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 انجيل لوقا  

 ( العاشراالصحاح  حتى الثامناالصحاح ) الرابعالجزء 
 

 

 
 

ما مبااليمان تستطيع ان تنال أحتياجاتك من هللا أبيك الحنون ، الذى يفرح بطلباتك و يود أن  يعطيك أكثر   †
   . تطلب او تفتكر خاصة لو اقترن ايمانك باتضاع فى شكل تذلل و دموع و مطنيات و أصوام و صلوات متوالية

ال تتسرع فى الحكم حسب الظاهر ، فقد يكون هلل حكمة ستفهمها فيما بعد . ففى كل موقف تعلم أن تصلى    †
  .  يمانك فى الصالة ستفهم حكمة هللااتضاعك و اليكشف لك هللا مشيئتة التى تختفى عن عينيك ، و على قدر 

ان كان هللا يدعوك لخدمته ، فثق أنه يعطيك قوته أوال ، وال يقف أمامك أى عائق حتى الشياطين ، ألن الهنا    †
 .  قادر على كل شئ ، وهو الذى يعمل فيك عندما تخدمه

 البعيدين عن الكنيسة ، فاهلل يعمل فى الكل لجذبليتك تتعلم فضيلة من كل انسان تقابله ، حتى لو كان من    †
  .  الكل اليه ، و تعلمك الفضائل من اآلخرين يدفعك لمحبتهم و يعلمك االتضاع و ينميك روحيا

المسيح يفرح بتبعيتك له ، ان كنت ال تبغى هدفا سواه ال تنشغل بالماديات او العالقات البشرية أكثر منه ،    †
 .  هللا و تحب جميع الناس حينئذ تستطيع أن تحب

ال تواجه الشر بالشر ، ألن العنف هو اضطراب داخل االنسان . فكن هادئا معتمدا على مسيحك القوى ،   †
محبتك القوية لالشرار ، ألنهم حتى لو استهانوا بها أوال ، ستؤثر فيهم بعد ذلك لتمتص ثورة العنفاء و تعلن 

 . خرين.... و هكذا تحتفظ بهدوئك و تكسب اآل

ال تهمل احتياجات من يطلب مساعدتك ، وأسرع لنجدته قبل أن تنسيك مشاغلك االهتمام بعمل الرحمة . وان    †
لم يطلب مساعدتك لخجله ، فال تتوان عنه ، بل ابحث عن المحتاجين بكل نوع و خاصة المحتاجين روحيا أى 

 . لبعيدين عن هللا لتساعدهما



 
 ةــة الذهبيـاآلي

 
 أراد أحد أن يأتى ورائى ان "  

 "    فلينكر نفسه و يحمل صليبه كل يوم ويتبعنى
 (  23: 9لو )                                                                                           

 
 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 علماً بأنه  2019/  7/  21   اجتماع االحد الثالث  إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 اإلجابات المقدمة بعد هذا التاريخ 

 4/8/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

 من  االيات  تسميعفى  4/8/2019+ مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس  38 الخر المزمور رقم  13 

 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 .   

 

 :  الثامن االصحاح 

  المسيح بخدمة المرأة و ذلك عندما :يتضح لنا اهتمام السيد  -1

                               سمح لها بتبعيته و سماع تعليمه عكس اليهود التى تنقص من قدرها و كذلك االمم   -أ

                                    سمح لها بخدمته من اموالهن فالعطاء المادى للخدمة يظهر المحبة  -ب

   سمح لهن أن يسبقن التالميذ عند الدفن و زيارة قبر المخلص فصرن كارزات بالقيامة   -ج

 

  -فى مثل الزارع الى ماذا يشير كل من : -2

 الزارع : -أ

 

 البذار : -ب

 

 الطريق :  -ج

 

 االرض الصخرية :  -د

 

 االرض المملوءة اشواكا :  -ه

 

  االرض الجيدة : -و

 

 :  دامه لالمثال وهو أنهاستخوضح السيد المسيح سبب  -3

   لكى يخفى بعض الحقائق الروحية عن بعض الناس  –أ 

 لكى يقتحم القلوب القاسية التى تسمعه و تبصره وال تريد ان تؤمن به و تفهم كالمه  -ب

 لتثبت المفهوم التعليمى الذى يريده السيد و لكى نتعلم ان نتامل اعمال هللا وما حولنا من احداث لنرى يده و حكمته  -ج

 

      -الى ماذا يرمز روحيا كل من : -4

 النور :  -أ

 

  اخفاء النور باناء يوضع فوقه :  -ب

 

 وضع النور تحت السرير :  -ج

 

عطى بركات أكد فيها السااايد المسااايح على ان من له اساااتعداد لطاعة هللا و للجهاد الروحى ساااي  اذكر اآلية مع الشااااهد التى  -5 

  اوفر أما من ليس له ايمان و جهاد روحى فان عطايا هللا له و التى بكبريائه يظنها ملكا له ستنزع منه و يسقط فى تشككات

 

 

 

                               

  : حدوث اضطراب عظيم فى البحر حتى غطت االمواج السفينة و كان المسيح نائما و ذلك  23فى عدد  -6

