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 العائلة المقدسةاجتماع 

 ( األسرة)

 الكتاب المقدسمســــابقة دراسة 

3/2/2019 -3/3/2019 

 الثانىسفر اخبار االيام 

 (الثالثونو الثانىحتى  والعشرونالتاسع االصحاح ) الثامنالجزء 

 

 
 

 

 و يحيط بك أشرار كثيرين اهتم بالتلمذه على أيدى اآلباء و االخوة الروحيين ، حتى لو كانت ظروفك صعبة   †

ألك بروحه القدوس و يعمل فيك ان كنت مستعدا لالقتراب ، أو اناس بعيدون عن الكنيسة ، فاهلل مستعد أن يم

  .  منه 

التوبة هى طريق النجاة ، الذى ينقذك من كل خطاياك وما ترتب عليها من متاعب ، فاسرع اليها وال تتهاون    †

  .   ومن ناحية أخرى التيأس مهما كانت خطاياك صعبة ألن هللا يحبك و ينتظرك 

ا دمت عفاتك مان صالحك و قبول هللا لك مبنى على طاعتك لوصاياه و أمانتك فى تنفيذه ، فال تنزعج من ض   †

 .   تحاول و تجاهد و تسعى فى طريق هللا ، فهو يعلم قلبك و يباركك فى كل خطواتك 

ان هللا يالحظ محبتك و اهتمامك بعبادته وخدمته و كل ما تعمله ذو قيمة كبيرة أمامه ، مهما بدا صغيرا فى    †

عينيك . انها فرصتك فى هذا العمر لتعبر عن حبك له ، بعد أن عبر عن حبه لك على الصليب ، بل وأعد لك 

   . الملكوت لتفرح معه الى األبد 

ى لك كابن هللا ، ان كنت منشغال بمحبة هللا و عبادته ، فحينئذ تستطيع أن تلقى ان الفرح هو الوضع الطبيع    †

  .   كل همومك عليه و تشعر بيده تساندك و تعبر بك وسط الضيقات وأنت محتفظ بسالمك وفرحك 

كن واثقا ان هللا الذى معك اقوى من كل قوى العالم ، فال تضطرب من تقلبات العالم ، او شر المحيطين بك    †

، فاهلل قادر أن ينجيك من مؤمراتهم ، تمسك به فى صلوات كثيرة ، وأعمل واجباتك بأمانة و اطمئن ، فهو 

 يحميك من كل شر 

 



  

 

 ةــة الذهبيـاآلي
 
 معه ذراع بشر و معنا الرب الهنا "    

 "  ليساعدنا و يحارب حروبنا                                  
 ( 8:  32 خأ 2)                                                                                   

 
 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 علماً بأنه  2019/  2/  17الثالث االحد  إلجابات هو يوماإلستالم آخر موعد + 

 المقدمة بعد هذا التاريخ 

 3/3/2019الجوائز فى االجتماع القادم   + يتم توزيع

االعداد من     تسميعفى  3/3/2019+ مسابقة حفظ الكتاب المقدس بجوائز فورية اثناء االجتماع القادم فى 

 من سفر المزامير بالكتاب المقدس   37رقم  مزمور( من  11:  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 .   

 

 : العشرون و التاسعاالصحاح 

 -فى عينى الرب النه : المستقيمملك حزقيا وعمل  -1

                                 سار على نهج ابوه آحاز الملك   -أ

                                   قد يكون تتلمذ على يد اشعياء النبى المعاصر له و لوالده  -ب

 النه عمل المستقيم حسب كل ما عمل داود جده األكبر  -ج

 

    جمع حزقيا الملك الكهنه و الالويين لبدء اصالحه فى تجديد العباده فى الهيكل و طلب منهم امرين فما هما ؟  -2

  1- 

 

 

 

2- 

 

 

                                 

 

    -هلل و عبادتهم لالوثان سمح هللا لهم بكل الضيقات التى مرت بهم و التى هى :ا المجتمعين معه انه بسبب تركهم نبه حزقي -3

   سمح هللا لالمم المحيطة بهم أن تضايقهم فصاروا فى قلق و اضطراب حتى تعجبت االمم المحيطة من ضعفهم   -أ

 سقوط اباءهم بالسيف  -ب

 تعرض ابنائهم و بناتهم و نساءهم للسبى  -ج

 

  -ر القدس و دار بيت الرب ستة عشر يوما وذلك :ياستغرق تطه -4

  ثمانية ايام اخرى  ر دار بيت الرب و الرواق استغرق ثمانية ايام واستغرق نقل ما فيه من رجاساتيالن تطه -أ

  بسبب كثرة النجاسات التى كانت موجودة و االهمال الشديد ايام احاز ومن قبله -ب

 ير بيت الرب الهتمام الكهنة و الالويين بتطه -ج

 

التيوس مع ان الشببببريعة تقضببببى بتقديم ثور واحد محرقة و بتقديم سبببببعة من كل من الثيران والكبا  و امر حزقيا الكهنة -5

    -تيس واحد ذبيحة حظية وذلك :

