
 
 العائلة المقدسةاجتماع 

 ( األسرة)

 الكتاب المقدسمســــابقة دراسة 

5/5/2019 -2/6/2019 

 انجيل لوقا  

 ( الرابعاالصحاح  االصحاح الثانى حتى) الثانىالجزء 
 

 

 
 

هل تقبل ياأخى التنازل عن بعض راحتك و احتياجاتك من اجل التمسك باهلل و محبة اآلخرين ؟ أنظر الى   †

  .  اتضاع المسيح و احتماله رفض الناس استقباله ، حتى ال تحزن اذا رفض الناس مساعدتك 

ل تتامل كلمات الكتاب المقدس و تطبقها فى حياتك كل يوم كصوت هللا لك ؟ وهل ترى هللا فى األحداث ه   †

  .   المحيطة بك و كالم الناس ، ليقودك كل شئ للتوبة و معرفة هللا

من سلطان أب اعترافك لتتحررفأسرع الى ، راف شرطان أساسيان لغفران خطاياكاالعتسران التوبة و   †

  .فى الكنيسة ، فتتجدد حياتك دائما اعترف كل شهرفى توبة أمام هللا وهذا باصرار. كررياة البرتبدأ حالخطية و

ع لمساعدتهم حتى لو كان لك قليل من المال أو الجهد ؟ هل تستغل عملك و هل تشعر بمن حولك فتسر   †

به ليعطيك حمركزك و عالقاتك لمصلحتك أم لمحبة اآلخرين و مساعدتهم ؟ تذكر أن المسيح استغل مكانته كاله 

  كامال على الصليب ، وانت ناذا أعطيته ؟ 

ءة الكتاب المقدس و قراار المقدسة و الصالة و ان لم يمتلئ الخادم بالروح أوال من خالل ارتباطه باألسر    †

  .  أيضا خضوعه باتضاع الرشاد هللا ، اليستطيع ان يخدم خدمة ناجحة 

احذر من السعى وراء الكرامة و حب الظهور ، واثقا من وعود هللا و مساندته لك ، وعلى قدر ما تخفى    †

 . ل بسالم و فرح فى هذه الحياة بدية ، بألنفسك ، ترتفع فى نظر هللا و يجازيك ليس فقط فى ا

 جيد أن تهتم بكل المحيطين بك و ليس فقط أهل بيتك و تدعوهم جميعا الى محبة هللا و أسراره المقدسة .  †

 ان عطية المسيح و نعمته كاملة ، أكثر مما نطلب او نفتكر .  †

 



 
 ةــة الذهبيـاآلي

 
 ليس بالخبز وحده يحيا االنسان "  

 "  بكل كلمة من هللا بل 
 (  4: 4لو )                                                                                           

 
 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 علماً بأنه  2019/  5/  19 الثالث  االحداجتماع  إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 اإلجابات المقدمة بعد هذا التاريخ 

 2/6/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

 االعداد من  تسميعفى  2/6/2019+ مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس  37( من مزمور رقم  40:  27)  

 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 .   

 

 : االصحاح الثانى 

 مانية أكتتاب عام لكل مملكته وكان ذلك : اصدر اغسطس قيصر امبراطور الدولة الرو -1

                                تدبير الهى ليولد المسيح فى بيت لحم و ليظهر انه هو ابن داود كما تنبا االنبياء   -أ

                                  لتستفيد الدولة منه فى جمع الجزية  -ب

 عظمة االمبراطور ليبرز امتداد نفوذه و سلطته  الشباع شهوة   -ج

 

     -يذكر لنا الكتاب المقدس ان يوسف صعد ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة و هى حبلى وذلك حتى يؤكد : 5،  4ى عدد ف -2

                                                     ان الحبل تم خالل مدة الخطوبة  -أ

                                         زواج ان يكون فى السبط الواحد ان مريم العذراء من سبط يهوذا واليه ينتسب بيت داود الن الشريعة حصرت ال -ب

 تفق مع النواميس الطبيعية المعروفة ان المسيح له المجد ولد بمعجزه ال ت -ج

 

  -تعنى: . " فولدت ابنها البكر و قمطته" .. 7عدد -3

                                                انه من المحتمل أن يكون للمسيح اخوات آخرين من أمه مريم  -أ

                                             يسمى اول مولود البكر بغض النظر عن ان امه ستلد بعده أم ال  -ب

 ان البكر هو كل فاتح رحم فكل ابن وحيد هو بكر و ليس كل بكر هو وحيد  -ج

 

 -:د التى وضحت اذكر اآلية مع الشاه -4

  اعالن واضح من السماء بالهوت المسيح  -أ 

 

 

 ولة الوصول الى المولود العالمة التى اعطاها المالك للرعاة لتأكيد بشراه و لسه -ب

 

 

 اعالن السماء تمجيدها للرب القدوس و التى تسبح بها الكنيسة مع الجند السماوى  -ج

 

