
1          

 

 قائمة المحتويات
 

 3              المقدمة 

 العهد القديم 

 4              الخلٌقة .1
 5            آدم و حواء .2
 6            سقوط اإلنسان .3
 7            قابٌل و هابٌل .4
 8             نوح .5
 11           الشٌطان و العالم الروحى .6
 11            ابرام  .7
 12            و هاجر اىسار .8
 13            الوعد باسحق .9

 14            ابراهٌم و اسحق .11
 15           ٌعقوب و البركة المسروقة .11
  17            حلم ٌعقوب .12
 18          ٌعقوب ٌتزوج راحٌل و لٌبة .13
 19           مصالحة ٌعقوب و عٌسو .14
 21            ٌوسؾ الحالم .15
 22          على مصر والىٌوسؾ ٌصبح  .16
 24           العلٌقة المشتعلة موسى و .17
 25           و البحر األحمر الفصح .18
 26            الوصاٌا العشر .19
 28             الجواسٌس .21
 31           اسرابٌل ٌعبر األردن .21
 31             ٌشوع .22
 32            داود و جالوت .23
 34           داود ٌعفى عن حٌاة شاول .24
 35            إلٌاس  .25
 36            ت األرملةزٌ .26
 37            رأس الفؤس .27
 38             نعمان .28
 39             ٌونس .29
 41             دانٌال .31
 43           دانٌال و حفرة األسود .31
 45             نحمٌا .32



2          

 

 العهد الجديد

 47            عٌسىمٌبلد  .33
 49            عٌسىتؽطٌس  .34
 51            األتباع األوابل .35
 51            المشلولشفاء  .36
 52            مثل الزارع .37
 53           عٌسى ٌهدىء العاصفة .38
 54         الروح الشرٌر فً ببلد الجراسٌن  .39
 55             ٌابر  .41
 56            السامرى الصالح .41
 57          الٌد المشلولة ذوشفاء الرجل  .42
 58            هرطقة الفرٌسٌٌن .43
 59             سنقدٌمو .44
 61            المرأة عند الببر  .45
 61            أنت هو المسٌح .46
 62           لعازر و الرجل الؽنى .47
 63           الفرٌسى و جامع الضرابب .48
 64            الحاكم الؽنى .49
 65           رجل  4111إطعام  .51
 66            اإلبن الضال .51
 67             الؽفران .52
 68             زكا .53
 68            بارطماوى  .54
 69            الدخول اإلنتصارى .55
 71            عٌسى تدهنمارى  .56
 71            العشاء األخٌر .57
 72            المحاكمةإعتقال و  .58
 73             الصلب .59
 75             القٌامة .61
 77            ٌوم الخمسٌن .61
 79           الشفاء عند البوابة الجمٌلة .62
 81           محاكمة ٌوحنا و بطرس .63
 81            حنانٌا و سفٌرة .64
 82            استشهاد اصطفان .65
 84            سٌمون الساحر .66
 85          الوزٌر الحبشى ٌإمن بعٌسى .67
 86            الطرٌق إلى دمشق .68
 87           بطرس و كرنٌلٌوس .69
 89            السجان الفٌلٌبى .71
 91            إلى اإلله المجهول .71
 91            الرإٌا .72



3          

 

 الكتاب المقدس الشفوي

ٌتضمن الكتٌب التالً النص المكتوب من الكتاب الشرٌؾ حٌث تم اقتباس نص هذا الكتاب الشرٌؾ من نسخة الملك           
نجلٌزٌة وقد تمت مقارنة النص بالنص جٌمس والنسخة العالمٌة الحدٌثة ونسخة الحٌاة والنسخة االمرٌكٌة والنسخة اال

 .الٌونانً االصلً والعبري والترجمة البلتٌنٌة التً نؤخذ منها الترجمة الحالٌة

ن ٌحصل أصوال إلى سفر الرإٌا والهدؾ منه قصة بدءأ من سفر التكوٌن و 72ٌتكون الكتاب المقدس الشفوي من      
طً كل قصص الكتاب المقدس وبالتالً فهو لٌس شامبل ولكنه ؽنه ال ٌأفكرة عامة عن الكتاب المقدس مع  المستمعون على

الظهار المواضٌع األساسٌة فً الكتاب المقدس  ،محاولة الختٌار القصص األكثر تركٌزا على محور الرواٌة الكتابٌة
قدس الشفوي هو بخصوص الفداء والمصالحة, قال عٌسى "إن ثبتم فً كبلمً تكونون حقا تبلمٌذي" فالهدؾ من الكتاب الم

التً تعتبر  72ال أن نقدم للمستمعٌن المدخل لكلمة هللا وهكذا ٌصبحون تبلمٌذ لعٌسى المسٌح من خبلل تنظٌم القصص 
 .سٌرٌدون التوسع و إضافة قصص أخرى بحسب التسلسل الموجود هنا، و هم مرحب بهم لفعل ذلكآخرون  .نقطة البداٌة 

, مثبل قصة نوح  على حفظها و تبلوتها المستمعون ٌقدرالشفوي تم اختصارها بحٌث قدس معظم القصص فً الكتاب الم     
 ولكن لٌس بكل التفاصٌل التً ن نتعلم قصة نوح بتفصٌل كبٌرأفمن الممكن  .اصحاحات بصفحة واحدةتم اختصار ثبلث 

ث فٌها إى تؽٌٌر أو إضافة، و على الرؼم من إختصار القصص إال إنه لم ٌحد .من فهمها أمرا صعبا على المستمع جعلت
بعض القصص هى مزج ما بٌن األربع أناجٌل، مثبل، قصة تؽطٌس عٌسى، حٌث لوقا الوحٌد الذى  فالقصص هى كلمة هللا.

