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عليه  الحاحكبرتك و اان هللا الحنون يريد أن يعطيك الكثير من كنوز محبته ، فأطلب منه بايمان يظهر فى مث  †
فى دالة البنوة ، مهما كان الطلب صعبا ، وحتى لو تأخر هللا فى االستجابة ، فال تيأس و اتكل عليه ألنه يعتنى 
بك الى أن يستجيب لطلبك . وان كانت مشيئته شيئا آخر غير ما تطلب ، فسيعطيك راحة و فرح بتدبيره االلهى 

  .  األفضل لحياتك
أو تهديداته و حروبه ، فهى ال شئ أمام قوة هللا الذى معك . أطلب هللا باتضاع و التخف من قوة ابليس    †

الحاح فى كل ضيقاتك ، وعندما يحاربك أبليس أو حتى بعد ما تسقط فى الخطية ، فهو يحررك و يسندك و يبعد 
  .  ابليس عنك

ئ االدانة التى تقولها سرا ، فكل شاعلم أن كل شر تخفيه فى قلبك ستدان عليه ، فتب عنه سريعا و ابعد عن    †
سيفضح وقد يعلم من تدينه بما قلته سرا عنه ، فتسوء عالقتك به ، و بدال من كالم الشر ، احرص أن تتكلم عن 

واحد ، فستنتشر هذه المحبة تدريجيا و تعلن للكل ، ويروها فى حياتك و حياة  المحبة و الخير ولو مع شخص
 .  من كلمتهم عنها  

اخضع لوصايا هللا و لصوت ضميرك ولعمل الروح القدس ، اطع أب اعترافك وتعاليم الكنيسة و تمسك بحياة    †
  .  التوبة فتخلص فى اليوم األخير و تتمتع بالملكوت السماوى  

ال تستهن بضعفك ، فاهلل قادر أن يعمل بك فتؤثر فى الكثيرين ، وصالتك و قراءاتك مهما كانت قليلة ستغير    †
 .  حياتك . ثابر فى التمسك باهلل وفى خدمته

 .نعمة هللا مستعدة أن تخلصك من كل متاعبك و خطاياك ، فتجاوب معها و تمتع بأحضان هللا   †



 
 ةــة الذهبيـاآلي

 
 سراج الجسد هو العين . فمتى كانت عينك بسيطة  "  

 "    فجسدك كله يكون نيرا 
 (  34: 11لو )                                                                                         

 
 ارشادات عامة 

 +   تقرأ االسرة معا ) الزوج و الزوجة ( سفر المسابقة بفهم و تأمل وليصحبكما روح هللا القدوس. 

 . لموزعا +  تستكمل االسرة الدراسة بقراءة تفسير السفر 

 + يراعى قراءة كافة االسئلة بدقة لمعرفة المطلوب جيدا فى كل منها .

 + المسابقة تدريب شيق على دراسة الكتاب المقدس بأمانة فعلى االسرة أن ال تستعين بمجهود 

 غيرها  وأن يشترك الزوج و الزوجة معاً فى االجابة ليتحقق الهدف من إجتماع االسرة

 و لتزداد متعتهما  وفائدتهما أكثر فأكثر و ليظهر ثمر الكلمة فى حياتهما . 

 

 مسابقة دراسة الكتاب المقدس   

لن ينظر فى اإلجابات المقدمة بعد علماً بأنه  2019/  8/  18   االحد   إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 هذا التاريخ 

 1/9/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

 المزمور رقم   تسميعفى  1/9/2019+ مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس  39

 holyfamily511@ gmail.com+ عنوان البريد االلكترونى الخاص باالجتماع :

 www.maryholyfamily.com:    اع  ــرونى لألجتمــكتوقع االــ+عنوان الم 
 facebook:نصر ماثناسيوس  نبا+ جروب اجتماع العائلة المقدسة كنيسة السيدة العذراء واأل

 +صفحة األجتماع على الفيسبوك : اجتماع العائلة المقدسة

 مالحظات و مقترحات : 

 

 

 

 

 االسم     :    

 العنوان   :  

 التليفون  :  موبايل :   

 البريد االلكترونى : 

 

mailto:holyfamily-2000@yahoo.com
http://www.maryholyfamily.com/


 على أن تضع عالمة )+ ( أمام إختيار جميع االجابات الصحيحة لكل سؤال مهما كان عددها حظ فى أسئلة االختيارات ال

 االجابات الصحيحة فى كل جزء من السؤال .   