 

    -ما سمعت ببشرى الرعاة اذ انها :تميزت العذراء عن الجميع عند -5

 اكتفت بالتعجب مما سمعته  -أ

 سبحت هللا و مجدته على هذه البشرى  -ب

                                         تأملت بعمق و بايمان ووعى روحى الهوت المسيح  -ج

                                  

 : لماذا اختتن يسوع ؟  21فى عدد  -6

 النه اذ تنازل بتجسده اتضع ايضا فى خضوعه للناموس  -أ

 الن الختان كان عالمة الدخول فى عهد مقدس مع هللا لذلك اتى المسيح غير كاسر للناموس  -ب

 النه كان يحتاج اليه لنفع خاص به  -ج

 

 " ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى .........." التى هى ؟  -7

 ستون يوما  -ج                                      اربعون يوما  -ب                                    ثمانون يوما  -أ



 

     -سمعان الشيخ : -8

 ه هلل كان يعيش بجوار الهيكل فى اورشليم و يتميز بالبر و الصالح ، و التقوى فى عبادت -أ

 كان من ضمن االثنين و السبعون شيخا الذين قاموا بترجمة التوراة الى اليونانية  -ب

                               علن له انه سيعاين بنفسه تحقيق هذه اآلية ا   من كالم اشعياء عن حبل العذراء  كان الروح القدس حاال عليه واذ تشكك -ج

                           

  -الكنيسة فى : من اهمية تسبحة سمعان الشيخ ان جعلتها -9

 صالة نصف الليل   -ج                                صالة النوم   -ب                                    القداس االلهى  -أ

 

سوف يؤمن البعض بالمسيح فيخلصون و يقومون من خطاياهم  هاذكر اآلية مع الشاهد التى اعلن فيها سمعان الشيخ ان -10

 وهى الصليب الذى سيتمم عليه فداء العالم  فى حين يرفض كثيرون االيمان فيدانون و كيف ستقاوم عالمة المسيح

 

 

 

   

 هى حنة بنت فنوئيل : من  -11

        بية متقدمة فى السن من سبط أشير هى ن -أ

   كانت مالزمه الهيكل ال تفارقه عابدة باصوام و طلبات ليال و نهارا  -ب

 تمتعت برؤية الطفل يسوع فسبحت هللا و تكلمت بنبوات عن الفداء و الخالص الذى سيتممه هذا الطفل  -ج

 

 :اذكر اآلية مع الشاهد  -12

 ول مرة انه اتى لينفذ مشيئة اآلب السماوى أبيه اعلن فيها الصبى يسوع وألالتى  -أ

 

  

 م من كل ما نالته من كرامه نجدها فى تواضع تقدم يوسف عليها فى حديثها فيها العذراء بالرغ التى  -ب

 

     

 

 :  االصحاح الثالث 

 

 :تنبأ عن يوحنا المعمدان  -13

 (1:   3 ص)  مالخى النبى  -ج                   ( 1:  13   ص) زكريا النبى -ب            ( 5-3:  40 ص)  اشعياء النبى -أ

                                         

  -عمل يوحنا المعمدان االساسى : كان -14

 ئ الطريق الملوكى بالتوبة ييه -ا

 بحلول الروح القدس فينا للتمتع الخطايا بحسب وانما ئ الطريق لمعمودية السيد المسيح ال لمغفرة ييه -ب

 بة العملية و الحياة المستقيمة الدعوة الى التو-ج

 

 لك : من انهم خرجوا ليعتمدوا منه و ذ وبخ يوحنا المعمدان الجموع لعدم توبتهم من كل قلوبهم بالرغم -15

 الن قلوبهم متعلقة باالرضيات مثل االفاعى  -أ

 التكالهم على نسبهم الجسدى البراهيم  -ب

   ( والذى ساد عليهم الرياء و السعى وراء المظاهر 7:  3الن كان منهم كثيرين من الفريسيين و الصدوقيين ) مت  -ج

 



 

 قد وضعت الفأس على أصل الشجرة ، فما المقصود بهذه الفأس ؟  -16

  كلمة هللا التى مثل السيف ذو حدين سيدين كل من ال يؤمن به  -أ

 تحطيم اعتمادهم على شرف بنوتهم البراهيم  -ب

 قرب الدينونة فالبد من التوبة و تقديم االنسان ثمر البر واال فلينتظر النار االبدية  -ج

 

  -:إلى ( نجد يوحنا المعمدان ينقلنا بكالمه من العهد القديم الى العهد الجديد الذى يمهد  14 – 10فى االيات )  -17

                             حياة الشركة فى الكنيسة  -أ 

                             مطلوب ليس فقط من االغنياء بل أيضا الفقراء  ان العطاء -ب

  اهمية العدل و ترك محبة المال  -ج

 