، بنما متى الوحٌد الذى أوضح الصورة العامة و هى أن المسٌح أتى من الجلٌل ٌذكر الحوار بٌن ٌوحنا و من أتوا لٌتؽطسوا
حنا فى نهر األردن، بٌنما ٌوحنا هو الوحٌد الذى قال "انظروا، هذا هو حمل الفداء الذى أرسله هللا لٌتؽطس على ٌد ٌو

لٌرفع خطٌة الناس." فعند عمل الكتاب المقدس الشفوى قد أستفدنا من األربع أناجٌل لنعطى المستمع الصورة كاملة بقدر 
 اإلمكان.

عادة تبلوته، فإن بعض الضمابر الؽاببة تم تؽٌٌرها إلسم صاحب الضمٌر بما أن الكتاب المقدس الشفوى هدفهه الحفظ و إ  
المذكور. و هذا لٌإتى وضوح أكثر للمستمع. أًٌضا وضعنا بعض المقدمات للقصص لكى تكون حلقة الربط بالقصة السابقة 

 أو لتعطى المضمون المطلوب.

مل بؤن تكون قصٌرة بصورة معقولة لتعطً المستمع ؤالعطابنا لمحة عامة عن الكتاب المقدس ون هو كافىقصة  72 إن   
انتاج هذا  هوكاؾ من القصص  بعدد العربٌةتقدٌم النص الكتابً باللؽة  من دفناه هدؾ النهابً منذ البداٌة.لمحة عن ال

ال ٌعرفون  لم ٌسمعوا عن رسالة الخبلص هم أشخاص نالناس الذٌ% من  65فإن  .اخرىشفوٌة الكتاب المقدس بلؽات 
 .و قلوبهم ه فً عقولهمفظحو هذاك الذي ٌستطٌعون سماع الوحٌد الذي سٌحظون به هوفالكتاب المقدس  القراءة والكتابة

رجاء أ كلالمقدسة الشفوٌة وتستخدم فً  الكتب تنتشرن أتمنى أ, خبرنا الكتاب المقدس بؤن لكلمة هللا قوة لتؽٌٌر حٌاة الناسٌ
 . لٌعٌشوا بحسب كلمتهلٌؤتى الناس لمعرفة هللا و العالم 

    

 المدٌر العام لمنظمة "كاٌروس"

 وودرٌك لٌث     
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 Creation  1ركىٍَ   - انخهُقخ (1

َماواِت َواألْرَض. 1 ِة َخلق هللاُ السَّ ٌَ  ِفً اْلِبَدا

ٌَاَه، 2 ً اْلِم ٌُؽطِّ بلُم  ٌَة، َوالظَّ ٌَُرْفِرؾ عَ  َوَكاَنِت األْرُض ِببلَ شْكٍل َوَخالِ اِه.َوُروُح هللاِ  ٌَ  لَى َسْطِح اْلِم

كْن نوٌر." َفَصاَر ُنوٌر. 3 ٌَ  َوقاَل هللاُ:"ل

بلِم. 4 َن النُّوِر َوالظَّ ٌْ  َوَرأَى هللاُ أَنَّ النُّوَر َحَسٌن. َوفَصَل هللاُ َب

ٌْبل. 5 بلَم ل ى الظَّ  َوَسمَّى هللاُ النُّوَر نَهاًرا، َوَسمَّ

اهَ و 7 ٌَ َماِء َوفَصَل اْلِم  عن األرض الٌابسة َصنَع هللاُ السَّ

 :ثمَّ قاَل هللاُ: "لِتْنِبِت األَْرُض خْضَرة 11

ْحِمُل ثَِماًرا ِفٌَها ُبُزورٌ  12 ٌَ  .َوَرأَى هللاُ أَنَّ ذلَِك َحَسنٌ . َحَسَب أَنَواِعَها  نَباَتاٍت َتْحِمُل ُبُزوًرا َحَسَب أَنَواِعَها، وشَجًرا 

 ضوخلق هللا الشمس والقمر والنجوم لتضا األر 14

نٌَِن. 15 اَم َوالسِّ ٌَّ ُد الُفُصوَل َواأل  َوَتكوُن بَِمَثاَبِة َعبلَماٍت تَحدِّ

 خلق هللا األسماك حسب أنواعها ، وكل الطٌور التى لها أجنحة حسب أنواعهاوَ  21

 َوَرأَى هللاُ أَنَّ ذلَِك َحَسٌن.  21

اَه اْلبَِحاِر، َواْمئِلي مِ  ثِمِري َوْاُكثِريأَ قاَل: "وَ َوَباَرَكَها هللاُ  22 ٌُوُر ِفً األَْرِض وَ ٌَ   لَتُكثِر الطُّ