 ائح سنين طويلة بلشعور حزقيا بعظم خطاياه هو و شعبه الذين اهملوا عبادة هللا و اهملوا تقديم الذ -ا

 الن رقم سبعة يمثل الكمال وهذا يرمز لكمال خطيتهم اذ يحتاجون لتكفير كامل  -ب

 حسب عدد السنوات الى ابتعدوا فيها عن هللا  -ج

 

  -بعد أن رأى الشعب الذبائح التى قدمها حزقيا : -6

 اكتفوا بما قدمه حزقيا كذبيحه عنهم  -أ

 اقتدوا به و تشجعوا ليقدموا هلل هم ايضا ذبائح -ب

  قدموا ذبائح و قرابين شكر و محرقات هلل  -ج

 

   -احتاج الكهنة لمساعدة الالويين بسبب : -7

 قلة عدد الكهنة بالنسبة لعدد الذبائح الكبير  -أ

 توانى بعض الكهنة فى الحضور الى اورشليم و التطهر  -ب

 بُعد الكهنة سنوات عن بيت الرب و بالتالى نسيانهم لطقوس العبادة -ج

 



   االصحاح الثالثون  : 

   -لم يتمكن حزقيا من ان يعيد االحتفال بعيد الفصح فى ميعاده فى الشهر االول : -8

 النه لم يكن كل الالويين و الكهنة قد تقدسوا  -ب                                النشغاله بتطهير الهيكل و تقديس المذبح -أ

 الن الشعب لم يكونوا قد اجتمعوا الى اورشليم فى هذا الميعاد -ج

 

   -جمع حزقيا مستشاريه ليقرروا متى يعيدوا الفصح ، فاختاروا : -9

   ان يعيدوا الفصح فى ميعاده فى اليوم السابع عشر من الشهر االول  -أ

  أن يعيدوا الفصح فى اليوم الرابع عشر من الشهر الثانى  -ج                 أن يأجلوا االحتفال بعيد الفصح للسنة القادمة  -ب

 

 ؟خرج السعاة و بايديهم رسائل من الملك حزقيا وقد انطوت هذه الرسائل على امور هامة، فما هى ايجاز  -10

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

5- 

 

6- 

   

  

   ر شعب بنى اسرائيل برسائل الملك ؟ ماذا كان مدى تأث -11

     و تجاوب معهم  من الشعب بهافرح عدد كبير  -أ

     الى اورشليم لعمل الفصح  منهم برسائل الملك واتواتأثر عدد قليل  -ب

  رفضوا بشده رسائل الملك بل و ضحكوا و استهزأوا بمندوبيه -ج

 

  -اول شئ عمله جمهور شعب هللا المحتشد فى اسرائيل هو : -12

    ازالة المذابح الوثنيه التى اقامها الملوك االشرار السابقين فى اورشليم   -أ

 تقدموا للتقديس استعدادا ليوم الفصح  -ب

   القوا بقايا المذابح التى كان يقدمون عليها ذبائح و بخور لالوثان فى وادى قدرون  -ج

 

يقبل هللا رجوعهم اليه رغم وذلك حتى وا حسببب الشببريعة اجل الشببعب الذى تقدم للفصببح ولم يتقدسببصببلى حزقيا هلل من   -13

   ضعفهم فى عدم التقديس فماذا قال ؟ مع ذكر الشاهد 

 

 

 

 

                                         

عندما أكل الشببعب الفصببح ضببربهم هللا بأمراض لتهاونهم ولكن بصببالة حزقيا شببفاهم هللا و سببامحهم من اجل أمرين فما  -14

 ؟هما 

1- 

 

2- 

 

 



 -من شدة فرح شعب هللا بالرجوع اليه و اقامة االحتفال بعيدى الفصح و الفطير تشاورت الجماعة و اتفقت على : -15

 مد االحتفال بالعيد الى الشهر الذى يليه  -أ

 مد االحتفال بالعيد اسبوعا آخر  -ب

 مد االحتفال بالعيد حتى يصل لميعاد الحصاد  -ج

 

 :  الواحد و الثالثون   االصحاح 

     ظهرت فعليا استقامة قلوب الشعب هلل عندما :  -16

                                       حطموا فى طريقهم لبالدهم كل مظاهر العبادة الوثنية  -أ

                                                    طلبوا أن يمدوا االحتفال بعيد الفصح  -ب

 ازالوا االنصبة و السوارى و المذابح و كل المرتفعات الى اقيمت عليها عبادات لالوثان  -ج

 

  -اهتم حزقيا بتنظيم الخدمة فى الهيكل بحسب مارتبه داود و سليمان فــــ: -17 

                             وزع المسئوليات على الكهنة و الالويين سواء فى تقديم الذبائح او التسبيح او أية خدمة اخرى  -أ 

                               فى تقديم العطايا لبيت الرب فقدم من ماله الخاص التمام العبادة صار قدوة لشعبه  -ب

 طلب من الشعب ان يقدموا العشور هلل لتوفير احتياجات الكهنة و الالويين  -ج

 

