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تكساس. آنيسة القديسة العذراء مريم والمالك ميخائيل بهيوستن  
 رسالة بولس الرسول إىل أهل رومية

 

 †:إقرأ االسئلة االَتية و أختر االجابة الصحيحة
 

 األصحاح األول:
: لقب بولس الرسول نفسه بإنه) 1  
عو رسوالاملد) عبد ليسوع املسيح                                   ب) أ  
كل ما سبق  ) املفرز إلجنيل اهللا                                      د) ج  

 

مباذا سبق اهللا ووعد ىف الكتب املقدسة؟) 2  
باإلجنيل) باألنبياء                                                ب) أ  
عوه بولس الرسولبد) ببولس الرسول                                       د) ج  

 

إبن اهللا بقوة؟) أعلن(ُكيف تعني ) 3  
بقيامة يسوع املسيح من األموات)بظهور املسيح باجلسد                               ب) أ  
بالوصية) بالناموس                                            د) ج  

 

س؟غضب اهللا من السماء على مجيع فجور النا أعلنملاذاُ ) 4  
ألهنم ال ميجدون اهللا الذى عرفوه)ب  ألهنم حيجزون احلق باإلمث                          ) أ  
كل ما سبق) ألهنم أبدلوا جمد اهللا بشبه صوره اإلنسان           د) ج  

 

ملاذا أسلم اهللا األمم إىل ذهن مرفوض؟) 5  
ألن األمم ليسوا من شعب اهللا)ب     الك األمم                          ألن اهللا يريد ه) أ  
ألهنم مل يستحسنوا أن يبقوا اهللا ىف معرفتهم) د              يعرفوا اهللا           ألهنم مل) ج  

 

 األصحاح الثاىن:
.....الذى يدين غريه حيكم على نفسه) 6  
هللا ألنه سوف ينجو من دينونه ا) ألنه أبر من غريه                               ب) أ  
ألنه مشترك مع اهللا ىف احلكم) ألنه يفعل هذه األمور عينها                   د) ج  

 
 
 



كيف أوضح الرسول أن اهللا سوف جيازى كل واحد حسب أعماله؟ )7  
احلياة األبدية للذى يصرب ىف العمل الصاحل) أ  
سخط وغضب على الذين يطاوعون األمث) ب  
كل ما سبق) شر            دشده وضيق على كل إنسان يفعل ال) ج  

 

......ذكر القديس بولس أن األمم الذين ليس عندهم الناموس ميتازون عن اليهود ) 8  
ألن الناموس غري ضرورى للخالص) ألن اهللا ال يسر بالناموس                     ب) أ  
ألن الذين ال يسمعون الناموس هم أبرار عند اهللا) ج  
ىف الناموس ا هو إذ فعلوا بالطبيعة م) د  

 

..............لطف اهللا و إمهاله و طول آناته )9  
يعىن أن اهللا ال جيازى كل واحد حسب أعماله) يتناىف مع دينونة اهللا العادلة          ب) أ  
يعىن أن ليس عند اهللا حماباه) يقود األنسان إىل التوبه             د) ج  

 

تاناً ؟خ) عدم اخلتان(كيف حتسب الغرلة ) 10  
إذا كان األنسان يهودياً لكن غري خمتنت  ) أ  
إذا حفظ األنسان غري املختنت أعمال الناموس حسب الطبيعة) ب  
إذا كان األنسان من األمم و مل يسمع عن اخلتان) ج  
لو كان هناك مانع صحى للختان) د  

 

ما هو املقصود خبتان القلب بالروح؟) 11  
ناموس بالروح بدون شكليةاحلياه العملية حسب أحكام ال) أ  
جمرد الرغبة القلبية ىف اخلتان) عدم االهتمام بعملية اخلتان                      ج) ب  
إحتقار وصية اخلتان) د  

 

 االصحاح الثالث:
ما هو الفضل الذى ينسبه معلمنا بولس الرسول إىل اليهود؟) 12  
أهنم إستؤمنوا على أقوال اهللا) بأهنم بشروا العامل باالجنيل                      ) أ  
عليهم وحدهمأن معرفة اهللا قاصرة ) أهنم خرجوا من مصر بقوات عظيمة         د) ج  

