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ان هللا يطيل أناته عليك حتى تثق فيه و تتبعه و تتمتع ببركاته و خدمته . فال تتعطل بتعلقاتك المادية و   †

مشاريعك و مسؤلياتك عن خدمة هللا ، فهى ال يساويها شئ فى العالم . أنه أختبار واضح لمدى محبتك له ، هل 

  .  هى أكثر من العالم 

على حل مشاكلك ، فالتجئ اليه باتضاع و ثق أنه سيرفع عنك كل متاعبك ان كنت تؤمن بقوة هللا القادرة    †

وكن مستعدا لترك كل خطاياك بالتوبة فيسندك أيضا حتى تتخلص منها مهما كانت صعبة . أنه يحبك وقد أتى 

  .  لخالصك

لك، وهذه  ان عطاءك لآلخرين يظهر مدى محبتك لهم و تجردك من محبة الماديات ، و تقديرك لمحبة هللا   †

حتى لو الحظت أخطاء اآلخرين الثالثة تدفعك للعطاء السخى . واذا كان ميلك للحب و العطاء ستبتعد عن االدانة 

 . ، ستبحث ماذا تقدم لهم 

ارك و نية قلبك الشريرة ، و تأمل ت مؤذية ، فافحص نفسك و تب عن أفكان كان لك كلمات ردية أو تصرفا   †

  .   حبا و تعطى اآلخرين أعمال خير و كلمات طيبةمحبة هللا لك لتمتلئ 

بل تكريم المسيح لك حاسب نفسك كل يوم عن ان قدمت توبتك باتضاع و ايمان و حب تنال غفران خطاياك    †

 .  خطاياك لترجع بالتوبة المتضعة ، وتتحرك مشاعر حبك نحو هللا فتنال مراحمه 

هللا يقدر محبتك حتى لو كانت قليلة مثل سمعان ، ومستعد أن يبارك حياتك و بيتك بدخوله اليهما . ولكن ان  †

كانت لك محبة كبيرة مثل المرأة الخاطئة ، فمهما كانت خطاياك تغفر كلها . فسمعان لم يتبرر من خطاياه ، بل 

 .  و تمجيدا من المسيح مجرد نال بركة من المسيح ، أما المرأة فنالت غفرانا كامال 



 

 
 ةــة الذهبيـاآلي

 
وال تدينوا فال تدانوا . ال تقضوا على أحد فال يقضى عليكم  "  

 "   اغفروا يغفر لكم 
 (  37: 6لو )                                                                                           

 
 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 . 

 

 المقدس   مسابقة دراسة الكتاب 

لن ينظر فى اإلجابات المقدمة علماً بأنه  2019/  6/  16   االحد  إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 بعد هذا التاريخ 

 7/7/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

 من  االيات  تسميعفى  7/7/2019+ مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس  38( من مزمور رقم  12:  1)  

 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 .   

 

 :  الخامساالصحاح 

 كم للصيد ، ما الذى جعل أمر المسيح غريبا على سمعان ؟ ابعد الى العمق و القوا شباك معانقال السيد المسيح لس -1

                                 الن سمعان تعب طوال الليل ولم يجد سمكا   -أ

                                   الن الوقت المناسب للصيد هو الليل و ليس حينما تقابل مع السيد المسيح  -ب

  االسماك التى فى القاع  ضباك بل بسنارة لبعالسمك انه ال يصطاد فى العمق بالشالن بخبرة سمعان فى صيد   -ج

 

ه فيطيعاذكر اآلية مع الشاهد التى شعر فيها سمعان بضعفه و خطاياه أمام قوة المسيح و الهوته الظاهر فى أمره للسمك  -2

  . ضدا للقوانين الطبيعية  

 

 

 

 

 

  كان اول المدعوين لتبعية المخلص صيادين أميين و ليس حكماء أو فالسفة و ذلك :  -3

                                                 ال يقدر أحد أن ينسب تحول المؤمنين الى الفصاحة و العلم بل الى عمل هللا حتى  -أ

                                              حتى تظهر قوته االلهية العاملة فيهم  -ب

  حتى يصطادوا االمم الذين كانوا غارقين فى بحر هذا العالم  -ج

 

 ؟لماذا اوصى السيد المسيح االبرص  بعدما شفاه أن ال يقول ألحد  -4

   اال يطلبوا مديحا ممن يشفوهم .حتى يتعلم الذين ينالوا موهبة الشفاء من هللا مسيح ال يريد المظاهر و الشهره والن ال –أ 

  النه لم يكن بعد وقت المعجزات لكنه اضطر لذلك  -ب

 ن ملكا ارضيا وه ليجعلوه ملكا فهو لم يأتى ليكولكى يتجنب المسيح أن يأخذه اليهود عن -ج

 

     -علم المسيح افكارهم دون أن يقولها وعاتبهم ، وهذا يبرهن على : :2فى عدد  -5

 الهوت المسيح النه ال يعرف الفكر الداخلى غير هللا  -أ

 ان الفكر الشرير خطية و ليس فقط الفعل و الكالم  -ب

 ان الكتبة وهم العارفون بالشريعة ادركوا ألوهية السيد المسيح  -ج

                                  