 َحَسَب أَْنَواِعِه. َوَرأَى هللاُ أَنَّ ذلَِك َحَسٌن. بلً ،  كُ حٌواناتْال وَخلق هللاُ  25

ٌَُعبَِّر َعنَّا َوَعْن لِنصْ ثمَّ قاَل هللاُ: " 26 َماِء َوعَ  لى َسَمِك اْلَبْحرِ عَ تَسلَّط فٌَ نا، ِصفاتِ نِع اإلِْنَساَن لِ ٌُوِر السَّ ، حٌواناتلْ ا لى َوعَ لى  ط
 "ى  كلِّ األَْرِض لَوعَ 

ٌَُعبَِّر َعْنُه، فَخلَقُهْم ذكًرا  27  َنثى.َوأُ فَخلق هللاُ اإلِْنَساَن لِ

َماِء، َوعَ اْلَبْحِر،  َسَمكِ  لىعَ تَسلَّطوا وَ ثِمُروا َواُكثُروا َواْمؤلوا األَْرَض َوأَْخِضُعوَها. أَ قاَل لُهْم: "وَ َوَباَرَكُهم هللاُ  28 ٌُوِر السَّ لى ط
ًٍّ َوعَ  ُك ٌَ لى كلِّ َكابٍِن َح  لى األَْرِض."عَ تَحرَّ

ْحِمُل ُبُزوًرا أَْعطٌْ نا أَ ثمَّ قاَل هللاُ: " 29 ٌَ ُبُزوٌر، لَِتكوَن طَعاًما  ِفٌهَ لى َسْطِح  كلِّ األَْرِض، َوكلَّ شَجَرٍة َتْحِمُل ثَمًرا عَ تكْم  كلَّ َنَباٍت 
  ،لكمْ 

َماِء، 31 ٌُوِر السَّ ُك  َولَِجِمٌِع ُوُحوِش األَْرِض، َوكلِّ ط ٌَّ لى األَْرِض، كلِّ َما ِفٌِه َنْفٌس عَ َوكلِّ اْلكِابَناِت الَّتًِ َتتَحرَّ تَها كلَّ أَْعطٌْ ة، َح
 َنَباٍت أَْخَضَر طَعاًما." فكاَن َكذلَِك.

 .كل هذه األشٌاء ُخلقت فى ستة أٌاما. لُه َحَسٌن ِجدَعمِ َوَرأَى هللاُ أَنَّ  كلَّ َما  31
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 Adam and Eve  2ركىٍَ   – آدو ودىاء (2

َماوات َواألَْرُض َوكلُّ َما ِفٌَها.ذا أُْكمِ َوِبهَ  1  لِت السَّ

ا َجاَء ْالٌَ وَ  2 ابُِع ، لمَّ ابِِع. ْوُم السَّ ٌَوِم السَّ ْعَمْل ِفً اْل ٌَ  لْم 

اِبَع  3 ْوَم السَّ ٌَ ْوًما مُ َجعَ وَ َوَباَرَك هللاُ اْل ٌَ ُه تَوقَّؾ ِفٌِه َعنْ  اً قدسلُه   .التى عملها الْخلقِ  كل أعمال ، ألَنَّ

َن اإلِْنَساَن ِمْن تَراِب األَْرِض، خلق هللا السموات و األرض ،َ و بعدما 7 اٍة، َفَصاَر اإلِْنَساُن وَ كوَّ ٌَ  .نا َحٌاً كابِ َنفخ فًِ أَْنِفِه نَسَمة َح

ٌّد و النباتات و األشجار و الذهبَعْدٍن،  أسماهاة ؼَرَس هللاُ َجنَّ  ثم  8-14   .و فٌها العطر الج

 و عمل هللا أربعة أنهار تجرى من الجنة.

اِة َو شَجرَ َوِفً َوَسِط الَجنَِّة  ٌَ .َمْعرِ ة شَجرَ ة اْلَح ِر َوالشَّرِّ ٌْ  فِة ْالخ

ِة َعْدٍن أثم  15 ٌَعْ َها َفلحَ لٌَِ َخذ هللاُ اإلِْنَساَن َوَوَضَعُه ِفً َجنَّ ًَ ِبَها.َو  تنِ

ٌَّة أَنْ وَ َوأََمَر هللاُ اإلِْنَساَن  16 ِة، قاَل "لَك اْلُحرِّ  تؤْكَل ِمْن أَيِّ شَجَرٍة ِفً اْلَجنَّ

ْوَم َتؤْكُل َمْعرِ ة شَجرَ إاِل  17 ٌَ َك  ، ألَنَّ ِر َوالشَّرِّ ٌْ  نَها َتُمْوُت."مِ فِة ْالخ

َس وَ  18 ٌْ ٌَكونَ َحسَ قاَل هللاُ: "ل ًدا.  نا أَْن  ٌْ نا َسؤَصْ اإلِْنَساُن َوِح ًٌ  ناِسًبا لَُه."مُ نُع لَُه ُمِع