                                   تأكيدا لناسوته و حاجته للنوم و الراحة   -أ

                                      اعالنا لالهوته و ظهور قوته و سلطانه على الطبيعة  -ب

  ركوب البحر فيشعروا بالحاجة هلل المخلص ميذ عجزهم رغم خبرتهم فى الصيد وليدرك التال -ج



 

   وما ذنب هذه الخليقة ؟  اطين ان تذهب الى قطيع الخنازير ،لماذا سمح هللا للشي-7

 حتى نرى شر الشياطين مما فعلوه بأجساد الحيوانات و نعرف ما يحدث لمن تمتلكهم الشياطين  -أ

 تأديبا الصحاب الخنازير فتربيتها كانت ممنوعة حسب الناموس  -ب

 حتى نفهم اهمية النفس البشرية لدى السيد المسيح فهو يسمح بهالك قطيع خنازير من اجل انقاذ شخص  -ج

   

 لماذا طلب السيد المسيح من المجنون بعد شفائه أن يرجع الى بيته و يحدث بكم صنع هللا به ؟  39فى عدد  -8

                                      النه لم يكن السيد المسيح يخشى كما فى اليهودية أن يجعلوه ملكا أرضيا عليهم  -أ

                               النه لم يكن هذا بعد وقت المعجزات و لكنه اضطر لذلك  -ب

   الن هذه المدينة ممتلئة باالمميين فهذه فرصه لكى يؤمنوا باهلل أكثر من ايمانهم بقوة الشياطين   -ج

 

  لماذا أعلن السيد المسيح ما فعلته نازفة الدم أمام الجميع ؟  -9 

                                              حتى ال تعود تفعل ذلك مرة اخرى  -أ

 ايمانها ليحث البقية على االقتداء بهحتى يمجد  -ب 

  ليؤكد لها شفاؤها تماما و يضع نهاية لمخاوفها بمنحها السالم الداخلى  -ج

 

   فى معجزة اقامة ابنة يايرس ، لماذا أمر السيد المسيح والديها بأال ينشروا خبر المعجزة ؟  -10

          النه ال يريد مجدا من الناس بل يريد شفاء النفوس بتعاليمه  -أ

     حتى ال ينشغلوا باالعجاز المادى عن الخالص االبدى  -ب

 حتى ال يجعلوه ملكا ارضيا عليهم اذ كانت فكرتهم عن المسيا المنتصر خطأ  -ج

 

 :  التاسع الصحاح ا 

 
  هم فى الخدمة ؟ يسندكامكانيات الكرازة لماذا قدم السيد المسيح لتالميذه  -11

                    شفاء أمراض  -أ

                          عطايا مادية لسداد احتياجاتهم  -ب

    سلطان على جميع الشياطين قوة و  -ج

 

  -عند ارسالية السيد المسيح للتالميذ للكرازة منعهم من ان يقتنوا شيئا و ذلك : -12

 للتبشير بملك هللا على القلوب هو يكفى كل احتياجاتهم ألن هللا الذى وهبهم كل هذه القوة  -ا

 لكى يحررهم من كل اهتمام ارضى حتى ال ينشغلوا اال باهتمام واحد وهو التبشير و التعليم  -ب

 الن هللا يريد منهم االتكال الكامل عليه وان ال يجدوا فى المال ضمانا للغد  -ج

 

  ه ؟ ح عند دخولهم ألى مكان ليكرزوا فيبماذا اوصاهم السيد المسي -13

 ان يحاولوا أن ينتقلوا بسرعة من بيت آلخر حتى يستطيعوا المرور على كل البيوت لمجاملة الجميع  -ا

 ان يقيموا فى بيت واحد للتركيز على هدفهم وهو التبشير  -ب

 ان يقدموا سالمهم و محبتهم و تعاليمهم كما هى وال ينزعجوا ان رفضها أحد  -ج

 

   الشعب لياكل ؟هم  لماذا طلب السيد المسيح من التالميذ أن يعطوا  -14

 لكى يأخذوا مكانهم كمسئولين عن هذا الشعب فهم يمثلون الكنيسة التى يستخدمها هللا الشباع اوالده  -أ

 لكى يمتحن ايمانهم هل سيطلبوا منه أى يؤمنوا بقوته أم يخضعوا لمنطق البشر فى عدم وجود طعام  -ب

 النه يعرف ان لديهم ما يكفى الطعام هذه الجموع  -ج



 
 تعد معجزة اشباع الجموع من اهم المعجزات حيث انها :  -15

                               رون االربعة يبشى المعجزة الوحيدة التى دونها اله -أ 

  جسده على شكل خبز و يشبعنا كلنا به  النها رمز لسر االفخارستيا الذى يعطينا السيد فيه -ب

 النها تعلن بركة المسيح التى تغطى كل احتياجاتنا فنتكل عليه وال نقلق من اضطرابات العالم  -ج

 

                                اعلن السيد المسيح شرطا اساسيا لتبعيته فما هو ؟ وكيف يكون ذلك ؟  -16

 

