70
27 ) 
 .اجتمع الرسل عند ٌسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا – 71

(6: 30 ) 
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وسبموهم الى أسرعوا من جمٌع المدن مشٌا على االلدام – 72
 ( 33 :6) .ذلن المكان

 ( 34 :6) .أشفك علٌهم ألنهم كانوا مثل ؼنم ال راعً لهم – 73
 ( 37 :6) .أعطوهم أنتم ما ٌؤكلون – 74
أترٌدنا أن نذهب ونشتري خبزا بمئتً دٌنار ونعطٌهم  – 75

 ( 37 :6) .لٌؤكلوا
أمرهم أن ٌمعدوا الناس جماعة جماعةعلى العشب  – 76

 (39 :6) .االخضر
أخذ ٌسوع االرؼفة الخمسة والسمكتٌن ورفع عٌنٌه نحو  – 77

 ( 41 :6......).السماء
 ( مرلس42 :6) .أكلوا كلهم حتى شبعوا – 78
 ( 50 :6) .أنا هو ال تخافوا – 79
 :7) .إذا رجعوا من السوق ال ٌؤكلون شٌئا إال إذا ؼسلوه – 80
4 ) 

ٌدخل االنسان من  ما من شٌئ :إصؽوا الً كلكم وإفهموا– 81
 ( 14 :7) .الخارج ٌنجسه

 ( 8 :7) .أنتم تهملون وصٌة هللا وتتمسكون بتمالٌد البشر – 82
 :7) .أكرم أبان وامن، ومن لعن أباه او أمه فموتا ٌموت – 83
10 ) 
 ( 11 :7) .إذا كان عند أحد ما ٌساعد به أباه أو أمه – 84
خارج ال ٌنجسه ؟  أال تعرفون أن ما ٌدخل االنسان من ال – 85

(7: 18 ) 
الفسك، والسرلة، والمتل، والزنى والطمع والخبث والؽش  – 86

 ( 22 :7والفجور والحسد والنمٌمة و.....)
أسرعت الٌه وارتمت على لدمٌه وسؤلته أن ٌخرج  – 87

 ( 25 :7) .الشٌطان من إبنتها
 :7) .إذهبً من اجل لولن هذا أخرج الشٌطان من ابنتن– 88
29 ) 
إبتعد به ٌسوع عن الجموع ووضع أصابعه فً أذنً الرجل – 89

 (33 :7) .وبصك ولمس لسانه
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 :7) .إنفتحت اذنا الرجل وانحلت عمدة لسانه فتكلّم بطاللة– 90
35 ) 
أشفك على هذا الجمع فهم من ثالثة أٌام معً وال طعام  – 91
 ( 2 :8) .لهم
ً الطرٌك إن صرفتهم الى بٌوتهم صائمٌن خارت لواهم ف – 92

 ( 3 :8.....).و
أخذ االرؼفة السبعة وشكر وكسرها واعطى تالمٌذه  – 93

 ( 6 :8) .لٌوزعوها على الجمع
أكل الناس حتى شبعوا، ثم رفعوا مما فضل من الكسر  – 94

 ( 8 :8) .سبع سالل
 ( 15 :8) .إٌاكم وخمٌر الفرٌسٌٌن وخمٌر هٌرودس – 95
هذه أفكار البشر ال أفكار  إبتعد عنً ٌا شٌطان، ألن أفكارن– 96
 ( 33 :8) .هللا

أخذ ٌسوع بطرسوٌعموب وٌوحنا، وإنفرد بهم على جبل  – 97
 ( 2 :9) .مرتفع وتجلى بمشهد منهم

أوصاهم ٌسوع أن ال ٌخبروا أحدا بما رأوا، إال متى لام – 98
 ( 9 :9..... ).إبن االنسان

والى متى أٌها الجٌل ؼٌر المإمن، الى متى أبمى معكم ؟  – 99
 ( 19 :9أحتملكم ؟ )

 ( 19 :9الى متى ابمى معكم والى متى احتملكم ؟ ) – 100
 :9) .إذا كنت لادرا أن تإمن، فكل شًء ممكن للمإمن – 101

23 ) 
 :9) .إذا كنت لادرا على شًء، فاشفك علٌنا وساعدنا – 102

22 ) 
أٌها الروح االصم االخرس، أنا آمرن أخرج من الصبً  – 103
 ( 25 :9) .ترجع الٌهوال 

 ( مرلس9:27) .أخذه ٌسوع بٌده وأنهضه فمام – 104
 :أخذ طفال فؤلامه وسطهم وضمه الى صدره ولال لهم – 105

 ( 36 :9....).من لبل واحدا من هإالء االطفال
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إذا اولعتن ٌدن فً الخطٌئة، فآلطعها ألنه خٌر لن أن  – 106
 (43 :9.......).تدخل
لن فً الخطٌئة فآ لطعها ألنه خٌر لن أن إذا اولعتن رج – 107

 ( 45 :9....).تدخل الحٌاة و
إذا اولعتن عٌنن فً الخطٌئة فآللعها، ألنه خٌر لن  – 108

 ( 47 :9......).أن
 :9الملح صالح، ولكن إذا فمد ملوحته فبماذا تملحونه ؟ ) – 109

50 ) 
بماذا أوصاكم  :أٌحل للرجل أن ٌطلّك إمرأته ؟ فؤجابهم – 110

 ( 2 :10موسى ؟ )
أجاز موسى للرجل أن ٌكتب إلمرأته كتاب طالق  – 111
 ( 4 :10) .فتطلّك
 ( 12 :10) .إن طلّمت إمرأة زوجها وتزوجت ؼٌره زنت– 112
أٌها المعلم الصالح، ماذا أعمل ألرث الحٌاة االبدٌة ؟  – 113

(10: 17 ) 
ال تسرق، ال  ال تمتل، ال تزن، :أنت تعرؾ الوصاٌا – 114

 ( 19 :10.....).تشهد بالزور، ال تظلم
 :10) .إذهب بع كل ما تملكه، ووزع ثمنه على الفمراء– 115

21 ) 
إال نال فً هذه الدنٌا مع االضطهادات مئة ضعؾ من  – 116

 ( 30 :10) .البٌوت
أعطنا أن نجلس واحد عن ٌمٌنن وواحد عن شمالن فً  – 117
 ( 37 :10) .مجدن
أتمدران أن تشربا الكؤس التً  .ما ال تعرفان ما تطلبانأنت – 118

 ( 38 :10سؤشربها ؟ )
أما الجلوس عن ٌمٌنً أو عن شمالً فال ٌحك لً أن  – 119

 ( 40 :10) .أعطٌه ألنه للذٌن هٌّؤه هللا
 ( 42 :10) .إن عظماءها ٌتسلطون علٌها – 120
 ( 47 :10) .أخذ ٌصٌح ٌا ٌسوع أبن داود إرحمنً – 121
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إنتهره كثٌر من الناس لٌسكت، لكنه صاح بصوت أعلى – 122
 ( 48 :10) .ٌا أبن داود إرحمنً

 ( 50 :10) .ألمى عنه عباءته ولام وجاء الى ٌسوع – 123
فؤبصر فً الحال وتبع ٌسوع فً  .إذهب اٌمانن شفان– 124

 ( 52 :10) .الطرٌك
 ( 52 :10) .أبصر فً الحال وتبع ٌسوع فً الطرٌك – 125
إذهبا الى  :أرسل ٌسوع أثنٌن من تالمٌذه ولال لهما – 126

 ( 1 :11) .المرٌة التً أمامكما
 .الرب محتاج الٌه :إن سؤلكما أحد لماذا تفعالن هذا فموال – 127

(11: 3 ) 
 ( 3 :11) .الرب محتاج الٌه وسٌعٌده الى هنا فً الحال – 128
 ( 9 :11) .تبارن االتً بآسم الرب .المجد هلل – 129
 (                                                    15 :11) .أخذ ٌطرد الذٌن ٌبٌعون وٌشترون فٌه – 130
بٌتً بٌت صالة  :أما جاء فً الكتاب :أخذ ٌعلّمهم فٌمول – 131

 ( 17 :11....).لجمٌع االمم وأنتم جعلتموه
 ( 17 :11) .أنتم جعلتموه مؽارة لصوص – 132
 ( 21 :11) .التٌنة التً لعنتها ٌبست .ٌا معلّم أنظر – 133
من لال لهذا الجبل لم  :الحك ألول لكم .آمنوا باهلل – 134

 ( 23 :11...... ).وأنطرح فً البحر
أجٌبونً فؤلول لكم بؤٌة سلطة  .أنا أسؤلكم سإاال واحدا – 135

 ( 29 :11) .أعمل هذه االعمال
 :11.... ).ا فً أنفسهمأمن السماء أم من الناس ؟ فمالو – 136

30 ) 
 ( 31 :11فلماذا ما آمنتم به ؟ ) :إن للنا من هللا ٌمول– 137
 :11) .أنا ال ألول لكم بؤٌة سلطة أعمل هذه االعمال – 138

33 ) 
 .أرسل خادما الٌهم لٌؤخذ منهم حصته من ثمر الكرم – 139

(12: 2 ) 
 ( 3 :12) .أمسكوه وضربوه وأرجعوه فارغ الٌدٌن – 140
 ( 8 :12) .أمسكوه ولتلوه ورموه خارج الكرم – 141
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 :12) .الحجر الذي رفضه البناإون صار رأس الزاوٌة – 142
10 ) 

 .ألنهم فهموا أنه لال هذا المثل علٌهم .أرادوا أن ٌمسكوه – 143
(12: 12 ) 

 ( 14 :12أٌحل دفع الجزٌة الى المٌصر أم ال ؟ ) – 144
لماذا تحاولون أن  :لهمأدرن ٌسوع مكرهم فمال  – 145

 ( 15 :12؟ )تحرجونً
 :12) .لمن هذه الصورة وهذا االسم :أعطوه دٌنارا فمال – 146

16 ) 
فعلى  .إذا مات لرجل أخ وترن أمرأته وما خلّؾ ولدا – 147

 ( 19 :12) .أخٌه أن ٌتزوجها وٌمٌم نسال ألخٌه
 :12) .والى هللا ما هلل .إدفعوا الى المٌصر ما للمٌصر– 148

17 ) 
 .ألنكم تجهلون الكتب الممدسة ولدرة هللا .أنتم فً ضالل – 149

(12: 24 ) 
أفما لرأتم فً كتاب موسى خبر العلٌمة ؟ كٌؾ كلّمه هللا  – 150
 ( 26 :12... ).فمال

وما كان اله  .أنا اله إبراهٌم، واله إسحك، واله ٌعموب – 151
 ( 26 :12) .أموات
إسمع ٌا إسرائٌل، الرب إلهنا  :الوصٌة االولى هً – 152

 ( 29 :12....).فؤحّب الرب .هوالرب االحد
الرب إلهنا هو الرب االحد، فؤحّب الرب إلهن بكل للبن  – 153

 ( 29 :12...).وكل نفسن
 ( 30 :12... ).أحّب الرب إلهن بكل للبن وكل نفسن – 154
 :12) .أحّب لرٌبن مثلما تحب نفسن .الوصٌة الثانٌة – 155

31 ) 
احسنت ٌامعلم، فانت على حك فً لولن إن هللا واحد وال  – 156

 (                    32 :12) .إله سواه
 (32 :12) .إن هللا واحد وال إله سواه – 157
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وأن  .أن ٌحبّه االنسان بكل للبه وكل فكره وكل لدرته – 158
 (33 :12) .ٌحب لرٌبه مثلما ٌحب نفسه

 ( 33 :12) .ٌحّب نفسه أن ٌحب لرٌبه مثلما – 159
 ( 33 :12) .أفضل من كل الذبائح والمرابٌن – 160
 .إذا لمتم للصالة وكان لكم شًء على أحد فؤؼفروا له – 161

(11: 25 ) 
ال ٌؽفر لكم أبوكم الذي فً  .إن كنتم ال تؽفرون لالخرٌن – 162

 ( 26 :11) .السماوات زالتكم
 :12) .تحت لدمٌنإجلس عن ٌمٌنً حتى أجعل أعداءن – 163

36 ) 
 ( 36 :12) .أجعل أعداءن تحت لدمٌن – 164
ٌحبون المشً بالثٌاب الطوٌلة  .إٌاكم ومعلمً الشرٌعة – 165

 ( 38 :12) .والتحٌات فً الساحات
 ( 41 :12) .ألمى كثٌر من االؼنٌاء نمودا كثٌرة – 166
 :12) .أما هً فمن حاجتها ألمت كل ما تملن لمعٌشتها – 167

44)  
 ( 1 :13) .أنظر ما أروع هذه الحجارة وهذه االبنٌة – 168
أترى هذه االبنٌة العظٌمة ؟ لن ٌبمى منها حجر على  – 169

 ( 2 :13).حجر بل ٌهدم كله
أخبرنا متى ٌحدث هذا الخراب ؟ وما هً العالمة التً  – 170

 ( 4 :13تدل على لرب حدوثه ؟ )
من الناس منتحلٌن  سٌجًء كثٌر .إٌاكم أن ٌضللكم أحد – 171
 ( 5 :13) .اسمً
 ( 6 :13) .أنا هو المسٌح وٌخدعون كثٌرٌن – 172
 .إذا سمعتم بالحروب وبؤخبار الحروب فال ترتعبوا – 173

(13: 7 ) 
سٌسلمونكم الى المحاكم  .أما أنتم فكونوا على حذر – 174

 ( 9 :13....).وٌضربونكم فً
ٌجب أن ال تكون  إذا رأٌتم نجاسة الخراب لائمة حٌث – 175

 ( 14 :13.....).فلٌهرب الى الجبال
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صلوا حتى ال  .الوٌل للحبالى والمرضعات فً تلن االٌام – 176
 ( 17 :13ٌحدث هذا الخراب فً الشتاء )

