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ليتك تنتهز كل فرصة لعمل الخير حتى و أنت فى الطريق أو فى أى مكان تدخل اليه ، فصلى فى كل مكان   †
   وقدم كلمات مشجعة لمن تقابله و ساعد كل من يطلب منك . 

امانة مثل باقى أوالده ، فليتك تكون أمينا فى وقتك و قدراتك و مواهبك ، و تعلم من المجاهدين لقد أعطاك هللا  †
 ر فى السماء . باألكث ر عشرة هللا على االرض ، ثم تفرححولك ، حتى تتحمس مثلهم فتختب

لنفس بتبرير اأى خطية تغفر مهما كانت صعبة اال قساوة القلب ورفض طاعة الكنيسة ، أى رفض وصايا هللا  †
و الكبرياء . فاهتم بتوبتك كل يوم و أمام أب اعترافك ، فتصلح أخطاءك مهما كانت صعبة و تنال غفرانا و قوة 

 للحياة مع هللا .
قد يكون كأس الماء البارد الذى تقدمه أعظم من خدمات كبيرة يقدمها غيرك ، ان كان هذا كل الجهد الذى   †

كن أن تقدمه هلل من صلوات و أصوام و عبادة و خدمة مهما كان صغيرا ، ولكن عندك . لذا ال تستهين بما يم
  هو غالى جدا فى نظره . رص ان تقدم كل ما عندك بحب وفرح فاح
االنسان عن هللا ، يضطرب كما بزلزال ويجوع لحرمانه من كلمة هللا و التناول من األسرار ، و تنتشر  أبتعد اذا †

أفكار ردية فى داخله كالوباء، و تحدث صراعات داخلية بين الروح و الجسد بل حتى روحه أى سماءه تضطرب 
 .  بأفكار كثيرة . لذا فالحل الوحيد هو الرجوع هلل بالتوبة و االلتصاق به

كن مثابرا فى جهادك طوال اليوم الى آخر لحظة من حياتك ، ألن ابليس ال يهدأ فى حربه حتى تثبت فى  †
و تنال المجد األبدى ، وال تنزعج من سقطاتك بل قم سريعا واثقا من قوة هللا التى تساندك ، حتى  كانتصارات

  يأخذك الى الملكوت الذى أعده لك .   



 
 ةــة الذهبيـاآلي

 
 "   بصبركم اقتنوا أنفسكم "  

 ( 19:   21) لو                                                                                        

 
 ارشادات عامة 

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

 . الموزع +  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 

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

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

 

 مسابقة دراسة الكتاب المقدس   

لن ينظر علماً بأنه  2019/  10/  20   الثالث الموافقاالحد  اجتماع إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 فى اإلجابات المقدمة بعد هذا التاريخ 

 3/11/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

االعداد من  تسميعفى  3/11/2019مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى  + 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس  40 المزمور رقم من  ( 6-10) 

 holyfamily511@ gmail.comعنوان البريد االلكترونى الخاص باالجتماع :+ 

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

 +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 احظ فى أسئلة االختيارات ال

 االجابات الصحيحة فى كل جزء من السؤال .   

 

 :   عشر  الثامناالصحاح 

  -ذكر السيد المسيح مثل األرملة و قاضى الظلم لـــ   : -1

 ال ملل النابعة عن االيمان باهلل مستجيب الصلوات ليحثنا على الصالة الدائمة ب  -أ

 ليعلمنا أن اللجاجة فى الصالة تظهر مدى محبتنا هلل  -ب

 ليوضح لنا أن هللا يعرف كل شئ فال اهمية لتكرار الطلب فى الصلوات   -ج

 

اذكر اآلية مع الشاهد التى توضح ان هللا العادل المحب يستجيب الوالده عندما يلحون عليه فى الصالة لينقذهم من االشرار  -2

    ومن حروب ابليس 

 

 

 