 

 

 

 

اذكر اآلية مع الشاااهد التى وضااحت أن من رفض حمل الصااليب و يخجل من احتمال الخزى و االهانات و االالم ساايخجل  -17

    القديسيين .ايضا منه المسيح فى يوم الدينونة أمام المالئكة و 

 

 

 

 امام العبارة الخاطئة  ×العبارة الصحيحة و عالمة امام  √التجلى : ضع عالمة فى حادثة  -18

 كان ايليا و موسى يتكلمان مع يسوع                                                                 )        ( -1

 )        (                                               من رهبتهكان التالميذ متيقظين و متابعين للتجلى  -2

 هللا اآلب تكلم من السحابة كما حدث فى معمودية المسيح                                        )        ( -3

 )        (   اخذ يسوع بطرس و يعقوب و يهوذا وصعد بهم الى جبل عال                                -4

 ( وتغيرت هيئتهم قدامه                                                                                   )         -5

 (         ) ات                             اعلن التالميذ حادثة التجلى بعد قيامة السيد المسيح من االمو -6

 )        (                                ا معلم جيد ان نكون ههنا                      قال يعقوب ليسوع ي -7

 

  : لماذا وبخ السيد المسيح تالميذه ؟ 41فى عدد  -19

 لرفضهم شفاء ابن الرجل الذى به روح نجس  -أ

 لضعف ايمانهم لذلك عجزوا عن اخراج الشيطان من الغالم  -ب

  عدم شعورهم بمسئوليتهم عن خالص العالم كله وليس اليهود فقط  -ج

 

    -" ألن من ليس علينا فهو معنا " ورد نفس معنى هذه اآلية فى : -20

 (                                  30:  12) اكو  -(                                  ج 30:  12) مت  -ب                        ( 40:  9مر  )   -أ

 

  فقال له يسوع " دع الموتى يدفنون موتاهم ........." من هم الموتى فى هذه اآلية    60ع -21

                                         هم االحياء جسديا لكن موتى بالروح  -أ

                                     هم الموتى جسديا   -ب

 هم المنهمكون فى الماديات و ال يهتمون بخالص نفوسهم   -ج

  

 :  العاشر االصحاح 

 

    -الى ماذا يشير كل من : -22

 ...............................................................................................عدد التالميذ االثنى عشر   :  -أ

  عدد السبعون رسوال      : ................................................................................................ -ب



 " الفاعل مستحق أجرته " من قائل هذه العبارة ؟ ولمن قالها ؟ وما المقصود منها ؟  -23

 

 

 

شفاههم ومن يقبل تعاليم الرسل  -24 سيد المسيح ان الرسل يمثلونه فتعاليمه على  شاهد التى اوضح فيها ال اذكر اآلية مع ال

 يكون قد قبل المسيح نفسه و العكس صحيح .

 

 

  

  -فرح الرسل بنجاح ارساليتهم عندما : – 25

 رجوع الناس بالتوبة الى هللا بدء  -ج                        خضعت لهم الشياطين  -ب                        قبل الناس تبشيرهم  -أ

 

  -سأل ناموسى السيد المسيح " ماذا اعمل ألرث الحياة االبدية " وذلك : -26

 الن الناموسى متخصص فى كتب الناموس ووجد انها ال تشبعه  -أ

 النه  كان  يتصور ان المسيح سيهاجم الناموس و بهذا يوقعه فى فخ  -ب

 النه كان يريد أن يفهم كالم هللا حتى يعمل اعماله  -ج

 

لمحبة الكل مهما كانوا بعيدين أو عندما أراد الساايد المساايح ان يوضااح مفهوم القرابة و المحبة لكل انسااان ليتسااع القلب  -27

    -مرفوضين شرح لهم مثل :

 الزارع  -السامرى الصالح                                ج -الدرهم المفقود                               ب  -أ

  

  -الى ماذا يرمز كل من : -28

 ..............................................................الكاهن : ............................................... -1

 الالوى : ............................................................................................................. -2

 ......................................................................................................... السامرى :  -3

 الزيت  : ............................................................................................................. -4

 ..............................................................................................الدابة : ................ -5

 الفندق  : ............................................................................................................ -6

 ..............................................................................صاحب الفندق : ...................... -7

 

 اشتكت مرثا للسيد المسيح من :  -29

 انه اليبالى باتعابها الكثيرة  -أ

 تقصيره فى تنبيه مريم أن تشاركها فى اعداد الوليمة  -ب

 ع بسبب الخدمة الكثيرة نها لم تستطكانها تريد ان تتفرغ لسماع تعاليمه ول -ج

 

  -" الحاجة الى واحد " تعنى أن : -30

 االرتباط و التعلم من شخص المسيح وليس االهتمام الزائد بحاجات الجسد الى الحاجة  -أ

 القته الشخصية بالمسيح وكل الخدمات المادية التغنى االنسان الروحى عن عاالعمال العالمية و المفيدة  -ب

 صلى حتى ولو كان على حساب خدمته يكفى للخادم أن يجلس يتأمل و يدرس و ي -ج