 

......ميكن أن نضع عنوان لالصحاح الثالث من الرسالة إىل أهل رومية فيكون ) 13  
ن طريق اهللاليونانيون ضلوا ع) اليهود مل حيتاجوا إىل التربير                    ب) أ  
الناموس هو طريقنا للخالص) أحتياج اليهود و اليونانيون معاً لرب اهللا        د) ج  

 



...........الوسيلة الوحيدة للحصول على بر اهللا) 14  
سيحاإلميان بيسوع امل) الصدقة        د) الصوم        ج)  الناموس      ب) أ  

 

أية أعمال يقصدها القديس؟" الأبناموس األعمال ك"يقول القديس بولس ) 15  
أعمال الناموس) كل االعمال احلسنة عموماً                     ب) أ  
األعمال غري النافعة) أعمال السحر                                   د) ج  

 

............سيح ألنه أن اليهود واليونانيني كانوا ىف إحتياج لنعمة الفداء الذى بيسوع امليبني االصحاح الثالث ) 16  
الناموس مل يستطع أن يربر أحداً) ليس أحد بار وال واحد                           ب) أ  
كل ما سبق) اهللا لألمم كما هو لليهود أيضاً                   د) ج  

 

 االصحاح الرابع:
كيف تربر إبراهيم ؟) 17  
باخلتان) ب      بأعمال الناموس                            ) أ  
)عدم اخلتان(الغرلة ب ) د                           باإلميان                ) ج  

 

..........آمن إبراهيم و مل يرتاب ىف وعد اهللا ) 18  
و أخذ عالمة اخلتان لرب اإلميان) وهو ىف الغرلة                    ب) أ  
كل ما سبق) الغرلة         د فصار أباً للذين ىف اخلتان و الذين ىف) ج  

 

؟"و أما الذى ال يعمل و لكن يؤمن بالذى يربر الفاجر فإميانه حيسب له براً"  ماذا يعىن الرسول بقوله) 19  
االميان فقط هو الذى يربر) حيث الناس عن اإلبتعاد عن األعمال الصاحلة       ب) أ  
حيتقر الناموس) د         نسانعمال الناموس احلرفيه بدون روح ال تربر األإن أ) ج  
                              

كيف أن الناموس ينشئ غضباً؟) 20  
الذى خيطئ بدون الناموس يعترب متعدياً) الذين ليس هلم ناموس ال خيطئون          ب) أ  
أعمال الناموس الظاهره ترفع غضب اهللا) ج  
على إهنا تعدالناموس يكشف اخلطيه الىت يرتكبها األنسان ) د  

 

 االصحاح اخلامس:
كيف صار لنا التمتع بالنعمه احلاضره و الرجاء ىف اد األبدى؟) 21  
باألعمال احلسنة) بالناموس                                         ب) أ  
بالناموس و األعمال احلسنة) برب املسيح عن طريق اإلميان                   د) ج  

 



كبت حمبة اهللا ىف قلوبنا؟كيف إنس) 22  
بالروح القدس) بالرجاء                                          ب) أ  
باألعمال الصاحلة) باإلميان                                          د) ج  

 

...............الشخص الذى يصرب ىف الضيقات و يتزكى ) 23  
حيتمل الضيقة بدون فرح) ب           له رجاء ىف اد األبدى        ) أ  
ليس له رجاء) له فخر                                    دليس ) ج  

 

.............أكد بولس الرسول أن اجلميع ملك عليهم املوت ) 24  
ألهنم مجيعاً أبناء موسى                    ) ألهنم مجيعاً أبناء إبراهيم                   ب) أ  
ألهنم مجيعاً أبناء يعقوب) ألهنم مجيعاً أبناء آدم                      د) ج  

 

كيف صوحلنا مع اهللا؟) 25  
بإطاعه الناموس) بالروح القدس                           ب) أ  
مبوت املسيح) مبحبتنا هللا                                د) ج  

 

