
  اللعب ةمحتملة للوحأسِئلٌة هديّتنا: 
  -يمكن إختيار أسئلة غيرها -

  
  )٦٦-٢٧/٦٢(مّىت َجسَد َيسوع؟  َسرَِقةن أَحٍد يُمِكُنُه أنَّ ما مِ  س لَيتأّكدَ ماذا فـََعَل بيالطُ  - 

  
  َوَضَع حاِرساً على باِب الَقرب.

  
  )١٥/٤كو   ١( ن بيِن األموات؟َدفِنِه قاَم َيسوُع مِ  علىَيوٍم  مضّي َكمبعَد  - 

  َثالثة أيّام.
  

   )١٨- ٢٠/١٠، يو ١٦/٩(مر  َمن أّول َشخص رأى َيسوُع بعَد الِقيامة؟ - 
جدلّية. مرميَُ 

َ
  امل

 
، ١٧-١٦، ١٠- ٢٨/٩. (مىت َسّموا أكَبر َعدٍد من الشُّهوِد اّلذين رأوا َيسوع َبعَد الِقيامة - 

-٢١/١،  ٢٩-٢٦، ٢٠- ١٩، ٢٠/١١، يوحنا ٤٣-٢٤/١٥، لوقا ١٢/١٤، ١٦/٩مرقس 
  ).٨- ١٥/٥كورنتس   ١، ٨-١/٣، أعمال ٤

جدلّية مرميَُ 
َ
  يعقوب بن زبدى      يوحّنا      امل

  اوستدّ       سفيلبُّ       األخرى مرميَُ 
  الغيور عانُ ِمس     رتلماوسبَ         طرسبُ 
        كالوبّا      توما      ندراوسأ

  يلئنتنا      مىت    ن زبدىيعقوب بِ 
  



كو   ١( َشخص؟ ٥٠٠ن مِ أو أكَثر ِقياِمتِه أَقّل  هل كاَن َعدُد اّلذين رأوا َيسوع بَعدَ  - 
٨- ١٥/٤(  

  َشخص. ٥٠٠أكَثر من 
  

  )٢٤/٣٠(لو  ماذا َكسَر َيسوُع ِعندما تَناوَل الطَّعام مع كالوبّا وَصديقه؟ - 
  اخلبز

  
  )٢٤/٤٢(لو  بعَد ِقياَمِته؟ يأُكلَ ي كَ   َيسوعل ماذا أعطى الرُّسلُ  - 

  ِقطَعة َمسَك مشويّ 
  

  )٢٠/٢٥(يو  وما أن يَفعَل قبَل أن يُؤمَن بأنَّ َيسوَع َحّي؟ماذا أراَد ت - 
سامري وَيَضعَ  أرادَ 

َ
ا وَيَضعَ إصَبعُه َمك أن يرى آثاَر امل َ   َيَدُه يف َجنِب َيسوع. ا

  
(يو  ماذا قاَل َيسوُع ِبُخصوِص اّلذيَن آَمنوا أنَُّه قاَم من بيِن األموات دوَن أن يـََروه؟ - 

٢٠/٢٩(  
  كني.باَر إنـَُّهم مُ 

  
  )١/٣(أعمال  لَِتالميِذِه بَعَد ِقياَمِته؟َيسوُع َكم من الَوقِت َتراءى  - 

  أربَعني يَوماً.
  

  ؟بالّنسبِة لنا لماذا الِقيامة ُمِهّمة - 
ا أثَبَتْت أنَّ َيسوَع هو الّله (رو    )١/٤ ماألَّ

  )٣٣- ٢/٣٢بَعَد الِقيامة، جمَُِّد َيسوع يف السَّماء (أعمال 



  )٤/٢٥ ماربير اإلنسان أماَم الّله (رو هَي أساُس تَ 
ؤِمنني (روما 

ُ
سَتقَبِل ِبِقياَمِة َمجيِع امل

ُ
  )٤/١٤تسالونيقي ١، ٨/١١هَي أساُس اإلميان يف امل

ؤِمنني لكي يـََتَحّولوا عن اَخلطيئِة ويَعيشوا َحياًة َمسيِحّيًة (روما 
ُ
ا َدعَوٌة ِلُكلِّ امل َّ   )١٤-٦/٨إ

  )٥/١٠، روما ١/٣بطرس  ١هَي تُعطينا َرجاًء َحّياً (
سيِح كإَله.

َ
  َجتَعُل الَبَشر يُؤِمنوَن بامل

  )١٠/٩(روما  ؟لماذا ،اإليمان بأنَّ الّله أقاَم َيسوع من بَيِن األموات ُمهمّ 
  صون.َهكذا َسَتخلُ به حَصَل اخلالص، 

  
  أسِئلة َحوَل الَعنصرة

  ؟الَمسيح َحلَّ الّروُح الُقُدس على الرُّسل في أيِّ َيوٍم بَعَد ِقياَمةِ  - 
  يف الَيوِم اَخلمسني

  
  )٢/١(أعمال  أيَن كانوا ُمجَتِمعين؟ - 

  يف ِمكاٍن واِحد.
  

  )٢/٢(أعمال  ما الصَّوُت اّلذي َسِمعوُه في ُكلِّ َجوانِب الَبيت؟ - 
  َكريِح عاِصفة.  َدويٌّ 

  
  )٢/٣(أعمال  رُؤوس الحاِضرين؟ ِمّما كاَنْت األلِسنُة الّتي اسَتقرَّْت َفوقَ  - 

ا من نار. َّ   ألِسنة كأ
  

  )٢/٤(أعمال  امَتألَ الرُّسل؟ اِممَّ  - 
  من الّروِح الُقُدس.



  
  )٢/٤(أعمال  أَخذوا يـََتَكّلمون؟ اتٍ بأيِّ لُغَ  - 

  بُِلغاٍت َغري لَُغتهم.
  

  )٢/١٣) (أعمال ٢/٧عمال (أ ماذا َفعَل الّناُس اّلذيَن َسِمعوهم يـََتَكّلموَن بُِلغاٍت َكثيَرة؟ - 
  ُدِهشوا وتـََعّجبوا وِمنهم َمن َسِخروا.

 
 

  أسِئلٌة َحوَل الصُّعود
  )١/٦(أعمال  ما السُّؤال اّلذي َطَرَحُه الّتالميذ على َيسوع؟ - 

لُك إىل إسرائيل؟
َ
  يا َرّب َأيف هذا الزَّمن َتردُّ امل

  
  )١/٧(أعمال  ما كاَن َجوابُه؟ - 

َدها اآلب.لَيَس َلُكم أن َتعرِفو    ا األزمَنة واألوقات اّليت َحدَّ
  

  )١/٨(أعمال  ِبَم َوَعَدهم؟ - 
  ِحبُلوِل الّروح الُقُدس.

  
  )١/٩(أعمال  ماذا َحَدَث ِعنَدما قاَل َلهم َذِلك؟ - 

  رُِفع ِمبَرأى ِمنهم.
  

  )١/١٠(أعمال  َمن َظَهَر َلُهم بَعَد َذلك؟ - 
  َرُجالن يف ثِياٍب بيض.



  
  )١/١١(أعمال  وُع بَعَد ارتِفاِعه؟هل َسَيعوُد َيس - 

  نعم، َيسوُع اّلذي رُفَع إىل السَّماِء َسَيأيت.
  
  
  

  