إذا لال لكم أحد ها هو المسٌح هنا أو ها هو هنان فال  – 177
 ( 21 :13) .تصدلوه

 .الصٌؾ لرٌبإذا النت أؼصانها وأورلت عرفتم أن  – 178
(13: 28 ) 

إذا رأٌتم هذا كله ٌحدث، فاعلموا أن الولت لرٌب على  – 179
 ( 29 :13) .االبواب

 ( 31 :13) .السماء واالرض تزوالن وكالمً لن ٌزول – 180
 ( 32 :13) .أما ذلن الٌوم أو تلن الساعة فال ٌعرفها أحد – 181
فون متى فاسهروا ألنكم ال تعر .أوصى البواب بالسهر – 182

 ( 34 :13) .ٌجًء رب البٌت
أفً المساء أم فً منتصؾ اللٌل أم عند صٌاح الدٌن أم  – 183

 ( 35 :13فً الصباح ؟ )
 ( 36 :13) .لئال ٌجًء فجؤة فٌجدكم نٌاما – 184
ما هذا  :أستاء بعض الحاضرٌن ولالوا فً ما بٌنهم – 185

 (4 :14االسراؾ فً الطٌب ؟ )
 ( 5 :14) .المرأةأخذوا ٌلومون  – 186
 .اتركوها، لماذا تزعجونها ؟ هذا عمل صالح عملته لً – 187

(14: 6 ) 
الفمراء عندكم فً كل حٌن، ومتى أردتم تمدرون أن  – 188

 (7 :14) .تحسنوا إلٌهم
 ( 7 :14) .أما أنا فال أكون فً كل حٌن عندكم – 189
عملها هذا ٌحّدث أٌضا ب .أٌنما تعلن البشارة فً العالم كله – 190

 ( 9 :14) .إحٌاء لذكرها
 ( 11 :14) .أخذ ٌترلب الفرصة لٌسلّمه – 191
الى أٌن ترٌد أن نذهب لنهًء لن عشاء الفصح لتؤكله ؟ – 192

(14: 12) 
إذهبا الى المدٌنة  :أرسل أثنٌن من تالمٌذه ولال لهما – 193

 ( 13 :14......).فٌاللٌكما رجل
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عشاء الفصح مع تالمٌذي ؟ أٌن ؼرفتً التً آكل فٌها  – 194
(14: 14 ) 

 .أبن االنسان سٌموت كما جاء عنه فً الكتب الممدسة – 195
(14: 21 ) 

 .كان خٌرا له أن ال ٌولد .ألوٌل لمن ٌسلّم أبن االنسان – 196
(14: 20 ) 

خذوا هذا هو  :أخذ خبزا وبارن وكسره وناولهم ولال – 197
 ( 22 :14) .جسدي
 :فشربوا منها كلهم ولال لهم .وناولهمأخذ كؤسا وشكر  – 198

 ( 23 :14) .هذا هو دمً
 (32 :14) .ألعدوا هنا بٌنما أنا أصلً – 199
أبتعد للٌال وولع الى االرض ٌصلً حتى تعبر عنه  – 200

 ( 35 :14) .ساعة االلم
ولكن ال كما أنا أرٌد بل كما أنت  .أبعد عنً هذه الكؤس – 201
 (36 :14) .ترٌد

م أنت ٌا سمعان ؟ أما لدرت أن تسهر ساعة واحدة ؟ أنائ – 202
(14: 37 ) 

 ( 38 :14) .إسهروا وصلوا لئال تمعوا فً التجربة– 203
 ( 37 :14أما لدرت أن تسهر ساعة واحدة ؟ ) – 204
 ( 38 :14) .الروح راؼبة ولكن الجسد ضعٌؾ – 205
 ( 39 :14) .فردد كالمه ذاته .أبتعد ثانٌة وصلى – 206
 ( 42 :14) .ألترب الذي ٌسلّمنً – 207
 :14) .أرسلها رإساء الكهنة ومعلمو الشرٌعة والشٌوخ – 208

43 ) 
 ( 44 :14) .هو الذي ألبله فؤمسكوه :أعطاهم عالمة لال – 209
 ( 46 :14) .ألموا أٌدٌهم علٌه وأمسكوه – 210
أستل أحد الحاضرٌن سٌفه وضرب خادم رئٌس  –211
 ( 47 :14..... ).الكهنة
 :14أعلى لص خرجتم بسٌوؾ وعصً لتؤخذونً ؟  ) –212

48 ) 
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 ( 53 :14) .أخذوا ٌسوع الى رئٌس الكهنة –213
 .أجتمع رإساء الكهنة والشٌوخ ومعلمو الشرٌعة كلهم  –214

(14: 53 ) 
 .أبنً فً ثالثة أٌام هٌكال آخر ؼٌر مصنوع باالٌدي –215

(14: 58 ) 
 :14شهدون به علٌن ؟ )أما تجٌب بشٌئ ؟ ما هذا الذي ٌ –216

60 ) 
وسترون أبن االنسان جالسا عن ٌمٌن هللا  .أنا هو –217
 ( 62 :14...... ).المدٌر
 :14أخذ بعضهم ٌبصمون علٌه وٌؽطون وجهه و...... ) –218

65 ) 
 .أنا ال أعرؾ هذا الرجل الذي تعنون .أخذ ٌلعن وٌحلؾ –219

(14: 71 ) 
ال  :فؤنكر ولال .أنت اٌضا كنت مع ٌسوع الناصري –220

 (67 :14... ).أعرؾ و
 ( 67 :14) .ال أعرؾ وال افهم ما تمولٌن :أنكر لال –221
 ( 71 :14) .أنا ال أعرؾ هذا الرجل الذي تعنون –222
 ( 72 :14) .أخذ ٌبكً –223
 ( 1 :15) .أوثموا ٌسوع وأخذوه وسلّموه الى بٌالطس –224
 ( 20 :15) .أنت للت :أأنت ملن الٌهود ؟ فؤجابه –225
 ( 3 :15) .أتهمه رإساء الكهنة اتهامات كثٌرة –226
 ( 4 :15إسمع كم ٌوجهون من التهم الٌن ؟ )–227
أما تجٌب بشًء ؟ أسمع كم ٌوجهون من التهم الٌن ؟  –228

(15: 4 ) 
أحتشد الجمع وأخذوا ٌطالبون بٌالطس بما عّودهم أن  –229
 ( 8 :15) .ٌنالوه
 ( 9 :15كم ملن الٌهود ؟ )أترٌدون أن أطلك ل –230
 ( 13 :15) .أصلبه :أي شر فعل ؟ فؤرتفع صٌاحهم –231
 .فؤطلك لهم باراباس  .أراد بٌالطس أن ٌرضً الجمع –232

(15: 15 ) 
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 .و بعدما جلد ٌسوع أسلمه لٌصلب .أطلك لهم باراباس –233
(15: 15 ) 

 :15) .السالم علٌن ٌا ملن الٌهود :أخذوا ٌحٌونه بمولهم –234
18 ) 

 ( 18 :15) .السالم علٌن ٌا ملن الٌهود –235
 ( 20 :15) .ألبسوه ثٌابه وخرجوا به لٌصلب –236
 ( 24 :15) .ألتسموا ثٌابه بٌنهم بالمرعة–237
 ( 28 :15) .أحصوه مع المجرمٌن –238
 ( 29 :15) .أه ٌا هادم الهٌكل وبانٌه فً ثالثة أٌام –239
 :15... ).وبللها بالخل وأسرع واحد منهم الى إسفنجة  –240

36 ) 
 ( 36 :15) .أنتظروا لنرى هل ٌجًء إٌلٌا لٌنزله–241
 :15) .أنشك حجاب الهٌكل شطرٌن من أعلى الى أسفل –242

38 ) 
 ( 44 :15أمن زمان مات ؟ ) –243
.... .ثم أنزل الجسد عن الصلٌب وكفّنه و .أشترى كفنا –244

(15: 46 ) 
وكفّنه ووضعه فً لبر محفور أنزل الجسد عن الصلٌب  –245

 ( 46 :15) .فً الصخر
أشترت مرٌم المجدلٌة ومرٌم أم ٌعموب وسالومة بعض  –246

 ( 1 :16.... ).الطٌب
 ( 6 :16) .أنتن تطلبن ٌسوع الناصري المصلوب –247
أذهبن وللن لتالمٌذه ولبطرس هو ٌسبمكم الى الجلٌل  –248

 ( 7 :16....).و
 ( 10 :16) .وا ٌنوحون وٌبكونأخبرت تالمٌذه وكان –249
ًّ وأنها رأته –250  ( 11 :16) .أنه ح
 .أذهبوا الى العالم كله وأعلنوا البشارة الى الناس أجمعٌن –251

(16: 15 ) 
كل من ٌإمن وٌتعمذ  .أعلنوا البشارة الى العالم اجمعٌن –252

 ( 15 :16).ٌخلص
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ٌطردون الشٌاطٌن  :الذٌن ٌإمنون تساندهم هذه االٌات –253
 ( 17 :16..... ).بؤسمً
 ( 18 :16) .إن شربوا السم ال ٌصٌبهم أذى–254
 :16) .الرب ٌعٌنهم وٌإٌد كالمهم بما ٌسانده من االٌات –255

20 ) 
+++ 

 حرف الباء                                                                                        
ٌسوع المسٌح أبن هللا بدأت كما كتب النبً أشعٌا ))ها بشارة  – 1

 ( 2 :1أنا أرسل رسولً.....)
 ( 2 :4) .بالكٌل الذي تكٌلون ٌكال لكم وتزدادون – 2
بٌنما هو سائر رأى الوي بن حلفً جالسا فً بٌت  – 3

 ( 14 :2.... ).الجباٌة
 ( 30 :3) .فٌه روح نجس :بهذا الكالم رّد على الذٌن لالوا – 4
 ( 29 :3) .بل تبمى خطٌئة أبدٌة – 5
 :4) .بٌنما هو ٌزرع، سمط بعض الحب على جانب الطرٌك – 6
4 ) 
 :4) .بعض الناس مثل الزرع الذي ٌمع على جانب الطرٌك – 7

15 ) 
 ( 18 :4) .بعض الناس مثل الزرع بٌن االشوان – 8
 ( 20 :4) .بعض الناس مثل الزرع فً االرض الطٌبة – 9

فجاإوا وأخذوا جثته ووضعوها  .الخبر تالمٌذ ٌوحنابلػ  – 10
 ( 29 :6) .فً لبر

 .بارن وكسر االرؼفة وناول تالمٌذه لٌوزعوها على الناس 11
(6: 41 ) 

بدأ ٌعلمهم أن أبن االنسان ٌجب أن ٌتؤلم كثٌرا، وأن  – 12
 ( 31 :8...).ٌرفضه الشٌوخ و

 ( 37 :8بماذا ٌفدي االنسان نفسه ؟ ) – 13
ٌنما هم نازلون من الجبل، أوصاهم ٌسوع أن ال ٌخبروا ب – 14

 ( 9 :9) .أحدا بما رأوا
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أجاز موسى للرجل أن ٌكتب  :بماذا أوصاكم موسى ؟ لالوا – 15
 ( 3 :10) .ألمرأته كتاب طالق

فٌكون لن كنز  .بع كل ما تملن ووزع ثمنه على الفمراء – 16
 ( 21 :10.... ).فً السماء

لجمٌع االمم، وأنتم جعلتموه مؽارة بٌتً بٌت صالة  – 17
 ( 17 :11) .لصوص

رأى شجرة التٌن ٌابسة من  .بٌنما هم راجعون فً الصباح – 18
 ( 20 :11) .أصولها

 ( 23 :11) .تّم له ذلن .بل ٌإمن بؤن ما ٌموله سٌكون – 19
بؤٌة سلطة تعمل هذه االعمال ؟ بل من أعطان السلطة  – 20

 ( 28 :11لتعملها ؟ )
 ( 14 :12) .بل بالحك تعلّم طرٌك هللا – 21
 ( 11 :13) .بل تكلموا بما ٌوحى الٌكم فً حٌنه – 22
.... .تظلم الشمس وال ٌضًء الممر .بعد زمن الضٌك – 23

(13: 24 ) 
 :14) .خذوا هذا هو جسدي :بارن وكسره وناولهم ولال – 24
22 ) 
 ( 28 :14) .بعد لٌامتً أسبمكم الى الجلٌل – 25
نفسً حزٌنة حتى  :أ ٌشعر بالرهبة والكآبة فمال لهمبد – 26

 ( 33 :14) .الموت
 .نزعوا عنه االرجوان وألبسوه ثٌابه .بعدما أستهزأوا به – 27

(15: 20 ) 
 .بللها ووضعها على طرؾ لصبة ورفعها الٌه لٌشرب – 28

(15: 36 ) 
 ( 39 :15) .بالحمٌمة كان هذا الرجل أبن هللا – 29
 ( 6 :16) .وهذا هو المكان الذي وضعوه فٌه .بل لام – 30
بعدما لام ٌسوع فً  صباح ٌوم االحد، ظهر أوال لمرٌم  – 31

 ( 9 :16) .المجدلٌة
+++ 

                                                                                      6حرف التاء
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 ( 9 :1) .تعّمذ على ٌد ٌوحنا فً نهر االردن– 1
 ( 10 :1) .تنفتح والروح المدس ٌنزل علٌه كؤنه حمامة – 2
 .فتوبوا وأمنوا باالنجٌل .تّم الزمان وألترب ملكوت هللا – 3
(1:15 ) 
 ( 18 :1) .تركا شباكهما فً الحال وتبعاه – 4
تعجبوا من تعلٌمه، ألنه كان ٌعلّمهم مثل من له سلطان  – 5
 ( 22 :1.... ).ال
 ( 15 :1) .باالنجٌل توبوا وآمنوا – 6
 ( 20 :1) .تركا أباهما زبدي فً المارب مع معاونٌه وتبعاه – 7
ما هذا ؟ أتعلٌم جدٌد ٌلمى  :تعجب الناس كلهم وتساءلوا – 8