 االصحاح السادس:
٦:٧" قد تربأ من اخلطيةألن الذى مات ) "26  
يقصد املوت الروحى) يقصد الرسول املوت باجلسد              ب) أ  
يقصد موت القديسني) يقصد املوت مع املسيح عن اخلطية       د) ج  

 

كيف خنترب الدفن و القيامة مع املسيح كما أوضح الرسول ىف هذا االصحاح؟) 27  
قيامة األجساد الطاهرهب) ب                 القيامة ىف اليوم األخري ب) أ  
الرغبه ىف املوتب) باملعموديه                               د) ج  

 

.................األنسان عبد للذى يطيعه ) 28  
للخطيه أو للرب) للكهنه                                 ب) أ  
للوالدين) للرؤساء                               د) ج  

 

...............أوضح الرسول أن مثر الطاعة هللا ) 29  
النجاح ىف األمور الزمنيه) حياه هادئه بدون أمل                          ب) أ  
راحة الضمري) القداسة و احلياه األبدية                     د) ج  

 
 



؟ما هو الواجب علينا كأحياء هللا باملسيح يسوع ربنا) 30  
ت أمث للخطيه                       تقدمي أعضائنا آال) ب        اخلطيه او شهوة اخلطيه ىف جسدنا املائت ال منلك) أ
نتمسك باحلياه و ال نرغب ىف املوت) د                         أن حني حياه هادئه ىف هذا العامل) ج   
 

  االصحاح السابع:
اموس؟ىف تعريف القديس بولس كيف نتحرر من الن) 31  
عندما منوت مع املسيح باجلسد لنثمر هللا) ب                     عندما نعبد اهللا جبده الروح ال باحلرف ) أ  
كل ما سبق) عندما منيت أهواء اخلطيه الىت تعمل ىف أعضائنا           د) ج  

 

لوم القديس بولس عندما يفعل الشر الذى ال يريد؟ي من) 32  
رادهضعف األ) ب                           الظروف احمليطة     ) أ  
اخلطيه الساكنه فيه )دالناموس                                       ) ج  

 

.................يشكر القديس بولس اهللا ىف هذا االصحاح ) 33  
سدألنه يريد من ينقذه من هذا اجل) أ  
م ناموس اخلطيهألنه بالذهن خيدم ناموس اهللا مع إنه باجلسد خيد) ب  
من أجل ناموس اهللا) دمن أجل إميان األمم                     ) ج  

 

ما هى مثار التحرر من حرفيه الناموس كما ذكرها القديس بولس؟) 34  
نثمر للموت) إحتقار الناموس                       ب) أ  
  بعتق احلرفعباده جبده الروح الال) مثار الروح القدس                   د) ج

لرسول عن الناموس ىف هذا االصحاح؟كيف دافع بولس ا) 35  
ف اخلطية    بذكره أن الناموس ليس خطيه و لكنه يكش) ب                   بدعوته بالتمسك بأعمال الناموس) أ
              بإن الناموس قاصر على اليهود) دن الناموسُ أعطى لنا عن طريق موسى            بإ) ج

                       

 االصحاح الثامن:
........الذين هم ىف املسيح يسوع السالكني ليس حسب اجلسد بل حسب الروح ) 36  
هم من اليهود فقط) قد أعتقوا من الدينونه                         ب) أ  
مطالبون مبسئوليه أكرب)هم األمم الذين إنضمزا إىل اإلميان           د) ج  

 

.................سد و األهتمام بالروح بقوله فرق القديس بولس بني األهتمام باجل) 37  
         أهتمام اجلسد عداوه هللا               ) ب     أهتمام اجلسد هو موت و لكن أهتمام الروح حياه و سالم) أ
كل ما سبق) الذين هم ىف اجلسد ال يستطيعون أن يرضوا اهللا                 د) ج  

 



ما هو الرجاء كما وضحه القديس بولس ىف هذا األصحاح؟) 38  
ليس ضرورياً خلالص اإلنسان) نتوقع ما ننظره                                          ب) أ  
نتوقع ما ليس ننظره بالصرب) الرجاء أفضل من احملبه                                د) ج  

 