 

 :   الحادى عشر االصحاح 

  لماذا كان السيد المسيح يصلى ؟  -1

                              النه انسان كامل يحتاج الى الصالة كما انه اله كامل   -أ

                                    النه نائب عن البشرية يرفع صالة من اجلنا لتتقدس صلواتنا فيه  -ب

 ليقدم لنا نموذجا نتمثل به فى حياتنا الروحية   -ج

 

  " ليتقدس اسمك " لماذا نصلى هلل القدوس من اجل تقديس اسمه ؟  -2

 لكى يتقدس هللا بصلواتنا  -أ

 أن يتقدس اسمه فينا بتقديسنا بروحه القدس لكى نسأله  -ب

 الننا فى حاجة الى تقديس يومى اذ نسقط كل يوم و نحتاج الى غسل من خطايانا بالتقديس المستمر  -ج

 

  اذكر اآلية مع الشاهد الدالة على شرط نوال مغفرة خطايانا . -3

 

 

 

     -( ليعلمنا : 8-5اعطى السيد المسيح مثال ) فى االعداد من  -4

 اهمية اللجاجة فى الصالة  -أ

 ان هللا يحب تكرار الطلب فى الصالة لكى يتأكد من احتياجنا اليه  -ب

 ان ايمان المصلى و تمسكه باهلل واعالن ضعفه و احتياجه يجعله ينال مراحم هللا  -ج

 

. ومن يقرع يفتح له " هل تتعارض هذه االيات مع تباطؤ هللا احيانا فى اجابة اطلبوا تجدوا ..." اسأأأأألوا تعطوا .. 10،9ع -5 

 طلباتنا ؟ ولماذا ؟ 

 

 

 

                               

  -الى ماذا يرمز كل من : 12 – 5فى االعداد من  -6

 .....................................................................................................................................نصف الليل :  -1

 ..................................................................................................................................الثالثة ارغفة :  -2

  ............................................................................................................................................الحجر : -3

 ..........................................................................................................................................السمكة :  -4

 ..........................................................................................................................................البيضة :  -5

 

على بطالن اتهام الفريسين له بانه يخرج الشياطين بسلطان بعلزبول رئيسهم الذى يتعامل قدم السيد المسيح حجة منطقية  -7

     -معه ، وهى :

 الشيطان ضد نفسه فاالنقسام يهدم أى بيت او مملكة اليمكن ان يعمل  -أ

  بناء االمة اليهودية و المعروفين لديهم الشياطين وهم من اذه ايضا يخرجون ان تالمي -ب

  انه اليمكن اخراج شيطان اال بسلطان و المسيح سلطانه من نفسه وهو ايضا الذى وهبه لتالميذه  -ج



   

  ال تعطى له آية اال آية يونان النبى " ؟ مسيح " هذا الجيل شرير يطلب آية ولماذا قال السيد ال -8

                                  النهم طلبوا ذلك بمكر اذ سبق وقدم لهم معجزات فاتهموه انه برئيس الشياطين يخرج شياطين  -أ

                            فقد عمل لهم معجزات كثيرة ولكنهم مازالوا يطلبون معجزات اخرى الن المعجزات ليست عمال استعراضيا  -ب

 تاجين أن يروا معجزة بل محتاجين للتوبة مثل توبة يونان النبى فى بطن الحوت و توبة اهل نينوى النهم غير مح  -ج

 

   صد بالعين البسيطة ؟ ماذا يق، " ....  ةسراج الجسد هو العين . فان كانت عينك بسيط":  34فى عدد  -9 

                                              هى العين التى ترى هللا و اعماله فى كل ما حولها و غير طامعه فى امجاد العالم و ملذاته  -أ

 هى العين الداخلية اى القلب الذى يرى فضائل االخرين و يشكر هللا على كل شئ  -ب 

 هى العين الخارجية عين االنسان الجسدية السليمة  -ج

 

     -وبخ السيد المسيح الفريسيين من اجل : 44:  37فى االعداد من  -10

          انانيتهم فيجب أن يخرجوا عن التفكير فى انفسهم الى االحساس باآلخرين و يعطوا صدقة للمحتاجين  -أ

     مجدوا منهم فى اماكن العبادة او االماكن العامة ان ي  كبريائهم و سعيهم نحو مديح الناس و اهتمامهم  -ب