 ( 27 :1بسلطان ؟ )
 ( 31 :1) .تركتها الحمى وأخذت تخدمهم – 9

تعالوا نذهب الى المرى المجاورة ألبشر فٌها أٌضا، ألنً  – 10
 (38 :1) .خرجتلهذا 
 ( 45 :1) .تعذر على ٌسوع أن ٌدخل عالنٌة الى أٌة مدٌنة – 11
ما رأٌنا مثل هذا فً  :تعجبوا كلهم ومّجدوا هللا ولالوا – 12

 ( 12 :5) .حٌاتنا
تشك الخمرة الجدٌدة االوعٌة، فتتلؾ الخمرة واالوعٌة  – 13
 ( 22 :2) .معا
ء تجًء وتعشش تمّد ؼصونا كبٌرة، حتى أن طٌور السما – 14

 ( 32 :4) .فً ظلها
توسل كثٌرا الى ٌسوع أن ال ٌطرد االرواح النجسة منه  – 15

 ( 10 :5) .الى خارج المنطمة
أرسلنا الى تلن  :توسلت االرواح النجسة الى ٌسوع بمولها – 16

 ( 12 :5) .الخنازٌر
 .أبنتً الصؽٌرة على فراش الموت :توسل الٌه كثٌرا بموله – 17

 ( 23 :5... )..تعال و
 ( 23 :5) .تعال وضع ٌدن علٌها فتشفى وتحٌا – 18
 ( 31 :5ترى الناس ٌزحمونن وتسؤل من لمسنً ؟ ) – 19
 ( 34 :5) .تعافً من دائن – 20
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ال تخؾ ٌكفً  :تجاهل ٌسوع كالمهم ولال لرئٌس المجمع – 21
 ( 36 :5) .أن تإمن

من أٌن له هذا ؟  :تعجب أكثر الناس حٌن سمعوه ولالوا – 22
(6:2 ) 

تعذر على ٌسوع أن ٌصنع معجزة هنان، سوى أنه  – 23
 (5 :6......).وضع

 :6) .تعالوا أنتم وحدكم الى مكان ممفر واسترٌحوا للٌال – 24
31 ) 
 ( 13 :7) .تبطلون كالم هللا بتمالٌد من عندكم تتوارثونها – 25
ففً الحال أنفتحت أذنا  .)أفاتا( أي أنفتح :تنهد ولال للرجل – 26

 ( 35 :7......).الرجل و
 :9) .فصارت ثٌابه تلمع ببٌاض ناصع .تجلّى بمشهد منهم – 27
3 ) 

 :9) .تلفتوا فجؤة حولهم، فما رأوا معهم إال ٌسوع وحده – 28
8 ) 

 ( 21 :10) .تعال إتبعنً – 29
تعلمون أن رإساء االمم ٌسودونها، وإن عظماءها  – 30

 ( 42 :10) .اٌتسلطون علٌه
 ( 49 :10) .ها هو ٌنادٌن .تشّجع ولم – 31
تباركت المملكة االتٌة مملكة أبٌنا  .تبارن االتً بآسم الرب – 32
 ( 9 :11....).داود
تشاوروا كٌؾ ٌمتلونه، وكانوا ٌخافونه ألن الشعب كله  – 33

 ( 18 :11) .كان معجبا بتعالٌمه
 ( 7 :12) .تعالوا نمتله فٌعود المٌراث إلٌنا – 34
وتحدث مجاعات وهذا كله  .تمع الزالزل فً أماكن كثٌرة – 35

 ( 8 :13) .بدء االوجاع
 .تظلم الشمس وال ٌضًء الممر وتتسالط النجوم من السماء –36

(13: 24 ) 
 ( 30 :14) .تنكرنً ثالث مرات – 37
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أرسلها رإساء الكهنة  .تحمل السٌوؾ والعصً – 38
 ( 43 :14..... ).ومعلمو

 ( 50 :14) .تركوه كلهم وهربوا – 39
 ( 51 :14) .تبعه شاب ال ٌلبس ؼٌر عباءة على عرٌه – 40
 ( 52 :14) .ترن عباءته وهرب عرٌانا –41
 ( 54 :14) .تبعه بطرس عن بعد الى دار رئٌس الكهنة – 42
 ( 56 :14) .تنالضت شهاداتهم – 43
 ( 56 :14) .تناوله الحرس بالضرب – 44
لبل أن ٌصٌح الدٌن مرتٌن  :بطرس لول ٌسوعتذكر  – 45

 ( 72 :14) .تنكرنً ثالث مرات
 ( 28 :15) .أحصوه مع المجرمٌن :تّم لول الكتاب – 46
 ( 41 :15) .تبعن ٌسوع وخدمنه عندما كان فً الجلٌل – 47
 :15) .تجاسر ودخل على بٌالطس وطلب جسد ٌسوع –48
43 ) 
 ( 44 :15) .تعجب بٌالطس أن ٌكون مات – 49
 :16) .ما هو هنا بل لام .تطلبن ٌسوع الناصري المصلوب –50
6 ) 

+++ 
 6حرف الثاء 
 ( 26 :14) .ثّم سبحوا وخرجوا الى جبل الزٌتون – 1

+++ 
                                                            6حرف الجٌم

ٌوحنا جاء ٌسوع من الناصرة التً فً الجلٌل وتعّمذ على ٌد  – 1
 ( 9 :1) .فً نهر االردن

 ( 14 :1) .جاء ٌسوع الى الجلٌل ٌعلن بشارة هللا – 2
 ( 37 :1) .جمٌع الناس ٌطلبونن – 3
 .إن أردت طهرتنً :جاء أبرص ٌتوسل الٌه فسجد ولال له – 4
(1: 40 ) 
 (  3 :2) .جاء الٌه أربعة رجال ٌحملون كسٌحا – 5
 ( 4 :4) .جاءت الطٌور وأكلته – 6



31 
 

جاء رجل من رإساء المجمع أسمه ٌاٌرس. فلما رأى ٌسوع  – 7
 ( 22 :5.... ).ولع علٌه

 ( 33 :5)  .جاءت وسجدت له وأخبرته بالحمٌمة كلّها  – 8
 :6) .فحملته الى أمها .جاء به على طبك وسلّمه الى الفتاة – 9

28 ) 
 ( 48 :6) .جاء الٌهم لبل الفجر ماشٌا على البحر – 10
 ( 37 :7) .ٌسمعون والخرس ٌنطمون جعل الصم – 11
هذا هو  :جاءت سحابة ظللتهم ولال صوت من السحابة – 12

 ( 7 :9) .أبنً الحبٌب فله إسمعوا
ولذلن ٌترن الرجل أباه وأمه  .جعلهما هللا ذكرا وأنثى – 13

 ( 6 :10) .وٌتحد بؤمرأته
جاء التلمٌذان بالجحش الى ٌسوع ووضعا ثوبٌهما علٌه  – 14

 ( 7 :11) .فركبه
 .جاء ألٌه بعض الصدولٌٌن، وهم الذٌن ٌنكرون المٌامة – 15

(12: 18 ) 
جلس ٌسوع فً الهٌكل تجاه صندوق التبرعات ٌرالب  – 16

 ( 41 :12) .الناس
 :12) .جاءت أرملة فمٌرة فؤلمت فً الصندوق درهمٌن – 17
42 ) 
جاءت إمرأة بٌدها لارورة طٌب ؼالً الثمن من الناردٌن  – 18

 ( 3 :14) .النمً
ها هو أبن االنسان ٌسلّم الى أٌدي  .جاءت الساعة – 19

 ( 41 :14) .الخاطئٌن
 ( 15 :15) .جلد ٌسوع أسلمه لٌصلب – 20
 ( 16 :15) .جمعوا الكتٌبة كلها وألبسوه أرجوانا – 21
أي مكان  .جاءوا بٌسوع الى المكان المعروؾ بالجلجثة – 22

 ( 22 :15) .الجمجمة
وكان من أعضاء مجلس الٌهود  .ٌوسؾ الرامً جاء – 23

 ( 43 :15) .البارزٌن
+++ 
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  6حرف الحاء

 ( 27 :1) .حتى االرواح النجسة ٌؤ مرها فتطٌعه – 1
 :1) .حمل الناس ألٌه جمٌع المرضى والذٌن فٌهم شٌاطٌن – 2

32 ) 
ألن  .حتى إذا نضج الممح، حمل الرجل منجله فً الحال – 3

 ( 29 :4) .الحصاد جاء
 ( 10 :6) .حٌثما دخلتم بٌتا، فؤلٌموا فٌه الى أن ترحلوا – 4
أعطٌن كل ما تطلبٌن ولو نصؾ  :حلؾ لها ٌمٌنا مشددا لال – 5

 ( 23 :6) .مملكتً
حزن الملن كثٌرا، ولكنه أراد أن ال ٌرّد طلبها من أجل  – 6

 ( 26 :6) .الٌمٌن
 ( 28 :6) .حملته الى أمها – 7
 ( 28 :7) .تؤكل تحت المائدة من فتات البنٌنحتى الكالب  – 8
ما معنى لام من  :حفظوا وصٌته، ولكنهم أخذوا ٌتساءلون – 9

 ( 10 :9بٌن االموات ؟ )
 ( 44 :9) .حٌث الدود ال ٌموت والنار ال تنطفًء – 10
 ( 16 :10) .حضنهم ووضع ٌدٌه علٌهم وباركهم – 11
نه كان ٌملن حزن الرجل لهذا الكالم ومضى كئٌبا أل – 12

 ( 22 :10) .أمواال كثٌرة
 .حالما تدخالن تجدان جحشا مربوطا ما ركب علٌه أحد – 13

 ( 2 :11) .فحالرباطه وجٌئا به
وإن سؤلكما أحد لماذا تفعالن هذا  .حاّل رباطه وجٌئا به – 14

 ( 2 :11) .الرب محتاج ألٌه :فموال
 ( 36 :12) .حتى أجعل أعداءن تحت لدمٌن – 15
هل أنا هو ؟  .حزن التالمٌذ وأخذوا ٌسؤلونه واحدا فواحدا – 16

(14: 9) 
 ( 40 :14) .حاروا بما ٌجٌبونه – 17
 ( 64 :14) .حكموا علٌه كلهم بؤنه ٌستوجب الموت – 18

+++ 
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  6حرف الخاء

 .خرج الفرٌسٌون وتشاوروا مع الهٌرودٌسٌٌن لٌمتلوا ٌسوع  -- 1
(3: 6 ) 
وبٌنما هو ٌزرع ولع بعض  .خرج الزارع لٌزرع – 2

 ( 3 :4..... ).الحب
فإندفع المطٌع  .خرجت االرواح النجسة ودخلت فً الخنازٌر – 3

 ( 3 :5..... ).من
 ( 14 :5) .خرج الناس لٌروا ما جرى – 4
..... .خافت المرأة وأرتعبت لعلمها بما جرى لها، فجاءت و – 5
(5: 33 ) 
طردوا كثٌرا من خرجوا ٌدعون الناس الى التوبة، و – 6

 ( 12 :6) .الشٌاطٌن
خرجت الفتاة وسؤلت أمها ماذا أطلب ؟ فؤجابتها رأس ٌوحنا  – 7

 ( 24 :6) .المعمذان
 ( 38 :6) .خمسة أرؼفة وسمكتان – 8
 .ومنهم من جاء من مكان بعٌد .خارت لواهم فً الطرٌك – 9
(8: 3 ) 

إذا النت أؼصانها وأورلت  :خذوا من شجرة التٌن عبرة – 10
 ( 28 :13) .عرفتم أن الصٌؾ لرٌب

 ( 22 :14) .خذوا هذا هو جسدي – 11
 ( 20 :15) .خرجوا به لٌصلب – 12
 ( 30 :15) .خلّص نفسن وأنزل عن الصلٌب – 13
 ( 31 :15) .خلّص ؼٌره وال ٌمدر أن ٌخلّص نفسه – 14
 :15) .ثالثةخٌّم الظالم على االرض كلها حتى الساعة ال – 15
33 ) 
خدمنه عندما كان فً الجلٌل وؼٌرهن كثٌرات صعدن معه  – 16

 ( 41 :15) .الى أورشلٌم
 :16) .خرجن من المبر هاربات من شدة الحٌرة والفزع – 17
8 ) 
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+++ 
  6حرف الدال 
 ( 21 :1) .دخل المجمع فً ٌوم السبت وأخذ ٌعلّم – 1
 :1.... ).الحمى و دنا منها وأمسن ٌدها وأنهضها فتركتها – 2

31 ) 
 ( 27 :5) .دخلت بٌن الجموع من خلؾ ولمست ثوبه – 3
لماذا تضجون وتبكون ؟ ما ماتت الصبٌة  :دخل ولال لهم – 4

 ( 39 :5) .لكنها نائمة
دخل بؤبً الصبٌة وأمها والذٌن كانوا معه حٌث كانت  – 5

 ( 40 :5) .الصبٌة
سلهم إثنٌنإثنٌن دعا الٌه التالمٌذ االثنً عشر وأخذ ٌر – 6

 ( 7 :6) .لٌبشروا
 ( 13 :6) .دهنوا بالزٌت كثٌرا من المرضى فشفوهم – 7
دخلت أبنة هٌرودٌة ورلصت فؤعجبت هٌرودس  – 8

 ( 6:22) .والمدعوٌن
دعً البنٌن أوال ٌشبعون، فال ٌجوز أن ٌإخذ خبز البنٌن  – 9

 ( 27 :7) .وٌرمى للكالب
ًّ وال  – 10 ألن ألمثال هإالء  .تمنعوهمدعوا االطفال ٌؤتون ال

 ( 14 :10) .ملكوت هللا
ٌامعلّم نرٌد أن  :دنا الٌه ٌعموب وٌوحنا أبنا زبدي، ولاال له – 11