)كما أوضح الرسول بولس ىف هذا االصحاح(.............. ساكن فينا إن كان روح اهللا) 39  
نتكلم بألسنه) منيت أعمال اجلسد                                    ب) أ  
نبشر العامل باملسيح) نقتىن موهبه شفاء األمراض                          د) ج  

 

؟ "م سبق فعينهمالذين سبق فعرفه"ماذا يقصد الرسول بقوله ) 40  
إختيار اهللا فيه حماباه) أ  
إختيار اهللا على أساس معرفته السابقةللذين يقبلون عمله فيهم) ب  
اهللا هو الذى خيتار و يربر وليس لإلنسان أى دور إجياىب) ج  
جهاد اإلنسان ضد اخلطيه يتناىف مع هذه اآليه) د  

 

 االصحاح التاسع:
ملاذا إختار اهللا إسحق و نسله؟) 41  
ألن اهللا فضل إسحق عن إمساعيل) ألن إسحق هو إبن اإلميان باملواعيد         ب) أ  
ألن إمساعيل أبن جارية) ألن عند اهللا حماباه                           د) ج  

 

ملاذا إختار اهللا يعقوب و رفض عيسو؟) 42  
  يستعبد للصغريألن اهللا يريد أن الكبري) ألن رفقة أحبت يعقوب أكثر من عيسو     ب) أ
ألن يعقوب كان إبن مدلل                  ) ج  
لعلم اهللا السابق من هو صاحل و من هو ليس صاحلاً) د  

 

" و الىت ليست حمبوبة حمبوبةسأدعو الذى ليس شعىب شعىب"من املقصود ىف قول النىب هوشع ) 43  
األمم و اليهود) باليهود                                                  ) أ  
التالميذ) األمم                                                  د) ج  

 

كيف يعلل بولس الرسول أن األمم أدركوا الرب ولكن اليهود ومل يدوكوه؟ )44  
            انا بأعمال الناموس دون اإلميألن اليهود متسكو) ب                ألن األمم مل يسعوا ىف طلب الرب   ) أ
ألن اليهود سعوا ىف طلب الرب) د             ألن األمم ليس عندهم ناموس        ) ج  

 
 
 
 
 
 



ليؤكد خالص اليهود؟ ستشهد القديس بولس بقول من من األنبياءإ )45  
أشعياء) أرميا                                          ب) أ   
حزقيال) د                                هوشع        ) ج  

 

 االصحاح العاشر:
فما هى؟. رسول مسرة قلبه وطلبته إىل اهللا ىف هذا االصحاحيعلن لنا بولس ال) 46  
خالص إسرائيل) ذهابه لزيارة أهل روميه                ب) أ  
جناته من أيدى الرومان) السيد املسيح            ددينونة صالىب ) ج  

 

مباذا يرجع الرسول بولس سبب رفض إسرائيل للمسيح؟) 47  
جهلهم برب اهللا) أن هلم غرية هللا ولكن ليس حسب املعرفة            ب) أ  
كل ما سبق) طلبهم أن يثبتوا بر أنفسهم                           د) ج  

 

ما هى غاية الناموس كما يعرفها القديس بولس ىف هذا االصحاح؟) 48  
إكمال الوصايا) ب                                               خلتانا) أ  
التطهري) املسيح للرب لكل من يؤمن                        د) ج  

 

ما هى االيه الىت تدل على أن عمل اخلدمة واملناداة بالكلمة جيب أن يسبق دعوة اهللا للخادم؟) 49  
"يؤمنوا بهكيف يدعون مبن مل ) "ب       "          كيف يسمعون بال كارز) "أ  
"كيف يكرزون إن مل يرسلوا) "د"          كيف يؤمنون مبن مل يسمعوا به) "ج  

 

رغم إهنم مل يطلبوه أوال؟من هم الذين وجدوا اهللا .  ۲۰:  ۱۰رو " وجدت من الذين مل يطلبوىن") 50  
اليهود الدخالء )يهود أورشليم                                   ب) أ   
   يهود الشتات) األمم                                             د) ج

 