  -يظهر من مثل الفريسى و العشار انه كان غرض االثنين الصالة وهو غرض مقدس ولكن خرج العشار فقط مبررا ألنه : -3

  ن له عالقة مع هللا رغم انه حسب نفسه غير مستحق للصالة و الوجود فى بيت هللا اراد أن يكو -أ

  انه كان يصلى بخشوع و اتضاع يقرع صدره معلنا ندمه و توبته  -ب

 انه كان يطلب باتضاع رحمة هللا و غفرانه معترفا بخطاياه  -ج

 

  -تحمل نفس معنى اآلية فى : 16اآلية رقم  -4

 ( 14:  10) مر  -ج                        ( 8:  15) يو  -(                              ب 14:  19) مت   -أ

 

  لماذا حزن الشاب اليهودى بعدما سمع رد السيد المسيح على سؤاله عن كيفية الوصول الى الحياة االبدية ؟  -5 

 الن السيد المسيح طلب منه أن يبيع ممتلكاته و يوزع ثمنها على الفقراء و بهذا يحول كنزه من االرض الى السماء  -أ

 أموال كثيرة ونقطة ضعفه هى محبة المال  النه كان ذو -ب

 الن السيد المسيح طلب منه حفظ الوصايا وهو لم يكن يحفظها منذ طفولته  -ج

 

 ان مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت السموات ، لماذا ؟  -6

 يضمن لهم ملكوت السموات فقط الن الفقراء يجب ان يفتخروا بفقرهم و يتكلوا عليه النه فى ذاته  -أ

 الن االغنياء عرفوا بالمظاهر الخارجية و حب  الكرامات  -ب

 النه يلزم للغنى أن يدخل ملكوت السموات  أوال أن يبيع من قلبه محبة المال واالتكال عليه  -ج

 

اوضححح السححيد المسححيح لتالميذه بأن جزاء ترك االنسححان الى شححئ سححواء كان ممتلكات مادية او ارتباطات باالهل و االحباء  -7

   -الجل االرتباط بمحبة هللا و خدمته هو أن :

 نعمة فى اعين الكل  ايضاو طيه احتياجاته المادية ى يعها فى هذه الحياة أيعوضه باضعاف -أ

    ينال ما ال يعبر عنه وهو سعادة االبدية  -ب

  يعطية تعزيات سماوية وهى أهم من كل الخيرات المادية التى يحتاجها  -ج

 

سححبق السححيد المسححيح فاخبر تالميذه عن آالمه حتى اذ يتوقعونها يقدرون أن يحتملوها و ايضححا عن مجد قيامته كما سححبق و  -8

 أنبا االنبياء عن آالمه و قيامته فى : 

 ( 10:  16) مز  -(                                ج 10:  17) أر  -(                              ب 6:  50) أش  -أ



  -بالرغم من وضوح و توقع طلب االعمى اال ان السيد المسيح قد سأله " ماذا تريد أن أفعل بك " وذلك حتى : -9 

 يعلمنا شيئا هاما وهو أن علينا دائما أن نعلن ارادتنا أمام هللا مهما كان ضعفنا وهو القادر على عالج عجزنا  -أ

 ليعلن ايمان األعمى أمام الجميع  وانه يعطى من يسالونه  -ب

 الن السيد المسيح لم يكن يعرف ما يريده االعمى بالتحديد  -ج

 

 :  عشر  التاسعالصحاح 

     زكا  :  -10

       من اعظم اغنياء أريحا  -ب                                                    كان رئيسا للعشارين  -أ

 سمع عن تعاليم السيد المسيح و معجزاته فاشتاق أن يراه  -ج

 
  لم يقف ايمان زكا على محاولة رؤية المسيح فـــ :  -11

 نعمة دخول السيد المسيح  الى بيته  نال -أ

                      رفض عمليا محبة المال فوعد بتوزيع نصف امواله على المحتاجن  -ب

      اعلن توبته عن كل ظلم عمله مع أى انسان بتعويضه اربعة اضعاف حسب الشريعة  -ج

 

