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ا بعيد االتضاع و الخفاء فى معامالتك مع اآلخرين ليسا تنازال عن مكان أفضل ، بل هى حكمة روحية ألنه  †
عن العظمة الظاهرة أمام الناس ، فتختبر المسيح و تشعر بوجوده معك . فأنت باتضاعك أحكم الناس ألنك تبحث 
عن أهم شئ وهو عشرة هللا التى ال تعطى اال للمتضعين . وال تتضايق ان اهملك الناس وشعرت بالوحدة و 

  .  أكثر . فتفرح به فرحا ال يعبر عنه  الفرصة لصلوات و قراءات العزلة ، بل أطلب هللا و انتهز هذه
مقابل من كل من حولك فاألجر السمائى أفضل من كل مقابل أرضى  ىترجتاهتم بالعطاء دون مقابل ، أى ال   †

. و اخدم ليس فقط الفقراء ماديا ، بل بألحرى الضعفاء و المشوهين روحيا بكثرة الخطايا ، و العرج الذين ال 
  .  يستطيعون السير فى طريق الملكوت ، و العمى الذين ال يبصرون هللا النهماكهم فى شهوات العالم

متاهات الحياة ، وواجب  آباء االعتراف فى تنبيه أعظم واجب الخدام فى البحث عن االنسان البعيد فى كل  ما  †
 . النفوس لمعرفة خطاياهم ، فينالوا غفرانا و حياة فى المسيح 

ال تحرف كالم هللا و تتهاون فى وصاياه ألجل أغراضك مستخدما فلسفتك ، بل اتضع و اغصب نفسك عل   †
  .    الوصية حتى لو بدت ثقيلة ، فاهلل سيسندك و يعزى قلبك و يهبك فى النهاية الحياة األبدية 

هل تطيع وصايا هللا واثقا من قوتها قبل أن تعاين بركتها و تلمسها ؟ ثابر فى جهادك الروحى و تنفيذ وصايا   †
 . هللا حتى ان لم تجد تعزيات ، وثق أنك ستنال فى النهاية بركات ال يعبر عنها 

بركاته تنشغل ب اهتم بعالقتك الشخصية بالمسيح من خالل صلواتك و قراءاتك حتى تشعر بسكناه داخلك وال †
. من كل ما سبق يلزم السهر للتوبة عن كل خطية المادية فالمقصود بها أن تقودك الى محبته و ارتباط قلبك به 

 .و االحتراس من الشهوات الخبيثة و االهتمام بمحبة هللا 



 
 ةــة الذهبيـاآلي

 ألن كل من يرفع نفسه يتضع  "       

 "     و من يضع نفسه يرتفع                              
 ( 11:   14) 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 

 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 علماً بأنه  2019/  9/  15   الثالث الموافقاالحد  اجتماع إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 فى اإلجابات المقدمة بعد هذا التاريخ 

 6/10/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

االعداد من  تسميعفى  6/10/2019مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى  + 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس  40 المزمور رقم من  ( 1-10) 

 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

 اجتماع العائلة المقدسة+صفحة األجتماع على الفيسبوك : 

 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 .   

 

 :   عشر  الرابعاالصحاح 

    -شفى السيد المسيح شخصا مريضا بمرض االستسقاء يوم السبت حتى يعلم الفريسسين : -1

 ان يوم الرب هو تفرغ من االعمال المادية لنمألءه بالعبادة و عمل الخير   -أ

                                    أن يحفظوا السبت بتعقل وال يتثقلوا بنير الحرف القاتل  -ب

  ضرورة عمل الخير فى السبت بدليل أن الناموس يقضى بانقاذ الحيوان من الخطر فى السبت   -ج

 

    -نصح السيد المسيح سامعيه أن يبحثوا النفسهم عن المتكأ األخير و ذلك : -2

  حتى يكرمه صاحب المكان أمام الكل و يأخذه للمتكأ االول فيظهر متميزا بفضيلة االتضاع  -أ

  الن المسيح اتضع بتجسده و موته على الصليب فان اخذت الموضع االقل تجد المسيح بجوارك  -ب

   الن المتكبر الذى يرفع نفسه يضعه هللا الى أسفل أما من يسعى لألتضاع يرفعه هللا و يكرمه -ج