 االصحاح احلادى عشر:
؟"باألغصان الطبيعية"ما هو املقصود " عيةغصان الطبيألنه إن كان اهللا مل يشفق على األ) " 51  
األمم) اليهود                                         ب) أ  
أشجار الزيتون) اليونانيني                                     د )ج  

 

ما هى هذه . حيذر الرسول بولس أهل األمم ىف ذلك االصحاح من خطية معينة ىف تعاملهم مع بىن إسرائيل) 52
 اخلطية؟

التشبة بعادات اليهود) كراهية اليهود                                 ب) أ  
احلسد عليهم ألهنم شعب اهللا قدمياً) د            عليهم بقبول اهللا لألمم األفتخار ) ج  



 

ىف هذه اآلية؟" باالعمال"ماذا يقصد الرسول بولس :    ۱۱رو" فإن كان بالنعمه فليس بعد باألعمال) "53  
أعمال الناموس) عمال احلسنة عموماً                          باأل) أ  
األعمال املستترة) د                              األعمال الظاهره  ) ج  

 

مباذا يفسر الرسول بولس عثرة اليهود ىف السيد املسيح؟) 54  
ألن اهللا رفض شعبه) العثرة كانت هلم ليهلكوا هبا                 ب) أ  
عثرة كانت بسبب إغاظة اإلمم هلمال) بسبب عثرهتم صار اخلالص لألمم          د) ج  

 

ما هو السبب الذى جيعله يؤكد هذه . يتنبأ الرسول بولس عن رجوع إسرائيل إىل اإلميان بعد أن يدخل األمم )55
 النبؤة؟

        ألن اهللا قادر أن يطعمهم ىف الزيتونة مرة أخرى) ب              ألن بىن إسرائيل هم أحباء من أجل اآلباء) أ
لكل ما سبق) د               ة   ألن هبات اهللا ودعوته هى بال ندام) ج   

                                              

 االصحاح الثاىن عشر:
..........التغيري احلقيقى للحياه يكون عن طريق)56  
جتديد الذهن) تغيري األصدقاء                                   ب) أ  
عترافتغيري أب األ) د   السلوك احلسن                              ) ج  

 

...............الشخص املؤمتن على التدبري جيب أن يفعل ذلك ) 57  
بسرور) بسخاء                                           ب) أ  
بال رياء) بإجتهاد                                          د) ج  

 

ىف هذا االصحاح؟س ما هى احلكمة الىت حيذرنا منها الرسول بول) 58  
احلكمة الىت حبسب أهل العامل) أن يكون األنسان حكيماً عند نفسه            ب) أ  
احلكمة بدون حمبة) احلكمة الظاهرية                                د) ج  

 

يضايقوننا؟؛ كيف جيب أن نتعامل مع الذين حبسب وصية الرسول بولس ىف هذا االصحاح) 59  
نسامل مجيع الناس) ى أحداً عن شر بشر                     بال جناز) أ  
كل ما سبق) نبارك وال نلعن                                  د) ج  

 

ة اآلخرين ىف أحواهلم؟ما هى اآلية الىت حتض على مشارك) 60  
"عاكفني على إضافة الغرباء) "ب                 "غري متكاسلني ىف اإلجتهاد") أ  
"كم بعضاً ىف الكرامةمقدمني بعض) "د"      فرحاً مع الفرحني وبكاًء مع الباكني) "ج  

 



 االصحاح الثالث عشر:
................يوصى الرسول بولس بأن خنضع للحكام وذلك ألن ) 61  
ألن السلطان هو مرتب من اهللا) نتفادى غضبهم                            ب) أ  
ألن بعض الرؤساء هم أخوة ىف اإلميان) الكنائس               دلكى نستطيع بناء ) ج  

 

إنتقاله من العامل؟ ما هى االية الىت تدل على أن خالص اإلنسان يكمل وقت) 62  
"ألن من أحب غريه فقد أكمل الناموس) "أ  
"لنسلك بلياقة كما ىف النهار) "ج"       أهنا اآلن ساعة لنستيقظ من النوم) "ب  
الصنا اآلن أقرب مما كان حني آمنافإن خ) "د  