 رياءهم فهم يتمسكون بالعبادة الظاهرية مع امتالء قلوبهم بالكبرياء و الشر  -ج

 
 و كل بقل " توضح لنا : السذاب " ويل لكم النكم تعشرون النعنع و -11

                   ان السيد المسيح يرفض تقديم العشور بالنسبة لالمور الصغيرة  -أ

                        اننا يجب ان نفهم روح الوصية و ليس حرفيتها  -ب

    انهم كانوا يتمسكون بمظاهر العبادة دون جوهرها اذ اهملوا اعالن الحق و محبة هللا  -ج

 

   -وبخ أيضا السيد المسيح الناموسيين فى هذا االصحاح على : -12

 بناءهم و تزيينهم لقبور االنبياء ولم يتوبوا عن خطايا آبائهم الذين قتلوا االنبياء  -ا

 لقتلهم يوحنا المعمدان الشاهد للحق فى جيلهم  -ب

 انهم يطالبون الناس بتعاليم ثقيلة و صعبة وال يطبقون أصغرها فى حياتهم الشخصية  -ج

 :  عشر   الثانىاالصحاح 

    -سمع فى النور " تعنى :" ليس مكتوم لن يستعلن ، وال خفى لن يعرف . وكل ما قلتموه فى الظلمة ي   -13

 فضح و يظهر خزى صاحبه انه ال داعى للرياء الذى سي   -ا

  ان كل ما يفعله االنسان من شرور فى هذه الحياه سيعلن فى يوم الدينونة  -ب

  الزمن اثناء حياته  فضح كثير من خطايا االنسان الشرير مع مرور -ج

 

 اذكر االيات مع الشاهد التى اوضح فيها السيد المسيح لتالميذه : -14

 ان ال يخافوا من الناس ألن حدود اضطهادهم هو االساءة للجسد و لكنهم ال يستطيعون أن يضروا الروح  -أ

 

 

 عره الذى ليس فقط معدودا بل محصيا عند هللا ان ال يخافوا فاهلل يهتم بأصغر ما فى االنسان وهو ش -ب

 

  

 ان من يشهد للمسيح فى االرض يشهد له هو فى السماء و يعطيه مكانا فى االبدية  -ج

 

 

 



 
  -التجديف على الروح القدس هو :  -15

   رفض عمل الروح القدس و االصرار على الخطية  -ب                               السقوط فى هرطقات ضد الروح القدس  -أ 

  الخطايا الموجهة هلل حتى لو قدمت توبة عنها  -ج

 

 نفهم من مثل الغنى الغبى : -16

 ان كل من يعتمد على الماديات دون هللا هو غبى جاهل  -أ

 نصب على جمع خيرات االرض لنفسه انه لم يهتم بمحبته هلل و عبادته بل اهتمامه كان م   -ب

                                لم يهتم باالحسان على المحتاجين ليكنز له كنزا فى السماء  -ج

 

روحه و جسأأده بل أيضأأا بأكله و شأأربه و ملبسأأه يعطينا الرب مثالين لكى نفهم منهما مدى رعاية هللا لالنسأأان ليس فقط  -17

 فما هما ؟ 

1- ........................................................................................................................................................   

2- ........................................................................................................................................................    

     

 -اذكر االيات مع الشاهد التى توضح : -18

انه ال ينبغى ان نهتم و نقلق على احتياجاتنا المادية و نثق فى الهنا الذى يدير لنا احتياجاتنا لنطلب ما هو اهم أى ملك هللا  -أ

 على قلوبنا .

 

 

 

 اا يكون متجه للسأأماء و يحركنان المكان الذى نكنز فيه يدل على شأأهوة قلوبنا و انشأأغالنا فان كان كنزنا سأأماويا فان قلبن -ب

 للملكوت و العكس .  لنصل

 

 

 

اهمية السأأأأأأهر الروحى لئال يطلب هللا  حياتنا فى أى وقت او يأتى فى مجيئه الثانى حيث ان اليقظة الروحية تعنى التوبة  -ج

 .  المستمرة و البعد عن مصادر الخطية

  

 

 

 ، من هو الوكيل االمين الحكيم الذى يقيمه سيده على عبيده ؟  48 -41فى االعداد من  -19

 لين عن بيت هللا كخدام و رعاة وهم تالميذ السيد المسيح فقط النهم رسله و مسؤ -أ

 ة هو وكيل عليها و يلزم أن يقدم حساب وكالته هلل ئوليسهو كل انسان لديه م -ب

 امكانياته لتعمل لحساب هللا النفس وكل طاقاته و مواهبه و د وهو االنسان االمين على حياته كبيت هللا كخادم و راعى للجس -ج

 