 

  -وجه السيد المسيح كالمه لمن يقيمون والئم بـــ : -3

 أن ال تكون الوالئم فرصة للتفاخر بكثرة االطعمة و ترتيبات الوليمه فينالوا اجرهم مديح الناس و ليس لهم اجر عند هللا  -أ

 أن يدعوا احبائهم حتى يكافئون بوالئم مماثلة فى بيوتهم  -ب

  أن يدعوا المساكين و الضعفاء الى والئمهم فتكون بذلك محبة بال مقابل فيعوضهم هللا عنها باألجر السمائى  -ج

 

  -فى مثل العشا و المدعوين الى ماذا يرمز كل من : -4

 االنسان :   -أ

  العشا :  -ب

 دعوته لكثيرين :  -ج

 كل شئ قد أعد : -د

 الثالثة من المدعوين أوال :  -ه

 العبيد :  -و

 الطرق و السياجات :  -ز

 حتى يمتلئ بيتى : 

 

وضع شروطا للخالص فبالرغم من ان الخالص مجانى بدم المسيح اال ه يلكيما يقاوم السيد المسيح السطحية فى حياة تابع -5 

  للحصول عليه فما هى هذه الشروط فى الجهاد الروحى : ان له نفقات

1- 

 

 

2- 

 

 

3- 

 



 

 

  لماذا اختار السيد المسيح الملح ليشبه اوالده به برغم رخص ثمنه ؟  -6

 انسان الن الملح اليمكن االستغناء عنه مثل المسيحى المتضع الذى تنتشر خدمته لكل  -أ

 الن الملح يحفظ الطعام من الفساد و يعطيه مذاقا حسنا مثل ابناء هللا الذين يحفظون انفسهم بحفظ وصايا هللا و عمل الخير  -ب

الن الملح يذوب فى الطعام دون أن يلغى طعمه االصلى مثل المسيحى الذى يؤثر فى االخرين فيصيروا فى حياة افضل دون  -ج

 أن يفقدوا شخصياتهم الخاصة 

 

 :  الخامس عشر الصحاح 

 لماذا تذمر الفريسيون و الكتبة على السيد المسيح ؟  2فى عدد  -7

  الن الشريعة تقضى بتجنب االشرار حتى ال نشترك فى شرورهم ولكن المسيح خالط الخطاة  -أ

   عليمهم و جذبهم للتوبة معهم بالرغم من انه كان يقصد ان يجد فرصة اكبر لتالن المسيح تمادى فى معاشرة الخطاة فأكل  -ب

 الن محبة الخطاة و االشفاق عليهم كانت بعيدة عن قلوب الفريسيين بسبب كبريائهم  -ج

   

   -نفهم من مثل الخروف الضال : -8

 انه عندما وجد الراعى الخروف الضال وبخه اذ وجده منهكا من ضالله و مشيه الطويل و كذلك هللا معنا  -أ

                             ان هللا يهتم و يطلب كل انسان مهما بدا ضعيفا أو حقيرا حتى يخلصه  -ب

 ان هللا يفرح بعودة أى انسان خاطئ يشعر بضعفه طالما قدم توبة و رجع لحياته الحقيقية فى هللا   -ج

 

 اذكر اآليات مع الشاهد التى توضح فرح السمائيين ايضا برجوع الخطاة و توبتهم  -9 

 

 

 

 

      -مثل االبن الضال من اشهر امثال السيد المسيح التى تظهر : -10

     ان هللا ال يتسامح مع من ال يسامح غيره   -ب                             و عطاياه الجزيلة لهم اذا تابوا محبة هللا للخطاة  -أ

 ان عطايا هللا و امكانياته المعطاة لك أنت وكيل عليها لتوزعها على المحتاجين  -ج

 
  -فى تمرد طلب االبن نصيبه فى الميراث من ابيه و لم ينتظر حتى موته و هذا يعنى : -11

                  اهماله التمتع ببيت ابيه أى الكنيسة و عدم فهمه لرعايتها  -أ

                       أحب نفسه أكثر من محبته البيه و ظن ان سعادته فى اشباع شهواته المادية  ان هذا االبن -ب