  لماذا كان قول السيد المسيح " مغفورة لك خطاياك هو االصعب و االهم من أن يقول للمفلوج قم و امشى ؟  -6

  الن هللا وحده هو غافر الخطايا و لهذا فقد صار عليهم أن يعترفوا بأنه هو هللا  -أ

  الن غفران الخطايا يشمل أيضا الشفاء الجسدى الن خطاياه كانت هى اصل الداء  -ب

  الن من له سلطان على غفران الخطايا فبالتأكيد يستطيع أن يشفى المرضى  -ج

 

  :الفريسيين على تالميذه بسبب اختالطهم بالعشارين والخطاة فعاتبهم بلطف موضحا لهمسمع السيد المسيح تذمر الكتبة و -7

                                   سبب تجسده و مجيئه وهو دعوة الخطاة للتوبة  -أ

                                    يهههب الهههذى يهههذههههب للمرضههههههى و ليس لالصههههههحهههاء بانهههه من الطبيعى ان يهتم بهههالبعيهههدين ليتوبوا عن خطهههايهههاهم كهههالط -ب

 ان الخاطى فى نظر هللا ما هو اال مريض يريد هللا شفاؤه  -ج



 

امام العبارة  √( ضههع عالمة  39 – 33يد المسههيح من خالل اآليات ) فى ضههوء فهمك لمفهوم الصههوم الذى اوضههحه لنا السهه-8

    امام العبارة الخاطئة  ×الصحيحة و عالمة 

 (    ان الصوم فريضة اجبارية يلتزم بها المؤمنون                                                                                )    -1

 بالتذلل و الدموع و التوبة                                                                                   )       (ان الصوم مرتبط  -2

 قدم هلل فان لم تتغير الحياة كلها بالتوبة فلن نستفيد منه                                            )       (ان الصوم هو حب ي   -3

 )       (           تمتع بالعرس خالل التوبة       غاية فى ذاته و انما من اجل الدخول الى العريس و ال ليس ان الصوم -4

 ان الصوم الذى يمارسه االنسان سيفيده فى كل االحوال حتى لو كانت اعماله ال تتفق مع نقاوة هذا الصوم      )       ( -5

 لصوم الذى هو عبادة روحية مفرحة لقلب هللا                       )       (ان الرقعة الجديدة و الخمر الجديدة ترمز الى ا -6

 ان الرب يقبل االصالح لبناء حياة روحية جديدة عن طريق الترقيع بين ما هو قديم وما هو جديد كبداية         )       ( -7

 بالمسيح و محبين للكبرياء          )       (ان الثوب العتيق و الزقاق العتيقة ترمز لحياة الفريسيين الرافضين لاليمان  -8

 

 :  السادساالصحاح 

   

 -ميذ السيد المسيح عندما رأوهم :ن على تالثار الفريسيو -9

                                     يقطفون سنابل الغير و يأكلونها  -أ

                              يقطفون السنابل يوم السبت  -ب

  يستخدمون المنجل فى قطف سنابل الغير   -ج

 

  -برهن السيد المسيح على عدم خطأ تالميذه فيما فعلوه بأن ذكرهم بـ : -10 

 بتصرف داود النبى و الملك حين أكل هو ورجاله الخبز المقدس الذى ال يحل أكله اال للكهنة  -أ

 ( 35:  15)عد بتصرف موسى النبى حين وجد رجال يحتطب حطبا فى البرية يوم السبت  -ب

 باعالنه لهم انه هو االله المتأنس واضع شريعة العهد القديم و هو رب السبت ايضا  -ج

 

   -صحح السيد المسيح مفهوم السبت لدى اليهود بأن : -11

         بأنه يحل فعل الخير فى السبوت اذ شفى ذا اليد اليابسة يوم السبت  -أ

    م موضحا لهم أنه يليق بيوم الرب عندهم و هو السبت فعل الخير هناقش -ب

  شفى يؤمن ويشكر هللا و يبدأ فى عمل الخير وضح لهم قصده بشفاء المريض وهو تخليص نفسه فعندما ي   -ج

 

  -كان عدد التالميذ اثنى عشر و ذلك يشير الى : -12

 مملكة هللا على االرض حيث يملك الثالوث فى العالم كله بجهاته االربعة كلها  -أ

  12حيث عدد اسباط الشعب فى العهد القديم  12عداد المسيح شعبا جديدا برئاسة جديدة فرتب أن يكون عدد التالميذ إ -ب

  عب اشخاص آخرين مؤهلين يستحقوا أن يكونوا تالميذ ايضا للسيد المسيح النه لم يكن هناك من الش -ج

 

 :معنى اسماء هؤالء التالميذ  ما -13

 

 00000000000000اندراوس :  -2                                                          00000000000000يعقوب  :  -1 

   

 0000000000000برثولماوس : -4                                                       000000000000000فيلبس : -3  

   

 0000000000000000يوحنا :  -6                                                        000000000000000متى :  -5   

 

 



 بعد تعيين تالميذه نزل السيد المسيح من الجبل الى سهل وكان حوله ثالث فئات فمن هم ؟  -14

 

1- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

2- 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

3-  00000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

  من هم المساكين بالروح ؟  -15

  تضعين الم -ج                          الفقراء       -الذين لم يعرفوا المسيح                                    ب -أ

 

   -ما المقصود بكل من : -16

   الجياع :..................................................................................... -أ

 الباكون :.................................................................................. -ب

 ...............................االغنياء :................................................... -ج

 د الضاحكون :.................................................................................