َماِء، وأَْحَضَرَها  19 ٌُوِر السَّ َن ِمَن األَْرِض كلَّ ْالُوُحوِش، َوكلَّ ط ٌَها. َفاالْسُم الَِّذي إِ َوَكاَن هللاُ قْد  كوَّ ٌَُسمِّ ٌََرى َماَذا  لى اإلِْنَساِن لِ
، َصاَر ُهَو اْسَم ذلَِك اْلَكاِبِن.لى كلِّ عَ  ساناالنَ  لَقهُ أَطْ  ًٍّ  َكابٍِن َح

ٌُوَجْد ُمِعٌٌن ُمَناِسٌب لَُه.ع لق اإلِْنَساُن أَْسَماءً ؤَطْ ف 21 ا آَدُم َفلْم  َماِء َوْالُوُحوِش. أَمَّ ٌُوِرالسَّ  لى  كلِّ اْلَبَهاِبِم وط

َناُم نْوًما َعِمًٌقا. ف 21 ٌَ   لًعا ِمْن أَْضبلِعِه،ضِ َو َنابٌِم، أََخذ نَما هُ َوَبٌْ َجَعَل هللاُ اإلِْنَساَن 

ْلِع اْمَرأًَة َوأَْحَضَرَها صَ  و 22  .الرجللى إِ نَع ِمْن َهِذِه الضِّ

ًَ اْسُمَها الرجلَفقاَل  23 َها ِمِن اْمِرٍئ اْمَرأَ :"َهِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعظاِمً، َولَْحٌم ِمْن لْحِمً.فِه  ذت."أُخِ ة ألَنَّ

بَ  24 ُه لَِهذا السَّ ُجُل أََباهُ َوأُمَّ ْتُرُك الرَّ ٌَ قْ ِب،  ٌَ  و ٌصٌر األثنان جسداً واحداً  تِرُن ِباْمَرأَتِهِ َو

 وامرأته عرٌانٌن وال ٌخجبلن من ذلك. الرجلوكان  25
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 The Fall Of Man   3ركىٍَ  – عقىط اإلَغبٌ (3

 أي شجرة فً الجنة؟  هللا قال: ال تؤكبل من حٌح أنوكانت الحٌة أمكر الوحوش التً صنعها هللا. فقالت للمرأة: "هل ص 1

 فقالت المرأة للحٌة: "بل نؤكل من ثمر شجر الجنة، 2

 أما ثمر الشجرة التً فً وسط الجنة، فقال هللا: ال تؤكبل منه، وال تلمساه، وإال تموتا." 3

 فقالت الحٌة للمرأة: "لن تموتا! 4

 كما فتصٌران مثل هللا تعرفان الخٌر والشر."فإن هللا ٌعرؾ أنه ٌوم تؤكبلن منه، تنفتح عٌون 5

المعرفة، فؤخذت منه وأكلت  وشهً للعٌن ومرؼوب فٌه ألنه ٌعطًنظرت المرأة إلى الشجرة، فرأت أن ثمرها جٌد لؤلكل  6
 منه أٌضا فؤكل. الذى كان معها وأعطت زوجها

 عا لهما مبلبس.فانفتحت عٌونهما، وعرفا أنهما عرٌانان فخاطا بعض ورق التٌن معا وصن 7

 وسط الشجر. وب نسٌم العشٌة. فاختبؤا من هللاوامرأته صوت هللا وهو ٌتمشى فً الجنة وقت هب الرجلسمع ثم  8

 وقال: "أٌن أنت؟" الرجلفنادى هللا   9

 : "سمعت صوتك فً الجنة، فخفت واختبؤت ألنً عرٌان."الرجل فؤجاب 11

 من الشجرة التً نهٌتك عنها؟" : "من عرفك أنك عرٌان؟ هل أكلتهللافقال  11

 : "المرأة التً وضعتها هنا معً، هً أعطتنً من الشجرة فؤكلت."الرجلأجاب  12

 فقال هللا للمرأة: "ماذا فعلت؟" أجابت: "الحٌة خدعتنً فؤكلت." 13

 تزحفٌن وترابا تؤكلٌن طول عمرك. ، على بطنكفقال هللا للحٌة: "ألنك فعلت هذا، ملعونة أنت  14

 المرأة ، هو ٌسحق رأسك، وأنت تلدؼٌن كعبه."نسل وبٌن بٌن نسلك وأجعل عداوة  15

 إلى زوجك تشتاقٌن، وهو ٌتسلط علٌك." ثم قال للمرأة: "سؤجعلك تتؤلمٌن جدا فً الحمل، وتتوجعٌن فً والدة األوالد.  16

بسببك، بالمشقة  ، ملعونة األرضنهاأمرتك أن ال تؤكل مة التً : "ألنك سمعت لزوجتك، وأكلت من الشجرللرجلوقال  17
 تؤكل منها طول عمرك،

 تراب ترجع." ألنك تراب وإلى ى ترجع إلى األرض التً أخذت منهاوبعرق جبٌنك تكسب رزقك، حت 19

 وسمى آدم زوجته حواء، ألنها أم كل حً. 21

 وصنع هللا آلدم وامرأته ثوبٌن من جلد وكساهما. 21

شجرة الحٌاة أٌضا، وٌؤكل فٌحٌا إلى  ر والشر. وربما ٌمد ٌده وٌؤخذ مناإلنسان ٌعرؾ الخٌثم قال هللا: "اآلن، صار  22 
 األبد.