     تخلى األب عن محبته و رعايته و تركه يجرب العيش بمفرده لينال جزاءه  -ج

 

    -تظهر عظمة التوبة و سر قوة هذا االبن الضال الذى يسمى بالشاطر أيضا فى : -12

  رجوعه الى نفسه و اكتشافه نتائج خطيته من الذل و االقتراب من الهالك  -ا

  مقارنة نفسه بمجده فى بيت ابيه و تحسره فى قلبه على مكانته و عيشته االولى  -ب

 قراره الرجوع الى ابيه واعالن توبته و بانسحاق يعلن عدم استحقاقه أن يعود برتبة البنوة  -ج

 

    تظهر محبة اآلب الذى ينتظر ابنه عندما : -13

  ركض مسرعا عندما رأى ابنه من بعيد وذلك ال ليعاتبه أو يوبخه بل ليحتضنه  -ا

   ده وقع على عنقه ليقبله غير مبال بقذارة مالبسه و جس -ب

   انصت العتراف ابنه المخطئ لكنه ال يسمح له بالمذلة فلم يتركه يكمله بأن يكون له أجيرا  -ج



  -الى ماذا يرمز روحيا كل من : 25 -22فى االعداد من  -14 

 ........:............................................................................................................................الحلة االولى  -أ

 ...........................الخاتم :............................................................................................................... -ب

 ................الحذاء فى رجلين : ........................................................................................................... -ج

 ...............................................................العجل المسمن : ................................................................. -د

 ......................االبن األكبر : .............................................................................................................. -ه

 ..........................................................................................................................................الحقل :  -و

 .................................البيت : .......................................................................................................... -ز

 .............آالت طرب و رقص : ............................................................................................................ -ح

 

  غضب االبن االكبر بسبب :   -15

                                 قد ذبح لغفران الخطايا ال للذة الجسد ليذبحه مع أن حمل هللا  جدياالن اباه لم يعطه  -أ 

    النه بسبب كبريائه مثل الفريسيين ظنوا ان لهم فضل على هللا بخدمتهم له  -ب

   أخيه االصغر وما ناله من ذل و احتقار بعيدا عن بيت أبيه  حزنه على -ج

 

اذكر االيات مع الشااااهد التى أظهر فيها هللا ابوته و حنانه رغم تذمر وكراهيه االبن األكبر الخيه ووضاااح له سااابب فرحه  -16

 يطلب خالص الكل .فاهلل 

 

 

 

 

                              :  السادس عشر الصحاح ا 

 :أعجب السيد بحكمة الوكيل الشرير و ذلك  -17

 لشره و خيانته لمال سيده  -به فى اخراج نفسه من مشكلة الطرد                                               لحكمت -أ

 مؤجرين بالتنازل عن حقوق سيده لمؤجرى أرضه إلكرامه لل -ج

       

  -فى تعليق السيد المسيح على وكيل الظلم ، ماذا يرمز كل من : -18

 .............................................................................................................................................اصدقاء :  -أ

 .....................................مال الظلم :.....................................................................................................-ب

 .......................المظال االبدية :.............................................................................................................  -ج

 .........................................................................................القليل  :..................................................... -د

 ..............................................................................................................................................الكثير : -هـ

 

اآلية مع الشااااهد التى أعلن فيها السااايد المسااايح حقيقة واضاااحة وهى ضااارورة محبة هللا من كل القلب و اساااتخدام اذكر  -19

  . اموال العالم كعطية من هللا فى عمل الخير اما ان تعلق االنسان بالمال فسيصير عبدا له و سيترك هللا

  

 

                               

  :وصية الزواج  أظهر السيد المسيح أهمية وصايا هللا فاعلن كمثال لثبات وصايا هللا  -20

                                   النهم كانوا قد أباحوا الطالق السباب تافهة   -ب                             النها تحفظ كيان االسرة  -أ

  الن هذا السر مقدس و يتممه الروح القدس   -ج

 



 فى مثل الغنى و لعازر ، الى ماذا يرمز كل من :  -21 

 ..........................الغنى : ..................................................................................................................... -أ

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

 ............................................................................................................................................لعازر :   -ب

