
 
 اسرة القديس اثناسيوس                                    بالشاطبي                  سكنيسة مار جرج

 لدرس الكتاب                              كتاب مفتوح                                      مسابقة   

 رسالة فيلبى امتحان 

 ( أمام العبارة الخطأ: الصحيحة و) ( امام العبارة ضع عالمة ) أواًل: 

 )      (  قال بولس ألهل فيلبى ألنى حافظكم في قلبي في وثقى وفى المحاماة عن االنجيل وتثبيته  .1
 )      (  كان بولس محصور بين االنطالق ليكون مع المسيح والبقاء في الجسد من أجل الخدمة .2
 )      (  (21:  1"لي الحياه في المسيح يسوع والموت هو ربح" في) .3
 )      (  أنه كان مريضًا وخدم معه ألجل االنجيل واهتم بأحوالكم بإخالص  قال بولس عن تيموثاؤس .4
 )      (  (4:  2"ال تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسة بل كل واحد الى ما هو ألخية ايضًا" في) .5
 )      (   (11- 10 :3وشركة آالمه متشبهًا بموته لعلى ابلغ الى قيامة الحياة" في)"ألعرفه وقوة قيامته  .6
 )      (  علمنا بولس الرسول أن ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام  .7
 )      (  طلب بولس الرسول من افودية وسينتيخى أن تساعد أكليمندس .8
 )      (  ارسل بولس الرسول الرسالة الى أهل فيلبى من رومية على يد تلميذة تيموثاؤس  .9

 )      (  (  19: 4"يمأل الهى كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع" في)  .10

 :أختار اإلجابة الصحيحةثانيًا: 

 (8- 6: 2)في  ........الذي إذا كان في صورة هللا   .11
 .يكون معاداًل هلللم يحسب خلسة أن  -أ

 .أخلى نفسه وأخذ صورة عبد  -ب 

 . وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب ج_ 

 كل ما سبق  -د 

 ........... ابتدأ فيكم عماًل صالحًا يكمل الى يوم الذي .12
 . الدين -ج            يسوع المسيح  -ب .         القيامة -أ



 عبدا يسوع المسيح الى جميع القديسين الذين في فيلبى.  ............ بولس و .13
 برنابا  -ج                   .سيال -ب                  .تيموثاؤس -أ
 . (27: 1في )............  إلنجيل فقط عيشوا كما يحق   .14

 المسيح  -.                   جربنا يسوع -.                 ب يسوع المسيح -أ
 . الحتياجاتهمن أنا؟ كنت أخدم مع بولس وقال عنى أنى أخية والعامل معه والمتجند معه ورسولكم والخادم   .15

 تيطس.  -.                   جأبفرودتس -تيموثاؤس.                 ب  -أ
 . الرسولبولس  .16

 ما سبق  كل -د      إسرائيلي -.                   جمن سبط بنيامين -.                 بفريسي -أ
 .حسب بولس كل شيء خسارة من أجل .17

 خدمة الكنيسة.  -.                   جخدمة االنجيل -.                 ب فضل معرفة المسيح -أ
 .المسيح سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على .18

 صورة المالئكة -.                   جصورة جسد مجدة -.                 ب صورة نورانية -أ
 .(7:  4"سالم هللا الذى يفوق كل عقل يحفظ...........في المسيح يسوع" في) .19

 قلبوكم وافكاركم. -ج                    أرواحكم - ب                  نفوسكم -أ
 . غاية رسالة فيلبى هو الفرح فأي من اآليات التالية تعبر عن الفرح .20

 29: 1بل أيضًا أن تتألموا ألجله" في  " ألنه قد وهب لكم ألجل المسيح ال أن تؤمنوا به فقط  -أ
 17:  2" في ني ع جمأوإن كنت انسكب أيضًا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أسر وأفرح معكم  لكنني"   -ب 

 4: 4" أفرحوا في الرب كل حين وأقول ايضَا افرحوا" في  -ج

 10:  4عتنونه" في " ثم انى فرحت بالرب جدا ألنكم اآلن قد أزهر أيضًا مرة اعتناؤكم بي الذى كنتم ت  -د 

 كل ما سبق.  -ه

 