 . فطرده هللا من جنة عدن 23 

 سٌؾ ٌدور وٌبرق لحراسة الطرٌق إلى شجرة الحٌاة.مبلكاً بثم وضع  24
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 Cain and Abel   4ركىٍَ – قبثُم وهبثُم (4

 .قابٌل دم زوجته حواء فحبلت وولدتوعاشر آ 1

 وبعد ذلك ولدت أخاه هابٌل. وكان هابٌل راعً ؼنم، أما قابٌل فكان ٌعمل فً فبلحة األرض. 2

 وفً وقت ما، قدم قابٌل هلل قربانا من ثمار األرض. 3

 ؼنمه. فرضً هللا عن هابٌل وقربانه. منأما هابٌل فقدم  4

 ابسا.لكنه لم ٌرض عن قابٌل وقربانه. فؽضب قابٌل جدا، وكان وجهه ع 5

 فقال هللا لقابٌل: "لماذا ؼضبت؟ لماذا وجهك عابس؟ 6

بل ٌجب ان جم علٌك وتتحكم فٌك، ، وإن لم تحسن التصرؾ، فالخطٌبة رابضة لك عند الباب لتهُتقبلإن أحسنت التصرؾ  7
 ."تتحكم انت علٌها

 لى أخٌه وقتله.. وبٌنما هما هناك، هجم قابٌل عإلى الحقلهابٌل: "تعال نخرج وقال قابٌل ألخٌه  8

 فقال هللا لقابٌل: "أٌن أخوك هابٌل؟" فؤجاب: "ال أعرؾ. هل أنا حارس ألخً؟" 9

 فقال هللا له: "ماذا فعلت؟ دم أخٌك ٌصرخ إلً من األرض. 11

 من اآلن أنت ملعون، وتكون طرٌدا من األرض التً فتحت فمها لتقبل دم أخٌك الذي سفكته ٌدك. 11

 ً الدنٌا."وتكون تابها ومشردا ف 12

 فقال قابٌل هلل: "عقابً أعظم من أن ٌحتمل. 13

 أنت الٌوم تطردنً من األرض، فؤختفً من حضرتك وأكون تابها ومشردا فً الدنٌا، فؤي واحد ٌرانً ٌقتلنً." 14

 ٌلقاه. قال هللا له: "ال، بل من ٌقتلك أعاقبه بسبعة أضعاؾ عقابك." ووضع هللا عبلمة على قابٌل حتى ال ٌقتله من 15

 .ضر هللافخرج قابٌل من مح 16
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     Noah 9-6ركىٍَ   - َىح (5

 بدأ الناس ٌكثرون على األرض. 1

 رأى هللا أن شر اإلنسان زاد جدا فً األرض، وأن كل مٌوله وأفكار قلبه دابما شرٌرة.و  5

 حزن هللا وتؤسؾ فً قلبه ألنه صنع اإلنسان على األرض.ف 6

ان الذي خلقته من على وجه األرض، الناس مع الحٌوانات والزواحؾ وطٌور السماء، ألنً حزنت فقال هللا: "أمحو اإلنس  7
  أنً خلقتهم."

 أما نوح فرضً عنه هللا. 8

 كان نوح صالحا وكامبل من بٌن أهل جٌله، وسار مع هللا. 9

 وأنجب ثبلثة أبناء هم سام وحام وٌافث. 11

 ل كل البشر من الوجود، ألنه بسببهم امتؤلت الدنٌا بالظلم. هللا  لنوح: "جاءت النهاٌة، سؤزٌقال ف 13

 فاصنع لنفسك فلكا من خشب جٌد، وتصنع فٌه ؼرفا، وتطلٌه بالزفت من الداخل والخارج. 14

اعمل له  طول الفلك ٌكون مبة وخمسٌن مترا، وعرضه ٌكون خمسة وعشرٌن مترا، وارتفاعه ٌكون خمسة عشر مترا. 15
 على جانبه. سقفاً و تضع باباً 

 وتؤخذ معك فً الفلك اثنٌن من كل كابن حً: ذكرا وأنثى، لتبقى على قٌد الحٌاة معك. 19

 إثنٌن من كل نوع من الطٌور ومن كل نوع من الحٌوانات ومن كل نوع من الزواحؾ تؤتً إلٌك لتحٌا.  21

 وأنت تؤخذ معك من كل طعام ٌإكل وتخزنه لٌكون ؼذاء لك ولها. 21

 ح كما أمره هللا.فعمل نو 22

ؤمحو من على وجه األرض كل ، و سؤرسل مطرا على األرض ٌدوم أربعٌن ٌوما لٌبل ونهاراس ثم قال هللا لنوح: 1-4: 7
 كابن حً صنعته." 