 ( 35 :10) .تلبً طلبنا
تعلمون أن رإساء االمم  :دعاهم ٌسوع ولال لهم – 12

 ( 42 :10) .ٌسودونها
وكان  .دخل ٌسوع أورشلٌم والهٌكل ونظر كل شًء فٌه – 13

 ( 11:11) .ولت فاتال
 .دخل الهٌكل وأخذ ٌطرد الذٌن ٌبٌعون وٌشترون فٌه – 14

(11: 15 ) 
 ( 28 :12ما هً أولى الوصاٌا كلها ؟ ) :دنا منه وسؤله – 15
 :لال الرب لربً :داود نفسه لال بوحً من الروح المدس – 16

 ( 36 :12.. ).....إجلس عن ٌمٌنً
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 ( 37 :12) .داود نفسه ٌدعو المسٌح ربا – 17
 :14) .ٌا معلّم ولبّله :دنا فً الحال الى ٌسوع ولال له – 18
45 ) 
 ( 54 :14) .دخل ولعد مع الحرس ٌتدفؤ على النار – 19
 ( 43 :15) .دخل على بٌالطس وطلب جسد ٌسوع – 20
 ( 44 :15امن زمان مات ؟ ) :دعا لائد الحرس وسؤله – 21
 ( 46 :15) .دحرج حجرا على باب المبر – 22
 .دخلن المبر فرأٌن شابا جالسا عن الٌمٌن علٌه ثوب أبٌض – 23

(16: 5 ) 
+++ 

  6حرف الذال
ذهب الرجل وأخذ ٌنادي فً المدن العشر بما عمل ٌسوع  – 1
 ( 2 :5) .له
 ( 24 :5) .ذهب معه وتبعه جمع كبٌر ٌزحمه من كل جانب – 2
 ( 28 :6) .ذهب ولطع رأسه فً السجن وجاء به على طبك – 3
 .ذهب التلمٌذان فوجدا جحشا مربوطا عند باب على الطرٌك – 4
(11: 4 ) 
كل  .ذلن كمثل رجل سافر وترن بٌته وسلّمه الى خدمه – 5

 ( 34 :13) .واحد وعمله
ذهب ٌهوذا أسخرٌوط أحد التالمٌذ االثنً عشر الى رإساء  – 6

 ( 10 :14) .الكهنة لٌسلّم الٌهم ٌسوع
 :16) .وكانوا ٌنوحون وٌبكون .مٌذهذهبت وأخبرت تال – 7

10 ) 
 .والرب ٌعٌنهم وٌإٌد كالمهم .ذهبوا ٌبشرون فً كل مكان – 8
(16: 20 ) 

+++ 
                                                                                                  6حرف الراء

 .ٌلمٌان الشبكةرأى صٌادٌن هما سمعان وأخوه أندراوس  – 1
(1: 16 ) 
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رأى ٌعموب بن زبدي وأخاه ٌوحنا وهما فً المارب  – 2
 (19 :1.... ).ٌصلحان

 ( 1 :3) .رجع ٌسوع الى المجمع فوجد فٌه رجال ٌده ٌابسة – 3
 ( 22 :6) .رلصت فؤعجبت هٌرودس والمدعوٌن – 4
رفع عٌنٌه نحو السماء وبارن وكسر االرؼفة وناول  – 5

 ( 41 :6) ......تالمٌذه
 ( 43 :6) .رفعوا أثنتً عشرة لفة مملوءة من الكسر – 6
 ( 48 :6) .رأى ٌسوع أن تالمٌذه ٌاللون مشمة فً التجدٌؾ – 7
رأوا بعض تالمٌذه ٌتناولون الطعام بؤٌدي نجسة أي ؼٌر  – 8

 ( 2 :7) .مؽسولة
رجعت المرأة الى بٌتها فوجدت أبنتها على السرٌر،  – 9

 ( 30 :7) .منهاوالشٌطان لد خرج 
)أفاتا( أي  :رفع عٌنٌه نحو السماء وتنهد ولال للرجل – 10

 ( 35 :7..... ).ففً الحال .انفتح
رأٌنا رجال ٌطرد الشٌاطٌن بآسمن فمنعناه ألنه ال ٌنتمً  – 11
 ( 38 :9) .الٌنا
رأى عن بعد شجرة تٌن مورلة فمصدها راجٌا أن ٌجد  – 12

 ( 13 :11) .علٌها بعض الثمر
 ( 20 :11) .رأوا شجرة التٌن ٌابسة من أصولها – 13
رجمه الكرامون وضربوه على رأسه وأهانوه  – 14

 ( 4 :12وأرجعوه.... )
 (28 :12) .رأى أن ٌسوع أحسن الرد على الصدولٌٌن – 15
ما أنت ببعٌد  :رأى ٌسوع أن  الرجل أجاب بحكمة فمال له – 16

 ( 34 :12) .عن ملكوت هللا
أنائم أنت ٌا سمعان ؟  :فوجدهم نٌّاما  فمال لبطرسرجع  – 17

(14: 37 ) 
 :14) .ألن النعاس أثمل جفونهم .رجع أٌضا فوجدهم نٌّاما – 18
40 ) 
أنٌّام بعد ومسترٌحون ؟  :رجع فً المرة الثالثة ولال لهم –19

(14: 41 ) 
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فؤنكر  .هذا منهم :رأته الجارٌة وأخذت تمول للحاضرٌن --20
 ( 69 :14) .أٌضا
 .ثم صلبوه وألتسموا ثٌابه بٌنهم بالمرعة .رفض أن ٌشربها – 21

(15: 23 ) 
 ( 13 :16) .رجعا وأخبرا االخرٌن فما صّدلوهما – 22
 ( 19 :16) .رفع الى السماء وجلس عن ٌمٌن هللا –23
 :8) .ركب المارب مع تالمٌذه وجاء الى نواحً د لمانوثة --24
10 ) 

+++ 
  6حرف الزاي  
 ( 42 :1) .زال عنه البرص فً الحال وطهر – 1

+++ 
                                                                                   6حرف السٌن

 ( 40 :1) .))إن أردت طهرتنً(( :سجد ولال له – 1
سؤرٌكم أن أبن االنسان له سلطان على االرض لٌؽفر  – 2

 ( 10 :2) .الخطاٌا
فمد  :سمع ألرباإه فجاإوا لٌؤخذوه ألن بعض الناس لالوا – 3

 ( 21 :3) .صوابه
 ( 39 :4) .سكنت الرٌح وساد هدوء تام – 4
 .ما آسمن ؟ فؤجاب أسمً جٌش ألننا كثٌرون :سؤله ٌسوع – 5
(5: 9 ) 
ٌا أبنتً أٌمانن  :فمال لها .سجدت له وأخبرته بالحمٌمة كلها – 6

 ( 33 :5) .شفان
 .ألنه أصبح مشهورا .لن هٌرودس بؤخبار ٌسوعسمع الم – 7
(6: 14 ) 
سنحت الفرصة لهٌرودٌه عندما ألام هٌرودس فً ذكرى  – 8

 ( 21 :6) .مولده ولٌمة
 ( 28 :6) .سلّمه الى الفتاة فحملته الى أمها – 9

ساروا فً تلن االنحاء كلها وأخذوا ٌحملون المرضى على  – 10
 (55 :6) .فرشهم
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 ( 26 :7) .خرج الشٌطان من أبنتهاسؤلته أن ٌ – 11
سٌسلّم أبن االنسان الى اٌدي الناس، فٌمتلونه وبعد لتله  – 12

 (31 :9) .بثالثة أٌام ٌموم
 ( 50 :9) .سالموا بعضكم بعضا – 13
سمع التالمٌذ العشرة هذا الكالم فؽضبوا على ٌعموب  – 14

 ( 41 :10) .وٌوحنا
ما بالكما تحالن رباط الجحش ؟  :سؤلهما بعض الذٌن هنان – 15

 ( 5 :11) .فماال لهم كما أوصاهما ٌسوع
سٌّجه وحفر فٌه معصرة وبنى برجا وسلّمه الى بعض  – 16

 ( 1 :12) .الكرامٌن وسافر
 ( 1 :12) .سلّمه الى بعض الكرامٌن وسافر – 17
ها هو  :لكن الكرامٌن لالوا فً ما بٌنهم .سٌهابون أبنً – 18

 ( 12:6) ......الوارث
 ( 6 :13) .سٌجًء كثٌر من الناس منتلحٌن أسمً– 19
ستموم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتمع الزالزل فً  – 20

 ( 13:8) .أماكن كثٌرة
سٌسلمونكم الى المحاكم وٌضربونكم فً المجامع  – 21

 ( 9 :13) .وٌسولونكم الى الحكام
وٌتمرد االبناء  .واالب أبنه .سٌسلم االخ أخاه الى الموت – 22

 ( 12 :13... ).على االباء
 .ستنزل فً تلن االٌام نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم – 23

(13: 9 ) 
سٌظهر مسحاء دّجالون وأنبٌاء كذّابون ٌعملون آٌات  – 24

 (22 :13) .ومعجزات
 ( 8 :14) .سكبت الطٌب على جسدي لتهٌئه للدفن – 25
سؤضرب الراعً فتتبدد  :ألن الكتاب ٌمول .ستتركونً كلكم– 26

 ( 27 :14) .الخراؾ
 ( 27 :14) .سؤضرب الراعً فتتبدد الخراؾ – 27
وأبنً فً ثالثة أٌام  .سؤهدم هذا الهٌكل المصنوع باالٌدي – 28

 ( 58 :14) .هٌكال أخر
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فما رأٌكم ؟ فحكموا علٌه كلهم بؤنه  .سمعتم تجدٌفه – 29
 ( 64 :14) .ٌستوجب الموت

 .سّخروا لحمل صلٌبه سمعان المٌرٌنً أبا إسكندر وروفس – 30
(15: 21 ) 

 :15) .ها هو ٌنادي إٌلٌا :سمع بعض الحاضرٌن فمالوا – 31
35 ) 
 ( 45 :15) .فؤشترى كفنا .سمح لٌوسؾ بجثة ٌسوع – 32

+++ 
  6حرف الشٌن

شفى كثٌرا من المصابٌن بمختلؾ االمراض، وطرد كثٌرا  – 1
 ( 34 :1) .من الشٌاطٌن

شاهدوا الرجل الذي كان فٌه جٌش من الشٌاطٌن جالسا  – 2
 ( 15 :5.... ).هنان البسا

 ( 30 :5) .شعر ٌسوع فً الحال بموة خرجت منه – 3
 ( 56 :14) .شهدوا علٌه زورا فتنالضت شهاداتهم – 4
 :14أنحتاج بعد الى شهود ؟ ) :شّك رئٌس الكهنة ثٌابه ولال – 5

63 ) 
 :15) .مرٌم المجدلٌة ومرٌم أم ٌوسً أٌن وضعوهشاهدت  – 6

47 ) 
+++ 

  6حرف الصاد
أصنعوا سبله  .أعدوا طرٌك الرب :صوت صارخ فً البرٌة – 1

 ( 3 :1) .مستمٌمة
رأى السماوات تنفتح والروح المدس  .صعد ٌسوع من الماء – 2

 ( 10 :1.... ).ٌنزل
 .صرعه الروح النجس، وصرخ صرخة لوٌة وخرج منه – 3
(1: 26 ) 
 ( 13 :3) .صعد الى الجبل ودعا الذٌن أرادهم فحضروا ألٌه – 4
 ( 51 :6) .صعد المارب الٌهم فهدأت الرٌح فتحٌّروا كثٌرا – 5
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صارت ثٌابه تلمع ببٌاض ناصع ال ٌمدر على مثله أي  – 6
 ( 3 :9) .لّصار فً االرض

 .عندي اٌمان، ساعدنً حتى ٌزٌد :صاح الوالد فً الحال – 7
(9: 24 ) 
 .صار الصبً كالمٌت، حتى لال كثٌر من الناس أنه مات – 8
(9: 26 ) 
 ( 18 :13) .صلّوا حتى ال ٌحدث هذا الخراب فً الشتاء – 9

وأما  .أما الروح فمستعد .صلّوا لئال تمعوا فً التجربة – 10
 ( 38 :14) .الجسد فضعٌؾ

 ( 24 :15) .صلبوه والتسموا ثٌابه بالمرعة بٌنهم – 11
 .صلبوا معه لصٌن واحدا عن ٌمٌنه وواحدا عن شماله – 12

(15: 27 ) 
 :15) .صرخ ٌسوع بصوت عظٌم أٌلً أٌلً لما شبمتانً – 13
34 ) 
 ( 37 :15) .صرخ ٌسوع صرخة عالٌة وأسلم الروح – 14
 ( 41 :15) .صعدن معه الى اورشلٌم – 15

+++ 
  6حرف الضاد

فؤخرجهم جمٌعا، ودخل بؤبً الصبٌة وأمها  .ضحكوا علٌه – 1
 ( 40 :5..... ).والذٌن

 ( 47 :14) .ضرب خادم رئٌس الكهنة فمطع أذنه – 2
 ( 17 :15)  .ضفروا أكلٌال من الشون ووضعوه على رأسه – 3

+++ 
  6حرف الطاء 
طرد كثٌرا من الشٌاطٌن، ومنع الشٌاطٌن أن تتكلم ألنها  – 1

 ( 34 :1) .عرفته
طاؾ فً أنحاء الجلٌل، ٌبشر فً مجامعهم وٌطرد  – 2

 ( 39 :1) .الشٌاطٌن
 ( 7 :4) .طلع الشون وخنمه فما أعطى ثمرا – 3
 ( 17 :5) .طلبوا الى ٌسوع أن ٌرحل عن دٌارهم – 4
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 ( 18 :5) .طلب الٌه الذي كانت فٌه الشٌاطٌن ان ٌؤخذه معه – 5
 ( 13 :6) .طردوا كثٌرا من الشٌاطٌن – 6
 :15) .فتعجب بٌالطس أن ٌكون مات .جسد ٌسوع طلب – 7

