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ليتك تتعود التدقيق فى فهم الكتاب المقدس و كل ايمان و طقوس الكنيسة ، بل تفحص حياتك أيضا بالتدقيق   †

  . فى توبة لتنمو نموا روحيا قويا 

من المذبح و  الهيكل تنسكب علينا النعم االلهية و البركات السمائية ، فننال أعظم شئ وهو جسد الرب و    †

   . دمه و نقتنى سالما و فرحا .. بل و تنفتح عيوننا الداخلية لنرى هللا و نتمتع بعشرته مع كل السمائيين 

على قدر ما تطيع وصايا هللا و تتكل عليه فى تسليم حياتك له ، تفيض عليك بركات السماء و يسندك هللا و    †

  . يثبت ايمانك و تعاين هللا فى حياتك ، فتطمئن و تفرح و تستحق أن تعاين السمائيات و أنت على األرض 

ات تنهمر عليك كل البركاع ، بأن تعرف خطاياك و احتياجك له ، حينئذ ان اقصر الطرق الى قلب هللا هو االتض   †

السمائية . فحاسب نفسك و قدم توبة كل يوم أمامه و اتضع أيضا امام الكل ، فيرفعك فوق الكل بالسالم الداخلى 

   .  و السعادة على األرض ، ثم بألمجاد السمائية فى الدهر اآلتى

هدفك الوحيد فى حياتك هو عبادة الطبيعة الجديدة فى المعمودية ، فو نلت الحرية تذكر يا أخى انك كنت قد     †

   . هللا و السلوك بالبر ، وأى شر تعمله هو خروج عن حياتك المخصصة و المقدسة لمحبة هللا و صنع الخير

يرتفع  المحببة وهللا يفتقدك اليوم بحبه الحانى ، أنت الجالس فى ظلمة الخطية ، فليتك تتوب عن خطيتك    †

 ودمه األقدسين .  قلبك بمشاعر حب فى توبة و شكر ، مستعدا لنوال حبه المبذول على المذبح فى جسده

 

 

 



 
 ةــة الذهبيـاآلي

 
 وكان كالهما بارين أمام هللا  "    

 "  سالكين فى جميع وصايا الرب و احكامه بال لوم              
 (  6: 1لو )                                                                                           

 
 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 اإلجابات المقدمة علماً بأنه  2019/  4/  21 االحد إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 بعد هذا التاريخ 

 5/5/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

تسبحة  تسميعفى  5/5/2019+ مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى 

 ( 53 – 46االصحاح االول من انجيل لوقا فى االعداد من ) فىالعذراء 

 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 .   

 

 :   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

 من هو القديس لوقا ؟ -1

                                هو احد التالميذ االثنى عشر   -أ

                                    الوحيد بين كتاب العهد الجديد الذى لم يكن يهوديا بل امميا  -ب

  بل االيمان المسيحى دون أن يتهود ق    -ج

 

    -معنى اسم لوقا : -2

 المستمع الى هللا  -حامل النور                                        ج -ب                                                    يب بالط -أ

 

 كان القديس لوقا  -3

 نجارا  -جرساما                                                -ب                                                    طبيبا   -أ

 

  -ارتبط القديس لوقا بالقديس : -4

  بولس الرسول  -يوحنا الرسول                                       ج -ب             بطرس الرسول                             -أ

 

  -كتب ايضا القديس لوقا : -5

                                             الرسلسفر اعمال  -أ

      الرسالة الى رومية                               -ب

 سفر الرؤيا  -ج

 

  -كتب القديس لوقا انجيله : -6

 م  60فى حوالى سنة  -أ

 قبل كتابة القديس مرقس و القديس متى اناجيلهما  -ب

 فى اثناء سفره مع بولس الرسول  -ج

 

  -ارسل القديس لوقا انجيله الى : -7

 الرومان  -اليهود                                          ج -ب          األمم حيث ارسله الى ثاؤفيلس              -أ

 

   -ترتيب انجيل لوقا بين اسفار العهد الجديد : -8

                                    مر ←لو  ←مت  -أ

 أع                                ←يو  ←لو   -ب

 يو ←لو  ←مر   -ج

 