الطاهرة سبعة ذكور  الطٌورو  خذ معك من كل نوع من الحٌواناتو الحٌوانات و  ادخل الفلك أنت وكل أهلك، ثم قال هللا: 
  .لٌبقى جنسها على وجه كل األرض ث،وسبع إنا

 فعمل نوح كما أمره هللا. 5

ففً سنة ست مبة من عمر نوح، فً الشهر الثانً، فً الٌوم السابع عشر من الشهر، انفجرت ٌنابٌع المٌاه العمٌقة،  11
 وانفتحت بوابات السماء.

 و هطل المطر على األرض لٌبلً و نهاراً لمدة أربعٌن ٌوماً. 12

 ذلك الٌوم نفسه دخل نوح إلى الفلك ثم أؼلق هللا باب الفلك.فً  13 

 وهطل المطر على األرض لٌبل ونهارا مدة أربعٌن ٌوما. 17

 وزادت المٌاه أكثر وأكثر حتى ؼطت كل الجبال العالٌة 19

 ومات كل حً كان موجودا على األرض الٌابسة. 22

 ولم ٌبق ؼٌر نوح والذٌن معه فً الفلك   23

 المٌاه األرض مدة مبة وخمسٌن ٌوما. وؼمرت 24



9          

 

 وظهرت قمم الجبال. أرسل هللا رٌحا على األرض، فهبط مستوى المٌاهثم  1: 8

 كانت األرض قد جفت تماما. من عمر نوح و واحد سنة ست مبةفى  وفً الٌوم السابع والعشرٌن من الشهر الثانً 14

 .و كل من معكاخرج من الفلك أنت  لنوح: وقال هللا 16

 .و عابلتهفخرج نوح  18

 أنواعها.متتالٌة بحسب وكل الحٌوانات خرجت من الفلك  19

 وبنى نوح منصة قربان هلل، وأخذ بعضا من كل الحٌوانات والطٌور الطاهرة، وقدمها علٌها ضحٌة. 21

 األرض و إمؤلوا اكثروا ، اثمروا و و أبنابه و قال لهم:  اً بارك هللا نوحثم  1

 أهلك كل حً كما فعلت.لن أعود أنا  21

 بل ما دامت االرض موجودة تكون مواسم زرع وحصاد, برد وحر, صٌؾ وشتاء, نهار ولٌل, ال تبطل. 22

 وٌكون كل حً ٌتحرك طعاما لكم. فكما أعطٌتكم النبات األخضر طعاما، اآلن أعطٌكم كل شًء.  3: 9

 ولكن ال تؤكلوا لحما مازال دمه فٌه.  4

 اسبه على حٌاة أخٌه اإلنسان. وكل إنسان أٌضا أح 5

 ، ألن هللا صنع اإلنسان لٌعبر عن هللا. اإلنسان بواسطة  فمن ٌسفك دم اإلنسان، ٌسفك دمه 6

 أما أنتم فاكثروا وزٌدوا، توالدوا فً األرض وانموا فٌها 7

 :اآلتٌة ألجٌالا عهد لكلوقال هللا: "وهذه هً عبلمة العهد الذي أعمله بٌنً وبٌنكم وكل كابن حً معكم،  12

 متى ظهرت القوس فً السحاب، أراها وأحفظ العهد الذي ٌدوم إلى األبد بٌنً وبٌن كل الكابنات الحٌة التً 16

 على األرض." 
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 Satan and the Spirit world 28, دضقُبل  14شعُبء ا - انشُطبٌ وعبنى انشوح (6

 واالنسان. صبح عدو هللاأن الشٌطان أ: تتحدث هذه القصة كٌؾ مقدمة    
 

 كٌؾ سقطت من السماء ٌا نجم الصبح المنٌر؟ كٌؾ طرحت إلى األرض ؟ 12

 .الجموعأجلس على جبل و قلت فً قلبك، أصعد إلى السماء، أرفع عرشً فوق كواكب هللا،  13

 أصعد فوق أعالً السحاب، وأصٌر مثل العلً. 14

 لكنك انحدرت إلى عالم األموات، إلى أعماق الحفرة. 15

 وكامل الجمال. مملوًءا حكمةالكمال,  مثال نتك 12

 .أُِعدت لك ٌوم ُخلِقت ، مصنوعة من الذهب مساندكو  كل ما ٌحٌط بك , زٌنة لككنت فً عدن جنة هللا. كل حجر كرٌم  13

 بٌن حجارة النار تمشٌت.و على جبل هللا المقدس. كنت . وأقمتك. أخترتك لتكون المبلك الحارس 14

 .ظهر الشر فٌكٌوم خلقت حتى  ذمن سلوككً ف كامبلً  كنت 15

من بٌن حجارة  المبلك الحارس أٌها أزلتك جبل هللا  لذلك رمٌت من . اتسعت تجارتك، فؤمتؤلت من الظلم و أخطؤت 16
 النار.