43 ) 
+++ 

  6حرف الظاء 
ظهر ٌوحنا المعمذان فً البرٌة ٌدعوا الناس الى معموذٌة  – 1

 ( 4 :1) .التوبة
 ( 49 :6) .ظنوه شبحا فصرخوا – 2
 ( 4 :9) .ظهر لهم إٌلٌا وموسى، وكانا ٌكلمان ٌسوع  -- 3
 ( 61 :14) .ال ٌمول كلمة .ظّل ساكتا – 4
 .ظهر أوال لمرٌم المجدلٌة التً أخرج منها سبعة شٌاطٌن – 5
(16: 9 ) 
ظهر ٌسوع بعد ذلن بهٌئة اخرى ألثنٌن من التالمٌذ وهما  – 6

 ( 12 :16) .فً الطرٌك
وبكتهم لعدم إٌمانهم ولساوة  .ظهر لالحد عشر وهم متكئون – 7

 ( 14 :16..... ).للوبهم
+++ 

  6حرف العٌن
فما إستفادت  .أطباء كثٌرون، وانفمت كل ما تملنعالجها  – 1

 ( 26 :5) .شٌئا
 ( 24 :9) .ساعدنً حتى ٌزٌد .عندي اٌمان – 2
 ( 27 :10) .عند هللا كل شًء ممكن – 3
 ( 19 :12) .على أخٌه أن ٌتزوجها وٌمٌم نسال ألخٌه – 4
عندما ٌؤخذونكم لٌسلموكم، ال تهتموا من لبل كٌؾ تتكلمون  – 5

 ( 11 :13؟ )
أٌن ؼرفتً  :ٌمول المعلم :عندما ٌدخل بٌتا لوال لرب البٌت – 6

 ( 14 :14التً اكل فٌها عشاء الفصح ؟ )
 ( 48 :14على لص خرجتم بسٌوؾ وعصً لتؤخذونً ؟ ) – 7
 ( 13 :15) .أصلبه .عادوا للصٌاح – 8
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عند الظهر، خٌّم الظالم على االرض كلها حتى الساعة  – 9
  (33 :15) .الثالثة

 ( 5 :16) .علٌه ثوب أبٌض فؤرتعبن – 10
+++ 

  6حرف الغٌن
وحفر فٌه معصرة وبنى  .ؼرس رجل كرما وسٌّجه – 1

 (1 :12... ).برجا
+++ 

  6حرف الفاء
 ( 52 :6) .فاتهم مؽزاها لبالدة للوبهم – 1
 ( 19 :7) .فً لوله هذا جعل ٌسوع االطعمة كلها طاهرة – 2
ٌذولون الموت حتى ٌشاهدوا فً الحاضرٌن هنا من ال  – 3

 ( 1 :9) .مجًء ملكوت هللا
واحدة لن وواحدة لموسى وواحدة  :فلننصب ثالث مظال – 4

 ( 5 :9) .إلٌلٌا
.... .فً أي شًء كنتم تتجادلون فً الطرٌك ؟ فسكتوا ألنهم – 5
(9: 33 ) 
 ( 12 :12) .فهموا أنه لال هذا المثل علٌهم – 6
بل ٌكونون مثل المالئكة فً  فً المٌامة ال ٌتزاوجون، – 7

 ( 25 :12) .السماوات
 ( 11 :14) .فرحوا لكالمه، ووعدوه بؤن ٌعطوه ماال – 8
 ( 72 :14) .فً الحال صاح الدٌن مرة ثانٌة – 9

فٌهن مرٌم المجدلٌة ومرٌم أم ٌعموب الصؽٌر وٌوسً  – 10
 ( 40 :15) .وسالومة

 .الى المبرجئن  .فً صباح ٌوم االحد عند طلوع الشمس – 11
(16: 2 ) 

+++ 
 6حرف القاف 
لال صوت من السماء ))أنت أبنً الحبٌب الذي به  – 1

 ( 11 :1).سررت((
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لام لبل طلوع الفجر، فخرج وذهب الى مكان ممفر وأخذ  – 2
 ( 35 :1) .ٌصلً هنان

 ( 2:11) .لم وأحمل سرٌرن وأذهب الى بٌتن – 3
أصمت، اخرس، فسكنت  :لام وأنتهر الرٌح ولال للبحر – 4

 ( 39 :4) .الرٌح
لامت فً الحال وأخذت تمشً، وكانت أبنة أثنتً عشرة  – 5

 ( 42 :5) .سنة
لام الرجل وحمل فراشه فً الحال وخرج بمشهد من  – 6

 ( 12 :2) .الحاضرٌن
لام ٌوحنا المعمذان من بٌن االموات ولذلن تجري  – 7

 ( 14 :6) .المعجزات على ٌده
 :6) .هو إٌلٌا وآخرون هو نبً كسائر االنبٌاء :نلال آخرو – 8

15 ) 
لٌّده فً السجن من أجل هٌرودٌة التً تزوجها وهً إمرأة  – 9

 ( 17 :6) .أخٌه فٌلبس
لل للناس أن ٌنصرفوا الى المزارع والمرى المجاورة  – 10

 ( 36 :6) .لٌشتروا لهم ما ٌؤكلون
بعضها لعدوا صفوفا صفوفا، فً بعضها مئة وفً  – 11

 ( 40 :6) .خمسون
 :6) .فؤكلوا كلهم حتى شبعوا .لّسم السمكتٌن علٌهم جمٌعا – 12
41 ) 
13 –  ًّ فمدموه الٌه، فلما رآه الروح النجس  .لّدموا الصبً ال

 ( 20 :9... ).صرع الصبً
لطع آخرون أؼصانا من الحمول وكان الذٌن ٌتمدمون  – 14

  (8 :11....).ٌسوع والذٌن ٌتبعونه ٌهتفون
 ( 13 :11) .لصدها راجٌا أن ٌجد علٌها بعض الثمر – 15
 ( 15 :11) .للّب مناضد الصٌارفة ومماعد باعة الحمام – 16
لال الرب لربً: اجلس عن ٌمٌنً حتى أجعل أعداءن  – 17

 (36 :12) .تحت لدمٌن
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 :14) .لبل أن ٌصٌح الدٌن مرتٌن. تنكرنً ثالث مرات – 18
30) 
 ( 42 :14) .رب الذي ٌسلّمنًلوموا ننصرؾ، إلت – 19
 ( 54 :14) .لعد مع الحرس ٌتدفؤ على النار – 20
 ( 57 :14) .لام بعضهم وشهدوا علٌه زورا – 21
لاده الجنود الى داخل الدار التً هً لصر الحاكم وجمعوا  – 22

 ( 16 :15) .الكتٌبة كلها
 ( 23 :15) .لّدموا إلٌه خمرا ممزوجة بمر – 23

+++ 
  6حرف الكاف

كانوا ٌخرجون إلٌه من جمٌع بالد الٌهودٌة واورشلٌم  – 1
 ( 5 :1) .فٌعمذهم

كان ٌوحنا ٌلبس ثوبا من وبر الجمال وعلى وسطه حزام  – 2
 ( 6 :1) .من جلد

 ( 13 :1) .وكانت تخدمه المالئكة .كان هنان مع الوحوش – 3
 :1) .كان ٌعلّمهم مثل من له سلطان ال مثل معلمً الشرٌعة – 4

21 ) 
 ( 30 :1) .كانت حماة سمعان طرٌحة الفراش بالحمى – 5
كٌؾ ٌتكلّم هذا الرجل كالما كهذا؟ فهو ٌجّدؾ، من ٌمدر أن  – 6

 ( 7 :2ٌؽفر الخطاٌا إال هللا ؟ )
كٌؾ دخل بٌت هللا فً أٌام أبٌاتار رئٌس الكهنة، فؤكل خبز  – 7

 ( 26 :2.....).المربان
لٌروا هل ٌشفٌه فً السبت كان هنان جماعة ٌرالبونه  – 8

 ( 2 :3) .فٌتهموه
كان الذٌن فٌهم أرواح نجسة ٌسجدون له إذا رأوه  – 9

 ( 11 :3) .وٌصٌحون أنت أبن هللا
 ( 12 :3) .كان ٌؤمرهم بشدة أن ال ٌعلنوا أمره – 10
 ( 23 :3كٌؾ ٌمكن للشٌطان أن ٌطرد الشٌطان ؟ ) – 11
رهما هللا للناس. كل خطٌئة وكل تجدٌؾ مهما كان، ٌؽف – 12

 (3:28وأما من جّدؾ على الروح المدس فال مؽفرة له )
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 ( 30 :4كٌؾ نشبّه ملكوت هللا ؟ أو بؤي مثل نوّضحه ؟ ) – 13
كان ٌسوع ٌكثر من هذه االعمال لٌعلّم الناس كالم هللا على  – 14

 ( 33 :4) .لدر ما ٌفهمون
 ( 38 :4) .كان ٌسوع نائما فً مإخر المارب – 15
 .كان هنان لطٌع كبٌر من الخنازٌر ٌرعى لرب الجبل – 16

(5: 11 ) 
 .كان هنان إمرأة مصابة بنزؾ الدم من أثنتً عشرة سنة – 17

(5: 25 ) 
 :5) .ففً الحال تعجبوا كثٌرا .كانت أبنة أثنتً عشرة سنة – 18
42 ) 
ثم سار فً المرى  .كان ٌتعجب من للة إٌمانهم – 19

 ( 6 :6.... ).المجاورة
كان هٌرودس أمسن ٌوحنا ولٌّده فً السجن من أجل  – 20

 ( 17 :6) .هٌرودٌة
 ( 19 :6) .كانت هٌرودٌة نالمة علٌه ترٌد لتله فال تمدر – 21
 ( 20 :6) .كان ٌهابه وٌحمٌه لعلمه أنه رجل صالح لدٌّس – 22
 ( 20 :6) .مع أنه حار فٌه كثٌرا .كان ٌسّره أن ٌستمع إلٌه – 23
 ( 38 :6) .ا عندكم ؟ إذهبوا وانظرواكم رؼٌف – 24
 :6) .كان الذٌن أكلوا من االرؼفة نحو خمسة االؾ رجل – 25
44 ) 
 :6) .أنا هو  ال تخافوا .إطمئنوا :كلّمهم فً الحال، لال – 26
50 ) 
 ( 56 :6) .كان كل من ٌلمسه ٌشفى – 27
 :7) .كانت المرأة ؼٌر ٌهودٌة، ومن أصل سوري فٌنٌمً – 28
26 ) 
كٌؾ ألحد أن ٌشبع هإالء الناس خبزا هنا فً البرٌة ؟  – 29

(8: 4 ) 
 ( 5 :8) .كم رؼٌفا عندكم ؟ لالوا سبعة – 30
كان مع التالمٌذ بعض سمكات صؽار، فباركها ٌسوع  – 31

 ( 7 :8......).وطلب من
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 ( 9 :8كانوا نحو أربعة االؾ، فصرفهم ٌسوع و...... ) – 32
من شدة الخوؾ الذي إستولى علٌه كان ال ٌعرؾ ما ٌمول  – 33

 ( 6 :9) .هو ورفاله
 ( 34 :9) .كانوا ٌتجادلون فً من هو االعظم بٌنهم – 34
الملح صالح ولكن إذا فمد ملوحته  .كل واحد ٌملّح بنار – 35

 ( 49 :9فبماذا تملحونه ؟ )
كثٌرون من االولٌن ٌصٌرون آخرٌن، ومن االخرٌن  – 36

 ( 31 :10) .ٌصٌرون أولٌن
المجد  :كان الذٌن ٌتمدمون ٌسوع والذٌن ٌتبعونه ٌهتفون – 37
 (9  :11.... ).تبارن االتً .هلل

 :11) .كانوا ٌخافونه ألن الشعب كله كان معجبا بتعالٌمه – 38
18 ) 
 .كل ما تطلبونه فً صلواتكم، آمنوا بؤنكم نلتموه ٌتّم لكم – 39

(11: 24 ) 
 :12) .المسٌح هو أبن داودكٌؾ ٌمول معلمو الشرٌعة أن  – 40
35 ) 
 ( 37 :12كٌؾ ٌكون المسٌح إبنه ؟ ) – 41
 ( 37 :12) .كانت جموع الناس تصؽً الى ٌسوع بسرور – 42
 ( 23 :13) .ها أنا أنبؤتكم بكل شٌئ .كونوا أنتم على حذر – 43
كونوا على حذر واسهروا، ألنكم ال تعرفون متى ٌجًء  – 44

 ( 33 :13) .الولت
 ( 3 :14) .رت المارورة وسكبته على رأسهكس – 45
كان ٌمكن بٌعه بؤكثر من ثالثمائة دٌنار توّزع على  – 46

 ( 5 :14) .الفمراء
 ( 20 :14) .كان خٌرا له أن ال ٌولد – 47
هو الذي ألبله  :كان الذي اسلمه أعطاهم عالمة لال – 48

 ( 44 :14) .فؤمسكوه
 :14) .فما امسكتمونًكنت كل ٌوم بٌنكم أعلم فً الهٌكل  – 49
49 ) 
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كان رإساء الكهنة وجمٌع أعضاء المجلس ٌطلبون شهادة  – 50
 ( 55 :14) .على ٌسوع لٌمتلوه

 .كم ٌوجهون من التهم إلٌن ؟ فما أجاب ٌسوع بشًء – 51
(15: 4 ) 

كان بٌالطس فً كل عٌد ٌطلك واحدا من السجناء ٌختاره  – 52
 ( 6 :15) .الشعب

براباس مسجونا مع جماعة من المتمردٌن  كان رجال أسمه – 53
 ( 7 :15) .ارتكبوا جرٌمة لتل

 ( 25 :15) .كانت الساعة التاسعة صباحا حٌن صلبوه – 54
 ( 26 :15) .ملن الٌهود  :كتبوا فً عنوان الحكم علٌه – 55
آه ٌا هادم  :كان المارة ٌهزون رإوسهم وٌشتمونه وٌمولون – 56