اذكر اآلية مع الشحححاهد التى أعلن فيها السحححيد المسحححيح هدف تجسحححده و هدف كل خدامه و هو البحث عن الخطاة البعيدين  -12

    ليتوبوا و يخلصوا من العذاب االبدى النهم كلهم اوالد هللا 

 

 

 

   -فى مثل االمناء : الى ماذا يرمز كل من :  -13

   .....................................................................................................................االنسان الشريف الجنس :  -ا

  ..................................................................................................................................كورة بعيدة   :  -ب

    ...................................................................................................................................عشرة عبيد :  -ج

 ..........................................................................................................................................: تاجروا -د

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

 ....................................................................................................................................:  اهل مدينته -ه

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

 .........................................................................................................................................:  سفاره -و

 ..........................................................................................................................................:  الفضةا -ز

 ..................................................................................................................... الذى ربح العشرة أمناء : -ح

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

 

 ( 30 – 14:  25مالفرق بين مثل األمناء فى هذا االصحاح و مثل الوزنات فى ) مت  -14

 

 

 

 

 



  

 :لم يجلس عليه احد من الناس قط ..." وذلك لكى يشير الى ان جحشا مربوطا " ......تجد 20فى عدد   -15

 االمم  الشعب الجديد الذى لم يروض ال بالناموس وال عرف هللا عاشوا متمردين اغبياء فى وثنيتهم  -أ

 ة عن هللا التى لم يملك عليها بل تهيم فى شهواتها الخاصة لبشرية البعيدا -ب

 عظمة الرب اذ ال يليق به ان يركب جحشا جلس عليه احد من قبله  -ج

 

 طلب السيد المسيح من تلميذيه أن يقوال لصاحب الجحش ان الرب محتاج اليه حتى يدركوا :  -16

 انه يتطلع الى البشرية كلها كمن ال يتعالى عليها بل كمن هو محتاج الى الجميع يطلب قلوبنا مسكنا له  -أ

 يعة مدينة اورشليم ال يجدى معها أن يتخذ لنفسه مركبات و خيل و رجاال يجرون اليه عند دخوله المدينة ان طب -ب

 انه يفتقد بالتواضع شعبه فهو محتاج بحبه االبوى أن يخلص البشرية  -ج

                             

" وفيما هو يقترب نظر الى المدينة و بكى عليها " هذه هى المرة الثانية التى فيها بكى يسححححوع ، فما هى المرة االولى ،  -17

 والمرة الثالثة ؟ 

 

    

  ( اذكر اآلية مع الشاهد من هذا االصحاح التى تؤكد هذا المعنى . 5:  93ببيتك تليق القداسة يارب  الى طول االيام ) مز  -18

 

 

 :  العشرون  الصحاح ا

 

 رؤساء الكهنة و الكتبة و الشيوخ بسؤال آخر بخصوص معمودية يوحنا ؟ لماذا أجاب السيد المسيح على سؤال  -19

 الن معمودية يوحنا ترتبط ارتباطا و ثيقا بسلطان المسيح و اعماله االلهية  -أ

 ونه ليصطادوه بكلمةالن السيد المسيح يعلم مافى افكارهم و قلوبهم اذ كانوا يسأل -ب

 قد اعلنوا عجزهم أمام حكمته  النه يعلم ان سؤاله هذا سيضعهم فى مأزق أمام انفسهم و بذلك يكونوا  -ج

                               

   -فى مثل الكراميين األشرار : فيمن يمثل كل من : -20

                            ..........................................................................................................................................االنسان :  -أ

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

  .....................................................................................................................................الكرامين :   -ج

 .......................................................................................................................................العبد االول : -د

 ...................................................................................................................................: العبد اآلخر :  -ه

 .................................................................................................................................... العبد الثالث : -و

 ..............................................................................................................................ابن صاحب الكرم :  -ز

 