 .لذلك رمٌتك إلى األرض و جعلتك منظراً للملوكبهابك.  بسببحكمتك و ضٌعت  . قلبك تكبر بسبب جمالك  17

ٌرونك ٌتفرسون فٌك و ٌتؤملون قابلٌن: " أهذا هو الذى زلزل األرض و زعزع المالك؟ أهذا هو الذى جعل العالم الذٌن  16
 مثل قفر، و هدم مدنه، و الذى لم ٌتطلق أسراه إلى الحرٌة؟

 .كل األمم التى تعرفك تفزع منك. جاءت نهاٌتك الرهٌبة، و ال ٌبقى لك أثر أبداً   19
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 Abram   15, 13, 12ركىٍَ  -أثشاو  (7

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو .لفلك ظهر هللا لرجل ٌدعى أبراموالده من اأو نوح خروج وات عدٌدة من زمن :  بعد سنمقدمة

 

 ومن بٌت ابٌك الى االرض التً ارٌك. بلدك و أهلكاذهب من »البرام:  هللاقال  1

 وتكون بركة. و أجعل اسمك عظٌماً فاجعلك امة عظٌمة واباركك  2

 «.االرض و من خبللك أبارك كل شعوب. الذٌن ٌباركوك و الذي ٌلعنك ألعنهأبارك و 3

 معه ابن اخٌه وذهب لوط عندما رحل من حاران  خمس وسبعٌن سنة ن عمر ابرام. وكاأمره هللافذهب ابرام كما   4

الى  و رحلوافً حاران. نفوس ن ما جمعاه من مقتنٌات و كل ما امتلكاه مابن اخٌه وكل  ولوط زوجتهساراي  معهاخذ و 5
 كنعان. ببلد

 الذي ظهر له. ابرام منصة قربان هللفبنى «. لنسلك  عطً هذه االرضسؤ: » له البرام وقال هللاوظهر  7

 وكان أبرام قد أصبح ؼنٌا جدا ٌملك المواشً والفضة والذهب. 2

 ولوط هو أٌضا كان عنده ؼنم وبقر وخٌام. 5

 ن أمبلكهما كانت كثٌرة، فلم ٌمكنهما أن ٌسكنا معا.فضاقت علٌهما األرض،أل 6

 .ونشب نزاع بٌن رعاة مواشً أبرام ورعاة مواشً لوط 7

 فقال أبرام للوط: "ال ٌكن نزاع بٌنً وبٌنك، وال بٌن رعاتً ورعاتك، ألننا أخوان. 8

 مٌنا فؤذهب أنا شماال."ألٌست األرض كلها أمامك؟ اعتزل عنً، إما تذهب شماال فؤذهب أنا ٌمٌنا، أو تذهب ٌ 9

 وتلفت لوط حوله فرأى أن سهل األردن كله رٌان 11

 فؤخذ لوط لنفسه سهل األردن 11

 وقال هللا ألبرام بعدما اعتزل عن لوط: "تطلع من المكان الذي أنت فٌه، وانظر شماال وجنوبا وشرقا وؼربا. 14

 كل هذه األرض التً تراها سؤعطٌها لك ولنسلك إلى األبد. 15

 وأخرجه هللا إلى الخارج وقال له: "انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت." ثم قال له: "هكذا ٌكون نسلك." 5: 15

 فآمن أبرام باهلل فاعتبره له صبلحا. 6
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 Sarah &Hagar  21، 18، 17، 16ركىٍَ  – عبساٌ وهبجش  (8

 جارٌة مصرٌة اسمها هاجر.ساراي زوجة أبرام لم تلد له أطفاال. كانت لها  لما كانت 1: 16

 فقالت ساراي ألبرام: "المولى حرمنً من الوالدة. ادخل على جارٌتً لعلً أرزق منها بنٌن." 2

 أنها حبلى، بدأت تحتقر سٌدتها. هاجر نفسها فعاشر أبرام هاجر فحبلت. ولما رأت  4

 منها. هاجر فؤذلتها ساراي حتى هربت  6

 فً الصحراء.فوجدها مبلك بالقرب من عٌن ماء  7

 فقال لها: "ٌا هاجر جارٌة ساراي، من أٌن جبت وإلى أٌن تذهبٌن؟" فقالت: "أنا هاربة من سٌدتً ساراي." 8

 فقال لها المبلك: "ارجعً إلى سٌدتك واخضعً لها." 9

 ثم قال المبلك: "أنت اآلن حبلى وسوؾ تلدٌن ابنا، وتسمٌنه اسماعٌل، ألن هللا سمع عن شقابك. 11

 كل اخوته." شرقون إسماعٌل إنسانا وحشٌا، ٌعادي الجمٌع والجمٌع ٌعادونه، وٌعٌش وسٌك 12

 وكان عمر أبرام ستا وثمانٌن سنة لما ولدت له هاجر إسماعٌل. 16
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 The Promise and Birth of Isaac     21, 18, 17ركىٍَ   - انًىعذ ثًُالد اعذق (9

 سر فً محضري وكن كامبل.  هر هللا له وقال: "أنا هللا القدٌرولما كان عمر أبرام تسعا وتسعٌن سنة، ظ  1: 17