   -عدد اصحاحات انجيل لوقا : -9

     يساوى عدد اصحاحات انجيل متى  -أ

                  يساوى مجموع اصحاحات انجيل مرقس و الرسالتين االولى و الثانية الى تسالونيكى  -ب

   نفس عدد اصحاحات سفر الرؤيا  -ج

 



  -من سمات هذا االنجيل : -10

 انه قدم لنا السيد المسيح بكونه المخلص صديق البشرية  -أ

 اهتمامه باالطفال و النساء و الفقراء  -ب

 و ليتورجياتهااهتمامه بالتسبيح اذا ضم الكثير من التسابيح التى تعتز بها الكنيسة و تستخدمها فى عبادتها  -ج

   

  -عى انجيل لوقا باالنجيل الشمولى النه :د   -11

       على احداث كثيرة لم ترد ذكرها فى االناجيل االخرى وى احت -أ

     انفرد بذكر صعود السيد المسيح الى السماء و جلوسه عن يمين هللا  -ب

 انفرد بذكر معجزات و امثال كثيرة  -ج

 

 االصحاح  االول  :

 

    -" كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين و خداما للكلمة " تعنى أن لوقا جمع معلوماته من : 2عدد -12

      معاينته الشخصية لحياة السيد المسيح و حضوره لكل هذه األحداث   -أ

 العذراء و التالميذ الذين عاينوا المسيح  -ب

     كتابات الكثيرين الذين سبقوه ولكن كتاباتهم قد تكون ناقصة  -ج

 

 ؟  اذ اهتم لوقا بمعرفة تفاصيل حياة المسيح ، فكتبها بالتفصيل الى ثاؤفيلس . فمن هو ثاؤفيلس   -13

                                          اممى ويونانى االصل و يعيش فى االسكندرية له مركز سياسى كبير فى الدولة الرومانية   -أ

                                      معنى اسمه محب هللا  -ب

 صار مسيحيا اذ آمن و تعلم الكثير ليثبت ايمانه بالمسيح  -ج

                                         

  -المسيح ولذا تقرأه الكنيسة فى :السيد هذا االصحاح له اهمية خاصة النه التمهيد لميالد  -14

 

  ليلة ابو غالمسيس -ا

  آحاد شهر كيهك االربعة قبل عيد الميالد  -ب

 آحاد الصوم الكبير  -ج

 

فى وسططططط الجو القاتم سططططياسططططيا المتمثل فى هيرودس بفسططططاده و ط يانه ، و القاتم دينيا المتمثل فى وجود رؤسططططاءكهنة  -15

  سنة ، يظهر انسانان باران أمام هللا ، فمن هما وماذا قال الكتاب عنهما مع ذكر الشاهد ؟  400فاسدين و توقف النبوة حوالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نفسه وذلك ألنه : بالسيد المسيح  فهو اعظم مواليد النساء كما أعلن" النه يكون عظيما أمام الرب " لذا  -16

 من بطن امه يمتلئ من الروح القدس  -أ

 يرد كثيرين من بنى اسرائيل الى الرب الههم  -ب

   يتقدم الهه بروح ايليا و قوته لكى يهئ للرب شعبا مستعدا  -ج

 



 

 لماذا عاقب هللا زكريا بالصمت ؟  -17

                               ألجل شكه بالرغم من انه قد تكرر فى التاريخ قدرة الشيوخ على االنجاب بعمل هللا االعجازى  -أ 

                                حتى ال يخبر أحدا وال يعلم أحدا بانه رأى رؤيا داخل القدس  -ب

   ه صوت هللا و كأنه يعاتب المالك بأن كالمه لهو صعب الحدوث لعدم تصديق -ج

 

 ارسل المالك الى عذراء مخطوبة لرجل ، لماذا لم يرسل الى عذراء غير مخطوبة ؟  -18

  الن وجود خاطب او رجل لمريم ينزع كل شك من جهة طهارتها عندما تظهر عالمات الحمل عليها  -أ

  الن وجود يوسف يشكك الشيطان فى أمر المولود و يربكه من جهة التجسد االلهى  -ب

 الن يوسف كان يصلى و يطلب أن يكون له ابن  -ج

 