 بغ بها ؟المسيح أن يصط: ما هى الصبغة التى يقصد السيد  50فى عدد  -20

                               االالم التى قبلها المسيح منذ تجسده حتى الصلب  -ب                                                                    المعمودية  -أ

  الفداء و بذل دمه من أجلنا  -ج

                               

 ان كان االنسان يفهم تمييز حالة الجو وماينبئ به فلماذا لم يفهم اليهود نبوات االنبياء عن المسيح الذين يرونه أمامهم ؟  -21

                                بسبب كبريائهم و انغماسهم فى الماديات  -أ

                                      بسبب فقدهم لروح التمييز و الحكمة   -ب 

 بسبب رياءهم و رفضهم الخضوع للحق االلهى   -ج



 :   عشرالثالث االصحاح 

بيالطس دمهم بذبائحهم أو الثمانية عشر الذين جاءت اجابة السيد المسيح لسامعيه على حادثتى قتل الجليليين الذى خلط  -22

 سقط عليهم برج فقتلهم ، توضح : 

 ان الباليا الخارجية و الضيقات ليست بالضرورة علة خطايا خاصة انما الجل توبة الغير أيضا  -أ

 كانت خطاياهم اعظم من غيرهم وكانوا أشر من باقى اليهود  تلواان الذين ق   -ب

 انهم كانوا خطاة مثل غيرهم لكن المسيح دعا الكل للتوبة مستخدما هذه الحوادث كانذار   -ج

 

  -فى مثل التينة غير المثمرة ، الى ماذا يرمز روحيا كل من : -23

 ...............................................................................................................................................الكرام :  -أ

 ..............................................................................................................................................الكرم :  -ب

 .....................................................................................................................................ة التين : شجر -ج

 ..............................................................................................................................................الثمر :  -د

 ...............................................................................................................................................الزبل :  -ه

 

 ية بسبب :اغتاظ رئيس المجمع اليهودى من شفاء السيد المسيح للمرأة المنحن -24

 قيام السيد المسيح بمعجزة الشفاء يوم السبت  -ب                         علقت القلوب به بعد هذه المعجزة حسده للمسيح اذ ت -أ

 النه يعرف ان هذه المرأة تستحق مرضها بسبب خطاياها الكثيرة  -ج

 

  -ترمز حبة الخردل الى : – 25

     الكنيسة التى بدأت صغيرة فى اليهودية ثم انتشرت فى العالم كله  -أ

 االيمان الذى يمتحن فى الضيقات فينمو كشجرة عظيمة  -ج           افكار ابليس عدو الخير الذى يزرعها داخل االنسان  -ب

 

  -: فنمت و صارت شجرة كبيرة و تآوت طيور السماء فى اغصانها   تحمل نفس معنى اآلية فى : 19عدد  -26

  (  3:  10) أر  -(                                    ج 2:  2) أش  -ب                          (               1:  4) مى  -أ

 

  " ادخلوا من الباب الضيق " ماذا يعنى الباب الضيق ؟  -27

                               آلالم و احتمال اآلخرين و التعب فى خدمتهم هو احتمال ا -ب              هو باب الملكوت و قليلون يجدونه و يدخلونه  -أ

 هو الجهاد المستمر فى الصلوات و االصوام  -ج

  

 فى يوم الدينونة االخير ، لماذا قد يرفض الرب البعض من اوالده ؟  -28

 لم ينادوا أو يصنعوا قوات باسمه النهم  -أ

 النهم لم يطيعوه ولم يطبقوا وصاياه بمحبة و عمق على الرغم من ارتباطهم الظاهرى بالمسيح  -ب

 ألنفسهم باهمال خالصهم لآلخرين ووظلمهم هم غم من شرورالرالدخول للملكوت على ن فى أولي انهمنهم كانوا يظنون ال-ج

 

   -ولم تريدوا " تحمل نفس معنى اآلية فى :........ كم مرة أردت أن اجمع اوالدك كما يااورشليم ... "-29

 (  4:  91) مز  -ج     (                        12،  11:  32) تث  -ب            (            27،  26:  36) حز  -أ

 

 " هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا " فكيف تحقق ذلك ؟  -30

  م  70عندما تم خراب الهيكل على يد الرومان سنة  -أ

  عندما كان الهيكل خربا روحيا من اجل شرهم وقد تركه المسيح بعد ذلك لمقاومتهم له فنزعت بركته منه  -ب

 عندما تكون هناك نفس قبلت السيد المسيح كأورشليم و صارت هيكال له ثم عادت فتنجست و قاومته  -ج