 

..................إكمال الناموس يكون ) 63  
باملعمودية) باخلتان                                      ب) أ  
حبفظ الوصايا العشر) مبحبة القريب كالنفس                    د) ج  

 

.....................من صفات احملبة املذكورة ىف سفر رومية ) 64  
احملبة ال تصنع شراً للقريب) احملبة ال تظن السوء                       ب) أ  
احملبة ال تنتفخ) احملبة ال حتسد                            د) ج  

 

كيف ميكن أن حنيا بدون خوف من احلكام؟) 65  
بتقدمي اهلدايا هلم) بفعل الصالح                             ب) أ  
بتحاشى نقدهم) بتكوين صداقات معهم                 د) ج  

 

 االصحاح الرابع عشر:
......................ملكوت اهللا ىف تعريف القديس بولس ) 66  
بر وسالم وفرح ىف الروح القدس) أكالً و شرباً                      ب) أ  
معثرة ملن يأكل) إدانة لألخوة الضعفاء            د) ج  

 

القديس بولس ىف هذا االصحاح؟كيف جيب أن نتعامل مع الضعفاء ىف اإلميان حبسب رأى ) 67  
ينذروا وبعد ذلك يفصلوا عن شركة القديسني) يطردوا من الكنيسة              ب) أ  
يقبلوا وال يدانوا منا) ال نتعامل معهم                   د) ج  

 

...........لكن " كل األشياء طاهرة"ح حبسب الرسول بولس ىف هذا االصحا) 68  
ال جيب أن نسبب بأكلنا عثرة لآلخرين) اللحوم واخلمر مها غري طاهرين             ب) أ  
الجيب اآلكثار من أى طعام) د        ليست كل األطعمة مفيدة للجسد ) ج  

 



واملزكى عند الناس؟رضى عند اهللا من هو الشخص امل) 69  
الذى ال يشرب اخلمر وال يأكل اللحم) صوام                  بالذى يصوم كل األ) أ  
الذى حياكم اآلخرين) الذى خيدم املسيح                         د) ج  

 

على ماذا جيب أن نركزىف عالقتنا مع أخوتنا ىف املسيح؟) 70  
كشف املخطئني) حماكمة الضعفاء                            ب) أ  
األبتعاد عن العثرة) الم و البنيان                   دما هو للس) ج  

 

 االصحاح اخلامس عشر:
................يوصى بولس الرسول أهل األمم باألعتناء بفقراء أورشليم بسبب ) 71  
ارد للدخلأن أهل أورشليم مل يكن هلم مو) ب                                                      شدة فقرهم      ) أ  
أن الرسل أوصوا بولس الرسول بذلك )د                  أن األمم مديونون هلم ألهنم أشتركوا ىف روحياهتم) ج  

                                                  

............يطلب الرسول بولس من أهل رومية أن جياهدوا معه ىف الصلوات لكى ) 72  
الذين هم غري مؤمنني ىف اليهوديةينقذه اهللا من ) أ  
تكون خدمته ألجل أورشليم مقبولة) ب  
كل ما سبق) يستطيع أن جيئ إليهم بفرح بإراده اهللا                 د) ج  

 

..................واحد قريبه ألجل يوصى بولس الرسول االقوياء بأن يرضي كل ) 73  
بنيان كنيسة اهللا) ب       أن يقول كل الناس عنا حسناً              ) أ  
تفادى املشاكل) تبشري غري املؤمنني                                د) ج  

 

يدلل بولس الرسول على قبول األمم ىف األميان مستعيناً بأى من اآليات اآلتية من العهد القدمي؟) 74  
"من أجل ذلك سأمحدك ىف األمم وأرتل لك) "أ  
"األمم وأمدحوه يا مجيع الشعوبسبحوا الرب يا مجيع ) "ب  
كل ما سبق) د"               ليسود على األمم والقائم ّسيكون أصل يسى) "ج  

 