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

 ....................حضن ابراهيم : ............................................................................................................... -ج

 

 لم يستجب ابونا ابراهيم لطلبات الغنى كما أعلن له : -22

 ألن ما يقاسيه الغنى من عذاب هو جزاءه الطبيعى النغماسه فى الشهوات المادية واستغناؤه بها عن معرفة هللا  -أ

 ألن هناك فاصل بين الجحيم و الفردوس يمنع انتقال أحد الى اآلخر  -ب

 لذى فى الكتاب هو اقوى من الكل ميت ألن كلمة هللا اى المسيح األن من اليتوب بقراءة الكتاب المقدس ال ينفعه حتى قيامة  -ج

 

 :  عشر  بعالساالصحاح ا

 أنه :اوضح السيد المسيح ان من خطورة خطية اعثار بسيطى االيمان  -23

 عثر آخر بسيطا فى ايمانه  أن ي افضل لالنسان لو ربط من رقبته بحجر وألقى به فى البحر ليموت عن -أ

  سقط آخر فى خطية أن ي  افضل لالنسان أن يعزل و يقطع عن شعبه عن  -ب

 ان الويل ينتظر من يسبب عثرة و سقوط لغيره و صار محكوما عليه بالعذاب االبدى  -ج

 

  وان أخطأ اليك أخوك فوبخه وان تاب فاغفر له .... لماذا نوبخه ؟  – 24

      لكى نشعره بخطأه و ضعفه و حاجته لالعتذار و تصفية الحساب معه  -أ

             النقاذه من التمادى فى الخطأ الذى وقع فيه و بذلك تربحه للمسيح و تعيده اليك بحبك له واهتمامك بخالصه  -ب

  حتى نتمثل بالسيد المسيح اذ جاء الينا من سمائه ليعاتبنا بالحب و يدفعنا بعمله الخالصى للتوبة لكى يربحنا له  -ج

 

   -ون " :مالمقصود بـــ " اننا عبيد بطال -25

                                         شترى بثمن كذلك نحن يلزم أن نشعر اننا عبيد هللا ان فعلنا البر ليس للعبد فضل فى اتمام واجباته النه ا   -أ

                                  الننا نقصر فى اعمالنا وهللا يستر علينا و يكمل نقصنا بل بحبه يهبنا نعمة البنوة  -ب

  انه ال يجب أن يفتخر أحد منا بأى عمل صالح يعمله فهذا واجب عليه نحو هللا سيده الذى اشتراه بدمه  -ج

 

  اجاب السيد المسيح " ال يأتى ملكوت هللا بمراقبة "   لماذا ؟  -26

  الن ملكوت هللا ليس له ظواهر فى الجو أو تحركات بشرية باستقبال عظيم للمسيا  -أ

 الن السيد المسيح ال يريد منهم أن يبحثوا على ملكوت هللا والينشغلوا به  -ب

  الن ملكوت هللا داخلنا وذلك بايمان النفس و طاعتها للمسيح فيملك عليها بعشرته حتى تصل الى الملكوت السماوى -ج

 

  -: أعلن السيد المسيح الوالده انه متى سمعوا من أناس انه قد جاء فى مجيئة الثانى فى مكان ما فى العالم أن-27

                           ان ال يصاااادقوهم النه ساااايظهر للبشاااار كلهم وفى وقت واحد  -ب                       أن يصاااادقوهم و يبحثوا عنه و يتبعونهم  -أ

  عرفوا انهم مضلون النه سيأتى كالبرق الذى ينتقل سريعا من اقصى السماء الى اقصاها ان ي -ج

 

 ان السيد المسيح ينبه أوالده المؤمنيين بــــ:  36:  26نفهم من االعداد من  -28

  و اال اوالد هللاوال ينجفيحاسبهم  شهوات العالم و اهتماماتهانه فى مجيئه الثانى سيأتى فجأة و الناس منشغلين عنه فى  -أ

 أن من يجاهد متقدما فى حياته الروحية وخدمة الرب اليرجع الى شهواته القديمة و تعلقاته المادية  -ب

  ان اوالده الذى يحيون وسط العالم سيأخذهم اليه و يترك االشرار للعذاب االبدى  -ج