 ( 29 :15... ).الهٌكل
 ( 32 :15) .كان اللصان المصلوبان معه ٌعٌّرانه أٌضا – 57
 ( 39 :15) .كان لائد الحرس والفا تجاه الصلٌب  – 58
 : 15) .كانت هنان جماعة من النساء ٌنظرن عن بعد  – 59
40 ) 
أي ما لبل  .وهو ولت التهٌئة .كان المساء لد ألترب – 60

 ( 42 :15) .السبت
البارزٌن ومن الذٌن  كان من اعضاء مجلس الٌهود – 61

 ( 43 :15) .ٌنتظرون ملكوت هللا
 ( 46 :15) .كفّنه ووضعه فً لبر محفور فً الصخر – 62
 :16) .ومن ال ٌإمن ٌهلن .كل من ٌإمن وٌتعّمذ ٌخلص – 63
16 ) 
كان طوال اللٌل والنهار فً الممابر والجبال ٌصرخ  – 64

 (5  :5) .وٌجّرح جسده بالحجارة
+++ 

  6حرف الالم
 ( 7 :1) .ال أحسب نفسً أهال ألن أنحنً وأحّل رباط حذائه – 1
لّما صعد ٌسوع من الماء رأى السماوات تنفتح والروح  – 2

 ( 1:10... ).المدس ٌنزل
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 ( 38 :1) .ألنً لهذا خرجت – 3
ٌا أبنً مؽفورة لن  :لّما رأى ٌسوع اٌمانهم لال للكسٌح – 4

 ( 5 :2) .خطاٌان
 ( 17 :2) .الى طبٌب بل المرضى ال ٌحتاج االصّحاء – 5
لماذا ٌصوم تالمٌذ ٌوحنا وتالمٌذ الفرٌسٌٌن، وال ٌصوم  – 6

 ( 18 :2تالمٌذن ؟ )
 .لئال تشك الخمراالجدٌدة االوعٌة فتتلؾ الخمر واالوعٌة معا – 7
(2: 22 ) 
 ( 22 :2) .لكن للخمر الجدٌدة أوعٌة جدٌدة – 8
 ( 24 :2لسبت ؟ )لماذا ٌعمل تالمٌذن ما ال ٌحل فً ا – 9

 ( 15 :3) .لهم سلطان به ٌطردون الشٌاطٌن – 10
ال ٌمدر أحد أن ٌدخل بٌت رجل لوي وٌنهب أمتعته إال إذا  – 11
 ( 27 :3.... ).لٌّد
 ( 35 :3) .ألن من ٌعمل بمشٌئة أهلل هو أخً وأختً وأمً – 12
 .لّما أشرلت الشمس أحترق، وحٌث لم ٌكن له أصل جؾّ  – 13

(4: 6 ) 
 :4) .لكن ال عمك لهم فً نفوسهم، فال ٌثبتون على حال – 14
17 ) 
 ( 17 :4) .ال ٌثبتون على حال – 15
لكن هموم الدنٌا ومحبة الؽنى وسائر الشهوات تدخل فً  – 16

 ( 19 :4.... ).للوبهم وتخنك
ألن من له شًء ٌزاد، ومن ال شًء له ٌإخذ منه حتى  – 17

 ( 25 :4) .الذي له
 :4.... ).بعد الزرع ترتفع وتصٌر أكبر النبات ولكنها  – 18
32 ) 
 ( 34 :4) .لكنه متى إنفرد بتالمٌذه فّسر لهم كل شًء – 19
 ( 41 :4) .لكنهم كانوا فً فزع شدٌد – 20
فكثٌرا ما ربطوه  .ال ٌمدر أحد أن ٌربطه بسلسلة – 21

 ( 3 :5.... ).بالمٌود
 ( 4 :5) .ال ٌموى أحد على ضبطه – 22
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 (                                                               26 :5) .ال بل صارت من سًء الى أسوأ –  23
دخلت بٌن الجموع من خلؾ  .لّما سمعت بؤخبار ٌسوع – 24

 ( 27 :5) .ولمست ثوبه
 ( 32 :5) .لكنه نظر حوله لٌرى التً فعلت ذلن – 25
 ( 36 :5) .ال تخؾ ٌكفً أن تإمن – 26
رأى ٌسوع الضجٌج  .لّما وصلوا الى دار رئٌس المجمع – 27

 ( 38 :5... ).وبكاء الناس و
 .ال نبً بال كرامة إال فً وطنه وبٌن ألربائه وأهل بٌته – 28

(6: 4 ) 
ال خبزا وال كٌسا وال  .ال تؤخذوا للطرٌك شٌئا سوى عصا – 29

 ( 8 :6... ).نمودا
 ( 18 :6) .ال ٌحّل لن أن تؤخذ أمرأة أخٌن – 30
ألن هٌرودس كان ٌهابه وٌحمٌه لعلمه أنه رجل صالح  – 31

 ( 20 :6) .لدٌس
 :6) .لكنه أراد أن ال ٌرّد طلبها من أجل الٌمٌن التً حلفها – 32
26 ) 
 ( 31 :6... ).ال ٌتركون لهم فرصة لٌؤكلوا طعامهم – 33
 ( 46 :6) .لّما صرفهم ذهب الى الجلٌل لٌصلً – 34
 :6) .ماشٌا على البحر ظنّوه شبحا فصرخوالّما رأوه  – 35
49 ) 
 ( 50 :6) .ألنهم رأوه كلهم فؤرتعبوا – 36
 ( 52 :6) .ألن معجزة االرؼفة فاتهم مؽزاها لبالدة للوبهم – 37
الموه ألن الفرٌسٌٌن والٌهود على العموم ٌتمسكون بتمالٌد  – 38

 ( 2 :7) .المدماء
 ( 3 :7) .دٌهم جٌداال ٌؤكلون إال بعد أن ٌؽسلوا أٌ – 39
لماذا ال ٌراعً تالمٌذن تمالٌد المدماء ؟ بل ٌتناولون  – 40

 ( 5 :7) .الطعام بؤٌد نجسة
 :7) .لكن ما ٌخرج من االنسان هو الذي ٌنجس االنسان – 41
15 ) 
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 .ألنه ال ٌدخل الى للبه بل الى جوفه، ثم ٌخرج من الجسد -- 42
(7: 19 ) 

 ( 27 :7) .بنٌن وٌرمى للكالبال ٌجوز أن ٌإخذ خبز ال – 43
ولكن الذي  .ألن الذي ٌرٌد أن ٌخلّص حٌاته ٌخسرها – 44

 (8:35) .ٌخسر حٌاته فً سبٌلً وسبٌل البشارة ٌخلصها
ألن من ٌستحً بً وبكالمً فً هذا الجٌل الخائن  – 45

 ( 38 :8الشرٌر، ٌستحً به أبن االنسان......)
 ( 3 :9) .االرضال ٌمدر على مثله أي لّصار فً  – 46
لماذا ٌمول معلمو الشرٌعة ٌجب أن ٌجًء إٌلٌا أوال ؟  – 47

(9:11 ) 
إٌلٌا جاء وفعلوا به على هواهم كما جاء  :لكنً ألول لكم – 48

 ( 13 :9) .فً الكتب
لماذا عجزنا  نحن  أن نطرد الروح النجس ؟ فؤجابهم هذا  – 49

 ( 28 :9) .الجنس ال ٌطرد إال بالصالة
ًّ ال  – 50 تمنعوه، فما من أحد ٌصنع معجزة بؤسمً ٌتكلم عل

 ( 39 :9) .بعدها بالسوء
ألنه خٌر لن أن تدخل الحٌاة ولن ٌد واحدة من أن تكون  – 51

 ( 43 :9) .لن ٌدان وتذهب الى جهنم
 ( 5 :9) .وسالموا بعضكم بعضا .لٌكن فٌكم ملح – 52
 ( 5 :10) .لمساوة للوبكم كتب لكم موسى هذه الوصٌة – 53
 ( 7 :10) .لذلن ٌترن الرجل أباه وأمه وٌتحد بؤمرأته – 54
وما جمعه هللا ال ٌفرله  .بل جسد واحد .ال ٌكونان أثنٌن – 55

 ( 8 :10) .إنسان
 ( 14 :10) .ألن ألمثال هإالء ملكوت هللا – 56
 ( 18 :10) .لماذا تدعونً صالحا ؟ ال صالح إال هللا وحده – 57
 ( 18 :10) .هللا وحدهال صالح إال  – 58
ال تمتل، ال تزن، ال تسرق، ال تشهد بالزور، ال تظلم،  – 69

 ( 19 :10) .أكرم أبان وأمن
 ( 40 :10) .ال ٌحك لً أن أعطٌه ألنه للذٌن هٌّؤه هللا لهم – 60
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ال ٌكن هذا فٌكم، بل من أراد أن ٌكون عظٌما فٌكم فلٌكن  – 61
 ( 43 :10) .لكم خادما

االنسان جاء ال لٌخدمه الناس، بل لٌخدمهم وٌفدي ألن أبن  – 62
 ( 45 :10) .بحٌاته كثٌرا منهم

 ( 48 :10) .ٌاأبن داود أرحمنً :لكنه صاح بصوت أعلى – 63
 :11) .لّما خرجوا فً الؽد من بٌت عنٌا أحس بالجوع – 64
12 ) 
ألن ولت التٌن  .لّما وصل إلٌها، ما وجد علٌها ؼٌر الورق – 65

 ( 13 :11) .ما حان بعد
 ( 14 :11) .ال ٌاكل أحد ثمرا منن الى االبد – 66
ألن الشعب كله كان ممتنعا  .لكنهم كانوا ٌخافون الشعب – 67

 ( 32 :11) .بؤن ٌوحنا نبً
ال نعرؾ. فمال لهم ٌسوع وأنا ال ألول لكم بؤٌة سلطة  – 68

 ( 33 :11) .أعمل هذه االعمال
تعالوا  .بٌنهم: ها هو الوارثلكن الكرامٌن لالوا فً ما  – 79
 ( 7 :12) .نمتله
 ( 12 :12) .لكنهم خافوا من الجموع، فتركوه وأنصرفوا – 70
 :12) .لماذا تحاولون أن تحرجونً ؟ هاتوا دٌنارا ألراه – 71
15 ) 
 ( 16 :12) .لمن هذه الصورة وهذا االسم ؟ لالوا للمٌصر – 72
ة حٌن ٌمومون ؟ ألي واحد منهم تكون زوجة فً المٌام – 73

(12: 23 ) 
 ( 2 :13) .لن ٌبمى منها حجر على حجر، بل ٌهدم كله – 74
 :13) .ألن هذا ال بد أن ٌحدث، ولكن ال تكون هً االخرة – 75
7 ) 

 .ألنه ٌجب لبل االخرة إعالن البشارة الى جمٌع الشعوب – 76
(13: 10 ) 

ٌوحى ال تهتموا من لبل كٌؾ تتكلمون ؟ بل تكلموا بما  – 77
 ( 11 :13) .إلٌكم فً حٌنه

 ( 11 :13) .ألن الروح المدس هو المتكلم، ال أنتم – 78
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لما نجا أحد من  .لوال أن الرب جعل تلن االٌام لصٌرة – 89
 ( 20 :13) .البشر

 .لكن من اجل خاصته الذٌن اختارهم لّصر تلن االٌام – 80
(13: 20) 

 ( 22 :13) .لو امكنهم لضللوا الذٌن أختارهم هللا – 81
 ( 30 :13) .لن ٌنمضً هذا الجٌل حتى ٌتّم هذا كله – 82
 :14) .ال نفعل هذا فً العٌد لئال ٌمع إضطراب فً الشعب – 83
2 ) 

 .كان خٌرا له أن ال ٌولد .لكن الوٌل لمن ٌسلّم أبن االنسان – 84
(14: 21 ) 

حتى ٌجًء ٌوم فٌه  .ال اشرب بعد االن من عصٌر الكرمة – 85
 ( 25 :14) .ه جدٌدا فً ملكوت هللاأشرب
 ( 29 :14) .فؤنا لن أتركن .لو تركون كلهم – 86
 ( 31 :14ال أنكرن وإن كان علً أن أموت معن  ) – 87
 ( 36 :14) .بل كما انت ترٌد .ال كما أنا أرٌد – 88
 :14) .وحاروا بماذا ٌجٌبونه .ألن النعاس أثمل جفونهم – 89
40 ) 
 ( 49 :14) .لتتم الكتب الممدسةلكن حدث هذا  – 90
 ( 51 :14) .ال ٌلبس ؼٌر عباءة على عرٌه – 91
 .ألن أناسا كثٌرٌن شهدوا علٌه زورا فتنالضت شهاداتهم – 92

(14: 56 ) 
أنت أٌضا  :لّما رأت بطرس ٌتدفؤ، نظرت الٌه ولالت له – 93

 ( 67 :14) .كنت مع ٌسوع
 :14) .لى الدهلٌزوخرج ا .ال اعرؾ وال أفهم ما تمولٌن – 94
68 ) 
 ( 70 :14) .ألنن من الجلٌل .ال شن أنن واحد منهم – 95
ألنه كان ٌعرؾ أن رإساء الكهنة من حسدهم أسلموا  – 96

 ( 10 :15) .ٌسوع
 ( 31 :15) .ال ٌمدر أن ٌخلّص نفسه – 97
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لٌنزل االن المسٌح ملن إسرائٌل عن الصلٌب حتى نرى  – 98
 ( 32 :15) .ونإمن

 ( 34 :15أي الهً الهً لماذا تركتنً ؟ ) .ا شبمتانًلم – 99
 ( 34 :15لماذا تركتنً ؟ ) – 100
بالحمٌمة كان هذا  :لّما رأى كٌؾ أسلم ٌسوع الروح لال – 101

 ( 39 :15) .الرجل أبن هللا
 .لّما سمع الخبر من المائد، سمح لٌوسؾ بجثة ٌسوع – 102

(15: 45 ) 
 ( 1 :16) .ٌسوعلٌذهبن وٌسكبنه على جسد  – 103
 .لّما تطلعن وجدن الحجر مدحرجا وكان كبٌرا جدا – 104