 

و ئين وهيلقد طالب السههيد المسههيح المؤمنين أن يصههعدوا بروحه القدوس على سههلم الحب فيحبون حتى االعداء و المسهه -17

  -ب الذى هو :بذلك يرفعنا الى كمال الح

                              مجرد احتمال الظلم و عدم كراهية الظالم  -أ 

 مجرد تحول الكراهية للظالم الى حب  -ب

   تحول حب االعداء الى صنع عمل خير لهم و الصالة من اجلهم  -ج

 

  -كال لكم " هذه االيات تحمل نفس معنى اآلية فى :" ال تدينوا لكى ال تدانوا .... بالكيل الذى به تكيلون ي   38، 37عددى  -18

 (  6:  1) نح  -(                                 ج 1:  2) رو -ب                       (            2،  1:  7) مت  -أ

 

   استكمل السيد المسيح تحذيره لنا من االدانة  :  -19

   خطايانا التى تعمى بصيرتنا فنقود االخرين و نحن عميان فنسقط معهم فى حفرة المشاكل و االخطاء  ا تكثرالنه -أ

 انه ليس من الحكمة ان النسان فى عينه خشبه أن يخرج قشة من عين اخيه  -ب

    نتمثل به فى الحب و عدم االدانه  ه ليس التلميذ افضل من معلمه ويجب أنأن -ج

 

الشههههاهد التى اكدت ان االنسههههان الصههههالح المملوء محبه يخرج من قلبه كالما و تصههههرفات حب و عطاء و  اذكر اآلية مع -20

 تسامح أما الشرير الضعيف فى محبته فيدين و يؤذى و يصنع كل شر مع اآلخرين .

 

 

 

 

                                     

 

  -الى ماذا يشير روحيا كل من : 49-47فى االعداد من  -21

 ............الرجل الذى بنى بيته على صخر : ............................................................................................... -ا

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

 

 ..الرجل الذى بنى بيته على الرمال و االتربة بدون اساس : ........................................................................ -ب

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

 



 االصحاح السابع : 

 

اذكر اآليات مع الشههاهد التى اوضههحت تواضههع قائد المئة المملوء ايمانا بسههلطان المسههيح الفائق ، و كذلك اعجاب السههيد  -22

  المسيح بهذا االيمان و مدحه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -المسيح البن ارملة نايين دون أن يسأله أحد توضح :السيد اقامة  -23

 اهتمام المسيح بالنفس الضعيفة التى بال سند او رجاء  -أ

                                      ان هللا يحبنا و يسد احتياجاتنا حتى لو لم نطلب  -ب

  ان جسد السيد المسيح المتحد بالهوته قادر أن يعطى حياة لمن يتالمس معه  -ج

 

   -ارسل يوحنا المعمدان اثنين من تالميذه للسيد المسيح حتى يسأاله عن امره وذلك : -24

 ليقدم لتلميذيه الفرصة أن يلمسا بنفسيهما عمل السيد المسيح و يتعلقا به  -أ

  الن يوحنا المعمدان كان متشككا هل هو المسيا المنتظر أم ال  -ب

  النه شعر بدنو اجله و اراد أن يتبع تالميذه المسيح  -ج

 

تب عنه فى العهد تب عنه " ها انا أرسهههههل أمام وجهك مالكى الذى يهئ طريقك قدامك " اين ك  " هذا هو الذى ك   27عدد  -25

    القديم ؟ 

 (  1:  11) هو  -(                                  ج 3:  40) أش  -(                                             ب 1:  3) مال  -أ

 

 ان السيد المسيح شهد ليوحنا الذى اعد الطريق له . فبماذا مدحه ؟  30-24نرى فى اآليات من  -26

1-  

2- 

3- 

4- 

5-  

 

  -: أة الخاطئة فى بيت الفريسى جعلته الكنيسة جزءا فى صالتها اليومية فى :رالهمية موقف الم – 27

 الخدمة الثانية من صالة نصف الليل باألجبية  -ب                                            التسبحة اليومية  -أ

 صالة باكر فى االجبية  -ج

 

  رسا لكل منا وهو : أعطت المرأة الخاطئة بتصرفها مع السيد المسيح د -28

 يق الشرعى المقبول لكى نقترب من المسيح و نكون مقبولين هو ان ناتى معترفين بخطايانا و عدم استحقاقنا ران الط -أ

  ان مراحم هللا تخلصنا مهما كانت خطايانا مادام هناك توبة بانسحاق  -ب

  ان دموع التوبة عند المسيح هى أثمن من أى قارورة طيب  -ج



     