 التى فيها :اذكر اآلية مع الشاهد  -21

  نه اصلح حجر ليكون رأسا للزاويةالسيد المسيح بالمكتوب عن الحجر الذى يظنه البناؤون غير نافع ثم يكتشفون اذكرهم   -أ

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

السحححححححححيحححد الحححمسحححححححححيحححح عحححقحححوبحححة محححن يحححقحححاوم ححححجحححر الحححزاويحححة أو محححن يحححظحححل رافضحححححححححا لحححاليحححمحححان بحححه  اوضحححححححححح -ب

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

 السيد المسيح على مبدأ التزام المسيحى بالطاعة للرؤساء و تقديم حقوق الوطن عليه من ضرائب و التزامات أكد    -ج

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

 



 
 

 كيف افحم السيد المسيح الصدوقيون امام حجته فى الرد عليهم بشان القيامة و الحياة االبدية ؟  -22

  بان وبخهم بقوله لماذا تجربوننى النه علم افكارهم  -أ

 بقول  هللا لموسى و لالنبياء انه اله ابراهيم و اسحق و يعقوب واليمكن ان ينسب هللا نفسه ألموات ولم يعد لهم قيمة   -ب

  بقوله وليس هو اله اموات بل اله احياء الن الجميع عنده أحياء  -ج

 

حتى اضححححححع اعداءك موطئا لقدميك " اين نجد هذه االية فى الكتاب . " قال الرب لربى اجلس عن يمينى  43،  42عدد  -23

 المقدس ؟ 

 (  44:  22) مت  -ج                              (  35،  34:  2) اع  -ب                           (  1:  110) مز  -أ

  

 :  الحادى و العشرون  الصحاح ا

 

 لماذا مدح السيد المسيح عطاء االرملة الفقيرة بل و عظمه عن باقى العطايا ؟  – 24

      النها اعطت هللا كل ما تملك أما االخرين فقط اعطوا بعض ما عندهم  -أ

            النها ادركت مفهوم العطاء الحقيقى انه عطاء القلب الداخلى الذى يفرح قلب هللا و ليس مجرد العطاء الظاهر  -ب

  حتى يرد لها اعتبارها بعد ان احتقرها المحيطين بها لضآلة المبلغ الذى قدمته  -ج

 

 على حجر ال ينقض " ؟ لماذا أكد لهم السيد المسيح " أنه ستاتى ايام ال يترك فيها حجر  -25

                                         الن اليهود انشغلوا بعظمة الهيكل الخارجى عن قدسية هيكل القلب الداخلى  -أ

                               اعالنا عن ظهور هيكل جديد وهو الكنيسة التى أساسها دم المسيح  -ب

 م حيث تم هدم الهيكل تماما على يد الرومان  70الن هذا ما تحقق حرفيا عام  -ج

 

 اوضح السيد المسيح انه من ضمن عالمات مجيئة حدوث كوارث عامة . فما هى ؟  -26

 

 

 

 

  -مثل فى :تالى جانب الكوارث العامة التى يحاول ابليس بها أن يسقطهم يثير ضيقات ضد اوالد هللا ت -27

                       الجل ايمانهم من االعداء ت كثيرة اضطهادا -أ

                           اضطهادات من االقرباء حسب الجسد المرتدين من المؤمنين  -ب

 قتل االخوة المؤمنين بعضهم لبعض  -ج

 

  -اذكر اآليات مع الشاهد التى توضح : -28

 أعلنه لنا ال يزول الى االبد بل نظل نحيا به فى الملكوت السماوىان كلمات الرب صادقة و حتمية التنفيذ وما  -أ

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

 ان ظهور المسيح على السحابة فى مجيئه الثانى يختلف تماما عن صورة تواضعه عند مجيئه االول فى الجسد  -ب

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

 اهمية السهر الروحى بالصلوات و العالقة مع هللا فنتعود الوجود معه وال نخاف من مواجهته يوم الدينونة  -ج

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

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