(16: 4 ) 
 .أنتن تطلبن ٌسوع الناصري المصلوب .ال ترتعبن – 105

(16: 6 ) 
 ( 14 :16) .المهم على للة اٌمانهم ولساوة للوبهم – 106
 ( 14 :16) .النهم ما صّدلوا الذٌن شاهدوه بعدما لام – 107

 
+++ 

  6المٌمحرف 
 ( 24 :1ما لنا ولن ٌا ٌسوع الناصري ؟ أجئت لتهلكنا ؟ )  -- 1
ما هذا ؟ أتعلٌم جدٌد ٌلمى بسلطان ؟ حتى االرواح  – 2

 ( 27 :1.... ).النجسة
 ( 34 :1) .منع الشٌاطٌن أن تتكلم ألنها عرفته – 3
 ( 8 :2.... ).ما هذه االفكار فً للوبكم ؟ أٌما أسهل – 4
 :2ل وٌشرب مع جباة الضرائب والخاطئٌن ؟ )ما باله ٌؤك – 5

16 ) 
 ( 17 :2) .ما جئت ألدعو الصالحٌن بل الخاطئٌن – 6
 ( 19 :2) .ما دام العرٌس بٌنهم ، ال ٌمدرون أن ٌصوموا – 7
 ( 21 :2) .ما من احد ٌرلع ثوبا عتٌما برلعة من لماش جدٌد – 8
 :2) .عتٌمةما من أحد ٌضع خمرا جدٌدة فً أوعٌة من جلد  – 9

22 ) 
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 ( 5 :3)  .فمدها فعادت صحٌحة كاالخرى .مّد ٌدن – 10
منها ما ولع بٌن الشون، فطلع الشون وخنمه فما أعطى  – 11
 ( 7 :4) .ثمرا
 .منه ما ولع على أرض طٌبة، فنبت ونما وأعطى ثمرا – 12

(4: 8 ) 
 ( 9 :4) .من كان له اذنان تسمعان، فلٌسمع – 13
 ٌبصرون، ومهما سمعوا ال ٌفهمون، لئال مهما نظروا ال – 14

 ( 12 :4.... ).ٌتوبوا
ما أن ٌسمعوا كالم هللا حتى ٌمبلوه فرحٌن، ولكن ال عمك  – 15
 ( 16 :4..... ).لهم
 :4) .ما من خفً إال سٌظهر، وما من مكتوم إال سٌعلن – 16
22 ) 
 ( 34 :4) .ما كلّمهم إال بؤمثال – 17
 ( 40 :4عندكم إٌمان بعد ؟ )ما لكم خائفٌن ؟ أما  – 18
 ( 41 :4) .من هذا ؟ حتى الرٌح والبحر ٌطٌعانه – 19
ترى الناس  :من لمس ثٌابً ؟ فمال له تالمٌذه – 20

 ( 30 :5..... ).ٌزحمونن
 ( 35 :5) .ماتت إبنتن، فال حاجة الى إزعاج المعلم – 21
ما أذن ألحد أن ٌرافمه إال بطرس وٌعموب وٌوحنا أخا  – 22

 ( 37 : 5) .ٌعموب  
 ( 39 :5) .لكنها نائمة .ما ماتت الصبٌة – 23
من أٌن له هذا ؟ وما هذه الحكمة المعطاة له وهذه  – 24

 ( 2 :6المعجزات ؟ )
ما أبرعكم فً نمض شرٌعة هللا لتحافظوا على تمالٌدكم ؟  – 25

(7: 9 ) 
 ( 10 :7)  .من لعن أباه أو امه فموتا ٌموت – 26
 ( 15 :7) .ما من شًء ٌدخل االنسان من الخارج فٌنجسه – 27
 ( 29 :3) .من جّدؾ على الروح المدس، فال مؽفرة له – 28
 ( 15 :7) .ما ٌخرج من االنسان هو الذي ٌنجس االنسان – 29
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رلة، الفسك، الس :من للوب الناس تخرج االفكار الشرٌرة – 30
 ( 21 :7...).المتل، الزنى، الطمع

جعل الصم ٌسمعون، والخرس  .ما أروع أعماله كلها – 31
 ( 37 :7.... ).ٌنطمون

لن ٌعطى هذا  :ما لهذا الجٌل ٌطلب اٌة ؟ الحك ألول لكم – 32
 ( 12 :8) .الجٌل أٌة

وبعضهم  .من انا فً رأي الناس ؟ فاجابوه ٌوحنا المعمذان – 33
 ( 27 :8..... ).ٌمول إٌلٌا

 :8) .أنت المسٌح :من أنا فً رأٌكم أنتم ؟ فؤجاب بطرس – 34
29 ) 
 .من أراد أن ٌتبعنً فلٌنكر نفسه وٌحمل صلٌبه وٌتبعنً – 35

(8: 34 ) 
 :8ماذا ٌنفع االنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ؟ ) – 36
36 ) 
 ( 32 :9) .ما فهموا هذا الكالم وتهٌّبوا أن ٌسؤلوه عنه – 37
من أراد أن ٌكون أول الناس، فلٌكن آخرهم جمٌعا وخادما  – 38
 ( 35 :9) .لهم
 :9) .من لبل واحدا من هإالء االطفال بؤسمً ٌكون لبلنً – 39
37 ) 
 ( 37 :9) .من لبلنً ال ٌكون لبلنً أنا، بل الذي أرسلنً – 40
ما من أحد ٌصنع معجزة بؤسمً، ٌتكلّم علّى بعدها  – 41

 ( 39 :9) .بالسوء
 ( 40 :9) .من ال ٌكون علٌنا فهو معنا – 42
فؤجره الحك  .من سماكم كؤس ماء بؤسمً ألنكم للمسٌح – 43

 ( 41 :9) .ألول لكم لن ٌضٌع
 .من أولع احد هإالء الصؽار المإمنٌن بً فً الخطٌئة – 44

 ( 42 :9...).فخٌر له أن ٌعلك فً عنمه حجر
 ( 6 :10) .ذكرا وأنثىمن بدء الخلٌمة جعلهما هللا  – 45
 ( 9 :10) .ما جمعه هللا ال ٌفرله إنسان – 46
 ( 11 :10) .من طلّك إمرأته وتزّوج ؼٌرها زنى علٌها – 47
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 ( 15 :10) .ال ٌدخله .من ال ٌمبل ملكوت هللا كؤنه طفل – 48
 ( 17 :10ماذا أعمل ألرث الحٌاة االبدٌة ؟ ) – 49
 ( 19 :10) .الوصاٌا كلهامن أٌام صباي عملت بهذه  – 50
 ( 22 :10) .مضى كئٌبا ألنه كان ٌملن أمواال كثٌرة – 51
 ( 23 :10) .ما أصعب دخول االؼنٌاء الى ملكوت هللا – 52
مرور الجمل فً ثمب االبرة أسهل من دخول الؽنً الى  – 53

 ( 25 :10) .ملكوت هللا
 (26 :10من ٌمكنه أن ٌخلص إذا ؟ ) – 54
ترن بٌتا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو  ما من احد – 55

 (  29 :10.... ).اوالدا أو حموال من أجلً
أعطنا أن نجلس واحدا  :ماذا ترٌدان ان أعمل لكما ؟ فؤجابا – 56

 ( 36 :10) .عن ٌمٌنن وواحدا عن شمالن
 ( 43 :15) .من الذٌن ٌنتظرون ملكوت هللا – 57
 :10فلٌكن لكم  خادما. ) من أراد أن ٌكون عظٌما فٌكم، – 58
43 ) 
 :10) .من أراد أن ٌكون االول فٌكم، فلٌكن لجمٌعكم عبدا – 59
44 ) 
 :10) .ٌا معلم أن ابصر :ماذا ترٌد ان أعمل لن ؟ لال – 60
51) 
ما بالكم تحالن رباط الجحش ؟ فماال لهم كما أوصاهما  – 61

 ( 5 :11) .ٌسوع فتركوهما
 .ق، ألن ولت التٌن ما حان بعدما وجد علٌها ؼٌر الور – 62

(11: 13  ) 
 .منع كل من ٌحمل بضاعته أن ٌمر من داخل الهٌكل – 63

(11: 16 ) 
من لال لهذا الجبل لم وأنطرح فً البحر وهو ال ٌشن فً  – 64
 ( 23 :11...).للبه
 ( 28 :11من أعطان السلطة لتعملها ؟ ) – 65
السماء أم من الناس من أٌن لٌوحنا سلطة المعموذٌة ؟ أمن  – 66
 ( 30 :11؟ )
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فؤرسله الٌهم فً آخر  .ما بمً للرجل سوى إبنه الحبٌب – 67
 ( 6 :12) .االمر
ماذا ٌفعل صاحب الكرم ؟ ٌجًء وٌمتل الكرامٌن وٌسلّم  – 68

 ( 9 :12) .الكرم الى ؼٌرهم
فما أعظم  .بل هو إله أحٌاء .ما كان هللا إله أموات – 69

 ( 27 :12) .ضاللكم
الوصٌة  :ما هً أولى الوصاٌا كلها ؟ فؤجاب ٌسوع – 70

 ( 28 :12...).االولى
 ( 31 :12) .ما من وصٌة أعظم من هاتٌن الوصٌتٌن – 71
 ( 34 :12) .ما أنت ببعٌد عن ملكوت هللا – 72
 ( 34 :12) .ما تجّرأ أحد بعد ذلن أن ٌسؤله عن شًء – 73
 ( 4 :13؟ ) ما هً العالمة التً تدل على لرب حدوثه – 74
 ( 13 :13) .من ٌثبت الى النهاٌة ٌخلص – 75
 .من كان على السطح فال ٌنزل الى البٌت لٌؤخذ منه شٌئا – 76

(13: 15 ) 
 ( 16 :13) .من كان فً الحمل فال ٌرجع لٌؤخذ ثوبه – 77
ما حدث مثلها منذ بدء العالم الذي خلمه هللا الى الٌوم ولن  – 78

 ( 19 :13) .ٌحدث
 ( 37 :13) .إسهروا .ما للته لكم ألوله لجمٌع الناس – 79
ما هذا االسراؾ فً الطٌب ؟ كان ٌمكن بٌعه بؤكثر من  – 80

 ( 4 :14) .ثالثمائة دٌنار وتوزع على الفمراء
 ( 60 :14) .ما هذا الذي ٌشهدون به علٌن ؟ فظل ساكتا – 81
 ( 5 :15) .ما أجاب ٌسوع بشًء حتى تعجب بٌالطس – 82
 ( 12 :15اذا أفعل بالذي تدعونه ملن الٌهود ؟ )م – 83
 ( 3 :16من ٌدحرج لنا الحجر عن باب المبر ؟ ) – 84
 .وهذا هو المكان الذي وضعوه فٌه .بل لام .ما هو هنا – 85

(16: 6 ) 
 ( 8 :16) .ما أخبرن أحدا بشًء ألنهن كّن خائفات – 86
ًّ وأنها رأته – 87  ( 11 :16) .ما صّدلوها عندما سمعوا أنه ح
 ( 16 :16) .من ال ٌإمن ٌهلن – 88
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  6حرف النون 
نمبوا السمؾ وكشفوا فوق المكان الذي كان فٌه ٌسوع ودلّوا  – 1

 ( 2:4) .الكسٌح
..... .هإال هم أمً وأخوتً :نظر الى الجالسٌن حوله ولال – 2
(3: 34 ) 
فلّما أشرلت الشمس  .نبت فً الحال ألن ترابه كان بال عمك – 3

 ( 5 :4) .أحترق
 ( 4:8نبت ونما وأعطى ثمرا، فؤثمر بعضه ثالثٌن و......) – 4
 ( 19 :6) .نالمة علٌه ترٌد لتله فال تمدر – 5
 ( 6:41) .ناول تالمٌذه لٌوزعوها على الناس – 6
 ( 14 :8) .نسً التالمٌذ أن ٌتزودوا خبزا – 7
فكٌؾ ٌمول الكتاب  .شًءنعم ٌجًء إٌلٌا أوال وٌصلح كل  – 8

 ( 12 :9) .أن أبن االنسان سٌتؤلم
إذهب  :ٌعوزن شًء واحد :نظر الٌه ٌسوع بمحبة ولال له – 9

 ( 21 :10.... ).بع كل ما تملكه
 ( 30 :10) .نال فً االخرة الحٌاة االبدٌة – 10
نال فً هذه الدنٌا مع االضطهادات مئة ضعؾ من  – 11

 ( 30 :10..... ).البٌوت
 :10) .نعم الكؤس التً أشربها تشربانها :فمال لهما :نمدر – 12
39 ) 
 :10) .تشجع ولم ها هو ٌنادٌن :نادوا االعمى ولالوا له – 13
49 ) 
ألنن ال تراعً ممام  .نعرؾ أنن صادق ال تبالً بؤحد – 14

 ( 14 :12) .الناس
 ( 22 :14) .خذوا هذا هو جسدي :ناولهم ولال – 15
 :14) .إنتظروا هنا وأسهروا .حتى الموتنفسً حزٌنة  – 16
34 ) 
سؤهدم هذا الهٌكل المصنوع باالٌدي  :نحن سمعناه ٌمول – 17

 ( 58 :14..... ).وأبنً
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 .نزعوا عنه االرجوان وألبسوه ثٌابه وخرجوا به لٌصلب – 18
(15: 20 ) 

+++ 
  6حرف الهاء

 ( 2 :1) .ها أنا أرسل رسولً لدامن لٌهًء طرٌمن – 1
سمعان وسّماه ٌسوع ٌطرس  :هإالء االثنا عشر هم – 2

 ( 16 :3..... ).وٌعموب
 ( 22 :3) .هو برئٌس الشٌاطٌن ٌطرد الشٌاطٌن – 3
....... .ألن من ٌعمل بمشٌئة هللا هو .هإالء هم أمً وأخوتً – 4
(3:35 ) 
 ( 27 :4) .هو ال ٌعرؾ كٌؾ كان ذلن – 5
فً االرض هو مثل حبة من خردل، تكون عند زرعها  – 6