  -فقالت مريم للمالك " كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجال " وهذا يعنى : -19

 عدم تصديق العذراء للبشرى االلهية  -أ

 ؤلها عما اذا كان هللا يريد منها التنازل عن بتوليتها اتس كان ها ألمر هللا ولكنقبول -ب

  خضوعها لمشيئة هللا فى تسليم كامل بدليل ردها على المالك فى ختام الحوار " ليكن لى كقولك "  -ج

 

 االحداث بالترتيب  رتب -ليصابات سالم مريم العذراء :مجرد أن سمعت ا -20

                                           )    (     طوبت العذراء                      -أ

                                 ارتكض الجنين فى بطنها           )    ( -ب

 امتألت من الروح القدس           )    ( -ج

 

  -علن لها امورا كثيرة هى :حين امتألت اليصابات من الروح القدس أ   -21

 

1-    

   

  

2-   

 

 

  -: " انزل االعزاء عن الكراسى و رفع المتضعين " تحمل نفس معنى اآلية فى : 52عدد  -22

              (              11:  5) أى  -أ

                          (  6:  113) مز   -ب    

 ( 6:  2صم  1)  -ج    

 

    -مكثت العذراء عند اليصابات مدة : -23

    ثالثة ايام                                 -أ

                                     ثالثة اشهر -ب

 ثالثة عشر يوما -ج

 

    -و تم تسميته يوحنا عندما :، وأما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا  -24

   جاء جيرانها و اقرباؤها فى وقت ختان الصبى و سموه باسم يوحنا  -أ

  سمى يوحنا اجابت امه اليصابات التى امتألت من الروح القدس بأنه ي   -ب

   طلب زكريا لوحا وكتب عليه اسم يوحنا  -ج

 



   -و ذلك :، فوقع خوف على كل جيرانهم وقالوا فى قلوبهم ماذا يكون هذا الصبى :  66، 65عدد  -25

  عندما تكلم زكريا و اتفق رأيه مع اليصابات زوجته على اسم يوحنا  -أ

 عندما عرفوا ان العذراء مريم زارت اليصابات و مكثت عندها  -ب

  عندما رأوا أحداث ميالد هذا الصبى العجيب شعروا انه غير عادى و سيكون عظيما  -ج

 

 :اذكر اآلية مع الشاهد التى تنبأ فيها زكريا عن  -26

 

 اتى من بيت داود يصنع خالصا بقوةالسيد المسيح سيان  -أ

 

 

 أن وظيفة يوحنا ابنه هى اعداد طريق المسيح فى قلوب شعبه  -ب

 

 

 

  اكمل اآليات الذهبية التالية مع ذكر رقم اآلية :  – 27

 )        ( ................................................... .................................................  ال تخف يازكريا ألن  -1

 )         (  ............................................................................................سالم لك ايتها المنعم عليها  -2

 )         (  ......................................................................................................هذا يكون عظيما و  -3

 )         (  ...............................................................................................................فطوبى للتى  -4

 )         (  ......................................................................................................الرب و  ىنفس متعظ -5

 )         (  ...........................................................................................................مبارك الرب اله  -6

 )         (  ...............................................................................................................لتعطى شعبه  -7

 )         (  .......................................................................................................وكانا كالهما بارين  -8

 )         (  ......................................................................................................وها انت ستحبلين و  -9

 )         (  ..........................................................................................................الن القدير صنع  -10

 )         (  .........................................................................................................أن يعطينا اننا بال  -11

 )         (  .........................................................................................النه يكون عظيما أمام الرب و  -12

 )         (...............................................................................................الروح القدس يحل عليك و  -13

 )         (   .........................................................................................................بذراعهصنع قوة  -14

 )         (  ...............................................................................................ليضئ على الجالسين فى  -15

 )         (   ....................................................................................................النه نظر الى اتضاع  -16

 )         (   .......................................................................................................ويكون لك فرح و  -17

 )         (  ........................................................................................................انزل االعزاء عن  -18

 )         (  ............................................................................................................النه ليس شئ  -19

 )         (  ................................................................................................ويتقدم امامه بروح ايليا  -20

 



 

                