الى ارجاء مملكته يهوذا بل الى االسباط ايضا فاهتم كل بنو اسرائيل بتقديم العشور لما وصل امر الملك حزقيا ليس فقط  -18

 بكثرة وهذا يدل على امرين هامين ، فما هما  ؟ 

1- 

 

 

2-  

 

 

  -بارك الرب شعبه لمحبتهم و طاعتهم لوصيته فكثرت العطايا و زادت العشور عن احتياجاتهم فلجأ حزقيا الى : -19

 توزيع الزيادات المكومة اول باول مهما كانت كميتها -أ

 اعداد غرف داخل بيت الرب لتكون مخازن لحفظ هذه البركة  -ب

 أقام اثنين من الالويين لتنظيم مخازن العشور و التقدمات كما عين عشرة ايضا من الالويين لمساعدتهم  -ج

 

 امانة :اهتم حزقيا أن توزع انصبة الكهنة و الالويين بكل  -20

                                         حتى يظلوا متفرغين لخدمة هللا  -أ

                                حتى ال يحتاجوا أن يعملوا أعمال العالم ألجل قوتهم  -ب

 النه اليليق بهم أن يتركوا خدمة الرب ليحصلوا على لوازمهم  -ج

 

  -من هذا االصحاح يظهر صالح حزقيا الملك فى : -21

 امانته و تدقيقه فى تنفيذ اوامر هللا  -ج             تمسكه بالوصايا و الشريعة  -ب             اهتمامه بالخدمة فىبيت الرب  -أ

 

  :    الثانى و الثالثون االصحاح  

 لماذا سمح هللا لحزقيا بضيقة عظيمة وهى مهاجمة سنحاريب ملك اشور لمملكة يهوذا على الرغم من صالحه ؟ بايجاز  -22

1- 

 

2- 

 

3- 

 

 



   -استعد حزقيا لمواجة سنحاريب فتشاور مع رؤساؤه و اتفقوا على امور كثيرة منها : -23

  حفر عيون ماء عميقة محيطة بأورشليم حتى ال يستطيع سنحاريب الدخول الى اورشليم  -أ

    بناء االجزاء المنهدمة من سور اورشليم واالرتفاع بها حتى تصل الى االبراج المبنية على السور  -ب

 تحصين القلعة مدينة داود و تهيئة اسلحة كثيرة دفاعية  -ج

 

  -الى ماذا يرمز روحيا كل من : -24

 طم المياه :  -أ

 

  التحصينات : -ب

 

 

اذكر االيات مع الشبببباهد التى وضببببحت أهم عمل لحزقيا فى اسببببتعداداته لمواجهة سببببنحاريب و هو تثبيت ايمان جنوده و  -25

    تشجيعهم وان هللا الذى معهم اقوى من قوة البشر 

 

 

 

 

 -هلل و حزقيا الملك معلنا فيه :لسكان اورشليم فيه تعيير تجاسر سنحاريب وارسل تهديدا  -26

 بطالن اتكالهم على كالم حزقيا ملكهم الذى يقول لهم ان الههم سيحميهم من اشور  -أ

 ى سيحاصرها و يستولى عليها تان حزقيا يخدع شعبه و يعرضهم للموت جوعا و عطشا فى اورشليم ال -ب

   انه هو و أباؤه استولوا على كل بالد العالم التى ذهبوا اليها ولم تستطيع آلهتهم ان تحميهم من اشور  -ج

 

  -لصالة حزقيا و اشعياء فـــ   :استجاب هللا  – 27

 اعطى لجيش حزقيا القوة فحاربوا و قتلوا من رجال سنحاريب الكثير -أ

 ارسل هللا مالكه فقتل جبابرة جيش اشور -ب

 الوثنية و بيد اوالده  اية آلهتهسمح هللا لسنحاريب أن يقتل مقتال شنيعا وهو فى حم -ج

 

فما هى هذه العالمة كما تفهم من ،  : مرض حزقيا الى حد الموت و صبببببلى الى الرب فكلمه و اعطاه عالمة  24فى عدد  -28

 ؟  38اشعياء 

 

 

 

 -و ارتفع قلبه وذلك حين :ا تكبر سقط حزقيا فى تجربة هى امتحان من هللا عندم -29

 نجا من هجوم االشوريين وارجع ذلك الى قوته و قوة جيشه  -أ

  نجا من مرضه و مواجهته للموت وارجع ذلك الى بره و صالحه  -ب

     غناه و أراهم ذخائره و نفائسه التى تظهر عظمته ولم يشكر هللا الذى انعم عليه بكل هذا  اظهر لرسل من بابل -ج

 

  -أعلن هللا عقابه لحزقيا بسبب كبريائه : -30

 ه ايضا ولكن ليس فى ايامه ن تحمل كل ذخائره الى بابل و بنيا -أ

  بالسبى البابلى فى عهد ملوك آخرين بسبب ابتعاد الملوك و الشعب عن هللا ورفض التوبة-ب

                بانهيار مملكته و انقسامها فى أيامه  -ج