 ( 31 :4.... ).أصؽر كل ما فً االرض
 :4) .هبّت عاصفة شدٌدة وأخذت االمواج تضرب المارب – 7

37 ) 
 ( 14 :5) .هربوا الرعاة ونشروا الخبر فً المدٌنة والمرى – 8
 :6) .هذا ٌوحنا الذي لطعت أنا رأسه لام من بٌن االموات – 9

16 ) 
لٌعملوا بها كؽسل هنان أشٌاء اخرى كثٌرة توارثوها  – 10

 ( 4 :7... ).الكإوس
 ( 6 :7) .هذا الشعب ٌكرمنً بشفتٌه، وأما للبه فبعٌد عنً – 11
 ( 7 :7) .هو باطال ٌعبدنً بتعالٌم وضعها البشر – 12
 .هذا لربان، أي تمدمة هلل، ٌعفى من مساعدة أبٌه أو أمه – 13

(7: 11 ) 
 ( 13 :7) .هنان امور كثٌرة مثل هذه تعلمونها  – 14
 :7) .هذه المفاسد كلها تخرج من داخل االنسان فتنجسه – 15
23 ) 
فعند هللا كل  .هذا شًء ؼبر ممكن عند الناس ال عند هللا – 16

 ( 27 :10) .شًء ممكن
 ( 28 :10) .ها نحن تركنا كل شًء وتبعنان – 17
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وسٌسلم أبن االنسان الى  .ها نحن صاعدون الى اورشلٌم – 18
 ( 33 :10) .رإساء الكهنة

 .فؤلمى عنه عباءته ولام وجاء الى ٌسوع .ها هو ٌنادٌن – 19
(10: 49 ) 

 ( 7 :12) .تعالوا نمتله فٌعود المٌراث إلٌنا .ها هو الوارث – 20
 ( 11 :12) .فٌا للعجب .هذا ما صنعه الرب – 21
 ( 15 :12) .هاتوا دٌنارا ألراه – 22
 ( 40 :12) .هم ٌظهرون أنهم ٌطٌلون الصالة – 23
 ( 40 :12) .هإالء ٌنالون أشّد العماب – 24
هذه االرملة الفمٌرة ألمت فً الصندوق أكثر مما ألماه  – 25

 ( 43 :12) .االخرون كلهم
 ( 44 :12..... ).أما .هم ألموا من الفائض عن حاجتهم – 26
 ( 8 :13) .وهذا كله بدء االوجاع – 27
 ( 6 :14) .هذا عمل صالح عملته لً – 28
فسكبت الطٌب على  .هذه المرأة عملت ما تمدر علٌه – 29

 ( 8 :14) .جسدي لتهٌئه للدفن
 ( 15 :14) .هٌّؤه لنا هنان – 30
وهو  .هل أنا هو ؟ فمال لهم هو واحد من االثنً عشر – 31

 ( 20 :14) .الذي ٌؽمس ٌده فً الصحن معً
 .هذا هو دمً، دم العهد الذي ٌسفن من أجل أناس كثٌرٌن – 32

(14: 24 ) 
 ( 41 :14) .ها هو أبن االنسان ٌسلّم الى أٌدي الخاطئٌن – 33
 ( 61 :14هل أنت المسٌح أبن هللا المبارن ؟ ) – 34
 :15) .هٌّج رإساء الكهنة الجمع لٌختاروا إطالق باراباس – 35
11 ) 
 ( 35 :15) .ها هو ٌنادي إٌلٌا – 36
 ( 36 :15هل ٌجًء إٌلٌا لٌنزله ؟ ) – 37
 .هّن اللواتً تبعن ٌسوع وخدمنه عندما كان فً الجلٌل – 38

(15: 41 ) 
 ( 42 :15) .أي ما لبل السبت .هو ولت التهٌئة – 39
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 ( 6 :16) .هذا هو المكان الذي وضعوه فٌه – 40
 (  7 :16) .هو ٌسبمكم الى الجلٌل وهنان ترونه – 41
 ( 7 :16) .هنان ترونه كما لال لكم – 42

+++ 
  6حرف الواو

 ( 5 :4...... ).ولع بعضه على ارض صخرٌة للٌلة التراب – 1
 :7) .وجدت أبنتها على السرٌر، والشٌطان لد خرج منها  – 2

30 ) 
ألن أفكارن هذه  .إبتعد عنً ٌا شٌطان :وبّخ بطرس بموله – 3

 ( 33 :8.... ).أفكار البشر ال
تشّجع  :فنادوا االعمى ولالوا له .نادوه :ولؾ ٌسوع ولال – 4

 ( 49 :10.... ).ولم
فحاّل  .وجدوا جحشا مربوطا عند باب على الطرٌك – 5

 ( 4 :11... ).رباطه
وضعا ثوبٌهما علٌه فركبه وبسط كثٌر من الناس ثٌابهم على  – 6

 ( 11:7) .الطرٌك
 ( 11 :14) .وعدوه بؤن ٌعطوه ماال – 7
 ( 18 :14) .واحد منكم سٌسلمنً، وهو ٌؤكل معً – 8
 :14) .ع الى االرض ٌصلً حتى تعبر عنه ساعة االلمول – 9

35 ) 
وصل ٌهوذا أحد التالمٌذ االثنً عشر على رأس عصابة  – 10

 ( 43 :14..... ).تحمل
السالم علٌن ٌا  :وضعوه على رأسه وأخذوا ٌحٌونه بمولهم – 11

 ( 17 :15) .ملن الٌهود
 :15وضعها على طرؾ لصبة ورفعها ألٌه لٌشرب. ) – 12
36)  
 ( 46 :15) .وضعه فً لبر محفور فً الصخر – 13
 ( 4 :16) .وجدن الحجر مدحرجا وكان كبٌرا جدا – 14
ولع بعض الحب على جانب الطرٌك، فجاءت الطٌور  – 15

 ( 3 :4) .وأكلته
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 :4) .ولع بٌن الشون، فطلع الشون وخنمه فما أعطى ثمرا – 16
7 ) 

 (  8 :4) .ثمراولع على أرض طٌبة، فنبت ونما وأعطى  – 17
+++ 

  6حرف الٌاء
 ( 4 :1) .ٌدعو الناس الى معموذٌة التوبة لتؽفر خطاٌاهم – 1
 ( 1:5) .ٌعّمذهم فً نهر االردن معترفٌن بخطاٌاهم– 2
 ( 1:6.....).ٌلبس ثوبا من وبر الجمال – 3
 ( 7 :1..... ).ٌجًء بعدي من هو ألوى منً – 4
 ( 6 :1) .ٌمتات من الجراد والعسل البّري – 5
 :1) .تّم الزمان وألترب ملكوت هللا :ٌعلن بشارة هللا فٌمول – 6

14 ) 
 ( 5 :2) .ٌا أبنً مؽفورة لن خطاٌان – 7
ٌجًء ولت ٌرفع فٌه العرٌس من بٌنهم وفً ذلن الولت  – 8

 ( 20 :2) .ٌصومون
ٌعموب وٌوحنا إبنا زبدي وسّماهما بوانرجس أي إبنً  – 9

 ( 17 :3) .الرعد
ٌسمعون كالم هللا فٌسرع الشٌطان وٌنتزع الكالم المزروع  – 10
 ( 15 :4) .فٌهم
منهم من ٌثمر ثالثٌن  :ٌسمعون كالم هللا وٌمبلونه فٌثمرون – 11

 ( 20 :4و....... )
ٌنام فً اللٌل  .ٌشبه ملكوت هللا رجال ٌبذر الزرع فً حمله – 12

 ( 26 :4) .وٌموم فً النهار
 ( 38 :4إننا نهلن ؟ )أما ٌهمن  :ٌا معلّم – 13
 .فؤنمطع نزؾ دمها فً الحال .ٌكفً أن ألمس ثٌابه ألشفى – 14

(5: 28 ) 
ٌنام فً اللٌل وٌموم فً النهار، والزرع ٌنبت وٌنمو وهو  – 15

 ( 27 :4) .ال ٌعرؾ
 ( 34 :5....).فآذهبً بسالم .ٌا أبنتً إٌمانن شفان – 16
 ( 36 :5) .ٌكفً أن تإمن – 17
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 .فمامت فً الحال وأخذت تمشً .ألول لن لومً ٌا صبٌة – 18
(5: 41 ) 

 ( 56 :6) .ٌطلبون الٌه أن ٌلمسوا ولو طرؾ ثوبه – 19
هذا الشعب  :ٌا مراإون، صدق أشعٌا فً نبوءته عنكم – 20

 ( 6 :7..... ).ٌكرمنً بشفتٌه
 ( 12 :7) .ٌعفى من مساعدة أبٌه أو أمه – 21
 .تحت المائدة من فتات البنٌنٌا سٌّدي، حتى الكالب تؤكل  – 22

(7:28 ) 
فلننصب ثالث مظال  .ٌا معلّم، ما أجمل أن نكون هنا – 23

 ( 5 :9واحدة لن و...... )
ألنه  .رأٌنا رجال ٌطرد الشٌاطٌن بآسمن فمنعناه :ٌا معلّم – 24

 ( 38 :9) .ال ٌنتمً إلٌنا
بل جسد  .فال ٌكونان إثنٌن .ٌصٌر االثنان جسدا واحدا – 25
 ( 8 :10) .حدوا

 ( 7 :10) .ٌترن الرجل أباه وأمه وٌتحد بؤمرأته – 26
 :10) .ٌا معلّم، من أٌام صباي عملت بهذه الوصاٌا كلها – 27
20) 
إذهب بع كل ما تملكه ووزع ثمنه  :ٌعوزن شًء واحد – 28

 ( 21 :10.... ).على الفمراء
 ( 21 :10) .ٌكون لن كنز فً السماء وتعال أتبعنً – 29
 ( 25 :10) .ٌا أبنائً، ما أصعب الدخول الى ملكوت هللا – 30
 :10) .ٌحكمون علٌه بالموت وٌسلّمونه الى حّكام  ؼرباء – 31
33 ) 
ٌستهزئون به وٌبصمون علٌه وٌجلدونه وٌمتلونه وبعد  – 32

 ( 34 :10) .ثالثة أٌام ٌموم
ماذا ترٌدان أن  :فمال لهما .ٌا معلّم، نرٌد أن تلبً طلبنا – 33

 ( 35 :10أعمل لكما ؟ )
 ( 47 :10) .ٌا ٌسوع أبن داود أرحمنً – 34
 ( 15 :11) .ٌطرد الذٌن ٌبٌعون وٌشترون فٌه – 35
 ( 9 :12) .ٌجًء وٌمتل الكرامٌن وٌسلّم الكرم الى ؼٌرهم – 36
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ألنن ال تراعً  .ٌا معلّم، نعرؾ أنن صادق ال تبالً بؤحد – 37
 ( 14 :12) .ممام الناس

 .ٌحبون المشً بالثٌاب الطوٌلة والتحٌّات فً الساحات – 38
(12: 38) 

 .ٌؤكلون بٌوت االرامل وهم ٌظهرون أنهم ٌطٌلون الصالة – 39
(12: 40 ) 

 ( 41 :12) .ٌرالب الناس وهم ٌلمون فٌه النمود – 40
 :13) .ٌا معلّم، إنظر ما أروع هذه الحجارة وهذه االبنٌة – 41
1 ) 

 ( 6 :13) .أنا هو المسٌح وٌخدعون أناسا كثٌرٌن :ٌمولون – 42
 .ٌسولونكم الى الحّكام والملون من أجلً لتشهدوا عندهم  -- 43

(13: 9 ) 
 ( 12 :13) .ٌتمّرد االبناء على االباء وٌمتلونهم – 44
 ( 13 :13) .ٌبؽضكم جمٌع  الناس من أجل أسمً – 45
 .لسحاب بكل عزة وجاللٌرى الناس أبن االنسان آتٌا فً ا – 46

(13: 26 ) 
ٌرسل مالئكته الى  جهات الرٌاح االربع لٌجمعوا  – 47

 ( 27 :13) .مختارٌه
 ( 9 :14) .ٌحّدث أٌضا بعملها هذا إحٌاء لذكرها – 48
 ( 13 :14.... ).ٌاللٌكما رجل ٌحمل جرة ماء فؤتبعاه – 49
 .ٌرٌكما فً أعلى البٌت ؼرفة واسعة مفروشة مجهزة – 50

 ( 15 :14) .هٌّؤه لنا هنانف
 ( 35 :14) .ٌصلً حتى تعبر عنه ساعة االلم – 51
 .أنت لادر على كل شًء، فآبعد عنً هذه الكؤس .ٌا أبً – 52

(14: 36 ) 
ها هو ابن االنسان ٌسلّم الى اٌدي  .ٌكفً، جاءت الساعة – 53

 ( 41 :14) .الخاطئٌن 
 ( 46 :14) .فؤلموا أٌدٌهم علٌه وامسكوه .ٌا معلّم ولبّله – 54
 ( 55 :14) .ٌطلبون شهادة على ٌسوع لٌمتلوه فال ٌجدون – 55
 ( 65 :14) .تنبّؤ :ٌؽطون وجهه وٌلطمونه وٌمولون له – 56
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 ( 19 :15) .ٌضربونه بمصبة على راسه وٌبصمون علٌه – 57
 ( 19 :15) .ٌبصمون علٌه وٌركعون له ساجدٌن – 58
 ( 1 :16) .نه على جسد ٌسوعٌسكب – 59
ٌطردون الشٌاطٌن بؤسمً وٌتكلمون بلؽات جدٌدة  – 60

 ( 17 :16...... ).وٌمسكون بؤٌدٌهم الحٌّات
 ( 18 :16) .ٌضعون أٌدٌهم على المرضى فٌشفونهم – 61

 
+++ 
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