بسم األب واألبن والروح القدس هللا وأحد أمين
المسابقة الثالثة واألخيرة أستعداد لمهرجان الكرازة للكبار لسنة 3122
الموضوع عن اإليمان وتحديات العصر من صفحة  24الي صفحة 22
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السؤال االول  :أ -أكمل ما يأتي-:
1
4
3
2
5
6

أطلبوا  ...........ملكوت هللا وبره وهذة كلها  ...........لكم.الق على الرب  ...........فهو يعولك.يحملون حيات وإن شربوا شيئا  ...........اليضرهم.أسالوا تعطوا أطلبوا تجدوا  ...........يفتح لكم.كل شئ  ...........للؤمن.-كل من  ...........بة ال يخزى.

11

ب -أكمل من أقوال األباء
- 1أحفظ  ...........ليسكن فى قلبك خوف هللا.
- 4من ال توافقك  ...........ال تتخذة لك عدوا.
- 3جيدا ال تخطئ وان أخطأت فجيد اآل توخر...........
- 2الحكيم يتأمل  ...........غيرة ليقتنيها لنفسة والجاهل يتامل رذائل غيرة ويدينة
عليها
السؤال الثانى  -:أذكر أية توضح األتى
2
 ما معنى اإليمان ؟......................................................
.....................................................................................
 كيف نرى مجد هللا ؟ .............................................................
 كل شئ لخير المؤمن .............................................................
.....................................................................................
 المؤمن يستطيع كل شئ ال بقوتة بل بقوة هللا ...................................
.....................................................................................
1

السوأل الثالث  -:أختار األجابة الصحيحة من بين األقواس
3

 اإليمان ( ضد العقل – يرى ما يراة العقل – يرى ما ال يراة العقل )
 اإليمان يجعل الوصية فى حياتنا قانونا روحيا ( يقل عن – يساوى – يفوق )
القوانين الطبيعية األرضية.
 الوقت الذى تلتقى فية النفس البشرية بمن يريحها ( هللا) هو وقت ( النوم –
الصالة – التأمل )
السؤال الرابع  -:أجب بأختصار على األسئلة األتية
7
 الذى يحيا حياة اإليمان لدية يقين بحضور هللا فى حياتة ونجد ذلك
واضحا فى قول القديسين واألنبياء .أذكر قوال واحدا يوضح حضور هللا فى
حياة كأل من
أ  -إيليا النبى .....................................................................
ب  -داود النبى .................................................................
ت  -قداسة البابا شنودة الثالث .................................................
 حضور هللا فى حياة المؤمن يقوية على الخطية مثال يوسف الصديق ( وضح
بأختصار هذة العبارة )............................................................
......................................................................................
 اإليمان هو الحل الحيد للقلق والخوف فى جميع المشاكل واألضطهادات .أذكر
مثل يوضح قوة األيمان فى حل المشاكل أحدهما من العهد القديم وأخر من
العهد الجديد
العهد القديم .........................................................................
العهد الجديد ........................................................................
 الشحض المؤمن له قلب متضع ( أذكر مثل لذلك بالعهد الجديد )
......................................................................................

2