: ..........مما يثبت وجود الكهنوت ىف العهد اجلديد قول بولس الرسول) 75  
أن يسوع املسيح قد صار خادم اخلتان من أجل صدق اهللا) أ  
آجئ ىف ملء بركة إجنيل املسيحأنا أعلم أين إذا جئت إليكم س) ب  
حىت أكون خادماً ليسوع املسيح ألجل األمم مباشراً ألجنيل اهللا ككاهن ليكون قربان األمم مقبوالً) ج  
لكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئياً أيها األخوة) د  

 
 



 االصحاح السادس عشر:
...........ية حذر بولس الرسول من الذين يصنعون الشقاقات بأن أوصى أهل روم) 76  
بإضطهادهم) باجلدال معهم وإثبات خطئهم                           ب) أ  
مبعاتبتهم) باألعراض عنهم                                        د) ج  

 

................كتب بولس الرسول هذه الرسالة من مدينة ) 77  
أورشليم) ب          كولوسى                                    ) أ  
كورنثوس) تسالونيكى                                           د) ج  

 

.....يوضح االصحاح السادس عشر حمبة اخلادم بولس الرسول ألهل رومية بدليل ) 78  
تذكره ألمساء وتعب كل العاملني ىف رومية) وعده هلم بزيارهتم                  ب) أ  
خماطرته حبياته ألجلهم) عات هلم                 دمجعه الترب) ج  

 

...............رومية بدليل  االصحاح السادس عشر يبني أن بطرس الرسول مل يكن هو الذى بدأ اخلدمة ىف) 79  
ل مل يذكر إمسه ضمن العاملني هناك أن بولس الرسو) ب                         خدم هناكأن تيموثاوس هو الذى ) أ
                أن بطرس كان شهيداً ىف هذا الوقت) د              إنه مل يوجد مسيحني ىف رومية إىل ذلك احلني) ج

                                          

كما يذكرها الرسول بولس ىف هذا : (من احليل الىت يستعملها األنبياء الكذبة ألشاعة الشقاقات ىف الكنيسة) 80
)احاالصح  

إختالق املشاكل) الكالم الطيب واألقوال احلسنة                 ب) أ  
التآمر واخليانة) إضطهاد الرسل                                 د) ج  

 
 †:أكمل اآليات اآلتية بكلمه مناسبة مع ذكر الشاهد:

 

ألنه قوة اهللا للخالص.................. ألىن لست أستحى ب) 1  
...................بل من .............دحه ليس من الذى م) 2  
...................الذى ب بالفداء............... ب متربرين جماناً ) 3  
....................وأقيم من أجل .................. الذى أسلم من أجل ) 4  
مات املسيح ألجلنا..................لنا ألنه وحنن بعد ............. لكن اهللا بني ) 5  
جداً............. إزدادت ................. حيث كثرت ) 6  
باملسيح يسوع ربنا............ أما هبه اهللا فهى ............... ألن أجرة اخلطية هى ) 7  



 ..................أما اآلن فقد حتررنا من الناموس إذ مات الذى كنا ممسكني به حىت نعبده جبدة ) 8
....................ال بعتق   

أيضاً معهنتمجد معه لكى ..................... إن كنا ) 9  
العتيد أن يستعلن ............. ب  الزمان احلاضر ال تقاس.................. فإىن أحسب أن ) 10
 فينا
اهللا الذين هم ...... ...........للذين ............... ن كل األشياء تعمل معاً للو حنن نعلم أ) 11

 مدعوون حسب قصده
املسيح................. من سيفصلنا عن ) 12  
.....................كل من يؤمن به ال ) 13  
...........................و طرقه عن ................... ما أبعد أحكامه عن ) 14  
اسمجيع الن...............إن كان ممكناً فحسب طاقتكم ) 15  
................وال تصنعوا تدبرياً للجسد ألجل ................................ بل إلبسوا ) 16  
وإن متنا فإن عشنا ............ وإن متنا فللرب ................. ألننا إن عشنا فللرب ) 17

.................فللرب   
نهنفسه فيما يستحس............... طوىب ملن ال ) 18  
............وال نرضى .............. أن حنتمل أضعاف ................ فيجب علينا حنن ) 19  
      ...............وبسطاء لل .............. فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء لل ) 20

  