  -اذكر االيات مع الشاهد التى اوضحت : -18

 اتضاع يوحنا المعمدان فبالرغم من انه كان اقوى االنبياء لكنه انكر نفسه معطيا المجد للمسيح  -أ

 

 

 

 اعالن يوحنا المعمدان عن مجئ المسيح كديان  -ب

 

 

 

  القانيمه الثالثه بوضوح كامل اعالن هللا -ج

 

 

 

 

 :  الرابعاالصحاح 

 

  لماذا سمح السيد المسيح البليس أن يجربه ؟  -19

  ين المجرمين ليشعرنا انه قريب منا النه فى ما هو قد تالم مجربا يقدر ان يع -أ

  رب ستطيع ان ننتصر كما انتصر هو حين ج  نلكى يعطينا الرب بمثاله كيف  -ب

   لنتعلم منه ان نستخدم كلمة هللا فى حروبنا للرد على ابليس  -ج

 

 المسيح اربعين يوما متواصلة دون ان يأكل ثم جاع أخيرا ؟  لماذا صام السيد -20

                                       صام اربعين يوما مثل موسى و ايليا حتى ال يتجاوز حدود البشر فيظن الناس انه ليس انسانا عاديا  -أ

                         قد جاع اخيرا ليؤكد ناسوته  -ب

 النه استخدم الهوته طوال االربعين يوما  -ج

 

  من كلمة هللا هو االساس و ليس فقط االهتمام بالشبع المادى اذكر اآلية مع الشاهد التى توضح ان الشبع الروحى  -21

 

  

  

 

  :استند ابليس على هذه اآليات ليخدع يسوع انه بهذا يتمم كالم هللا و التى تحمل نفس معنى اآلية فى 11،  10فى عددى -22

 ( 12-11:  91) مز  -(                                  ج 7:  34مز )  -(                                     ب 1:  54) مز  -أ

 



    -ى المسيا فيبدا خدمته بــــ:يذكر هذا االصحاح نبوة اشعياء عن حلول الروح القدس عل -23

                                   بتبشير المساكين الذين اذلهم ابليس وابعدهم عن هللا  -أ

                                     بتحرير كل من قيده ابليس بالخطية و مشتاق لحرية مجد اوالد هللا  -ب

 فتح اعين من اظلمت عيونهم بالشر و يعطى كل المنسحقين الضعفاء حياة جديده فيه ب -ج

 

 : ماهى سنة الرب المقبولة ؟  19فى عدد  -24

 تى كل خمسين عامهى سنة اليوبيل و تأ -أ

 فيها تستريح االرض وال تزرع و يطلق العبيد احرارا  -ب

  كانت توافق بدء كرازة المسيح فى الناصرة  -ج

 

    -: كان الجميع يشهدون له و يتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه وذلك : 22عدد  -25

 معرفتهم بعمله كنجار  -ب                                               لمعرفتهم بنشأته و اصله و عائلته  -أ

   ايمانهم القوى و تبعيتهم ليوحنا المعمدان  -ج

 

اكثر مما اذكر االية مع الشاااهد التى وضااح فيها الساايد المساايح ان االنسااان قد يجد الكرامة و المكانة و الترحيب خارجا  -26

 يجدها عند اقربائه المستهينين به .

 

 

 

  -: فامتأل غضبا جميع الذين فى المجمع وقاموا و أخرجوا السيد المسيح خارج المدينة و ذلك بسبب : 28عدد  – 27

 انه كشف افكار اهل الناصرة وفضح خطاياهم  -أ

 انه زار كفر ناحوم قبل الناصرة و صنع فيها معجزات كثيرة  -ب

 و بالتالى استحقوا الخالص مثلهم بل و عمل معجزات اكثر بينهم  انه اعلن تفوق االمم عليهم -ج

 

  -فى معجزة اخراج شيطان بكفرناحوم تعجب كل الحاضرون من : -28

 لشيطان عرف السيد المسيح و شهد له ان ا -أ

 ان السيد المسيح له سلطان على الشياطين فاليقدر على هذا اال هللا  -ب

 لم يحتمل قوة تعليم المسيح الرجل كان حاضرا معهم فى المجمع وان هذا  -ج

 

  -بشفاء الرب لحماة بطرس أعلن لنا : -29

 الخدمة يعوضه الرب باالهتمام بعائلته حتى فى االمور الزمنية  ان الخادم الذى يسلم حياته فى يدى الرب لحساب -أ

 اهتمام الرب يالنساء و ترحيبه بخدمتهن اذ عندما شفاها قامت لتخدمهم  -ب

 دليل الشفاء الروحى و الفورى و الكامل هو خدمة اآلخرين  -ج

 

 فكان يمنعهم ، لماذا ؟ : كانت الشياطين تخرج ممن دخلت فيهم معلنه انه المسيح أما هو 41عدد  -30

1- 

 

2- 

 

3-       