 هذا هو عهدي معك، ستكون أبا ألمم كثٌرة. 4

 فبل ٌكون اسمك بعد اآلن أبرام، بل إبراهٌم.  5

 فؤصنع منك أمما، وٌؤتً منك ملوك.  6

 وأكون إلههم.  لك ولنسلك من بعدك ملكا أبدٌا. وأعطٌك كل ببلد كنعان، 8

 ٌختن كل ذكر منكم. أنٌجب  11

 فٌكون هذا عبلمة العهد بٌنى و بٌنكم. 11

سؤرجع إلٌك فً نفس هذا الوقت فً العام القادم، وسارة ٌكون وقال له:   ظهر هللا إلبراهٌمو بعد وقت لٌس بكثٌر  1: 18
 معها ابن

 سٌكون أمة عظٌمة وقوٌة، وبواسطته أبارك كل شعوب األرض. ابراهٌم  فإن 18

ترته لكً ٌوصً بنٌه وعابلته من بعده أن ٌحفظوا طرٌق هللا فٌعملوا الصبلح والعدل. حتى ٌحقق هللا له ما وعده ألنً اخ 19
 به."

 وأنعم هللا على سارة كما قال، وحقق وعده لها.  1: 21

 فحبلت سارة وولدت ابنا إلبراهٌم وهو كبٌر السن. وتم هذا فً الوقت الذي ذكره هللا. 2

 بنه الذي ولدته له سارة إسحاق.فسمى إبراهٌم ا 3

 وختنه إبراهٌم فً الٌوم الثامن كما أمره هللا. 4

 وكان عمر إبراهٌم مبة سنة لما ولد له إسحاق. 5

 وقالت سارة: "المولى جعلنً أضحك. وكل من ٌسمع عن هذا ٌضحك معً." 6

 ذلك ولدت له ابنا وهو كبٌر السن."وقالت أٌضا: "من كان ٌستطٌع أن ٌقول إلبراهٌم إن سارة سترضع بنٌن؟ ومع  7
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 Abraham and Issac   18 -1: 22ركىٍَ  - ثشاهُى واعذقئ (11

 

 اسحق ابن الموعد. ولد واحد، و هو وبقً مع ابراهٌم صرؾ ابراهٌم اسماعٌل كٌما ٌبدأ نسله بالتكاثر ، بعد وقت :مقدمة
 

 أجابه: "لبٌك!" وقت، اختبر هللا إبراهٌم فناداه: "ٌا إبراهٌم."  و جاء 1 

 أقول لك عنه." وقدمه ضحٌة على أحد الجبال الذي فقال له: "خذ ابنك وحٌدك، إسحاق الذي تحبه 2 

فقام إبراهٌم فً الصباح الباكر وأسرج حماره، وأخذ اثنٌن من خدامه وابنه إسحاق. وبعدما قطع حطبا إلحراق الضحٌة،  3 
 ذهب إلى المكان الذي قال له هللا عنه.

 فً الٌوم الثالث، تطلع إبراهٌم فرأى المكان من بعٌد.و 4 

 فقال لخادمٌه: "انتظرا هنا مع الحمار، بٌنما أذهب أنا والولد إلى هناك لنعبد هللا ثم نرجع إلٌكما." 5 

 وأخذ إبراهٌم الحطب للضحٌة ووضعه على كتؾ ابنه إسحاق، أما هو فحمل النار والسكٌن. وبٌنما هما ذاهبان معا، 6 

تكلم إسحاق وقال ألبٌه إبراهٌم: "ٌا أبً!" فؤجابه إبراهٌم: "نعم ٌا ابنً!" قال إسحاق: "معنا النار والحطب، ولكن أٌن  7 
 الحمل للضحٌة؟"

 أجابه إبراهٌم: "هللا ٌدبر لنفسه الحمل للضحٌة ٌا ابنً." وتابع االثنان سٌرهما معا. 8 

ه، بنى إبراهٌم هناك منصة لتقدٌم الضحٌة، ورتب الحطب ثم ربط إسحاق ابنه ولما وصبل إلى المكان الذي قال له هللا عن 9 
 ووضعه على المنصة فوق الحطب.

 ومد إبراهٌم ٌده وأخذ السكٌن لٌذبح ابنه. 11 

 فناداه مبلك من السماء وقال: "إبراهٌم! إبراهٌم!" فؤجاب: "لبٌك!" 11 

 ا! اآلن علمت أنك تتقً هللا، فلم تمنع ابنك وحٌدك عنً."فقال: "ال تمد ٌدك إلى الولد، وال تفعل به شٌب 12 

 ونظر إبراهٌم فرأى كبشا اشتبك بقرنٌه فً شجر الؽابة. فذهب وأخذه وقدمه ضحٌة بدل ابنه. 13 

 فدعا إبراهٌم اسم ذاك المكان: هللا ٌدبر 14 

 ونادى المبلك إبراهٌم من السماء مرة ثانٌة. 15 

 بذاتً ألنك عملت هذا، ولم تمنع ابنك وحٌدك عنً، وقال: "قال هللا، 'أقسم 16 

 سؤباركك وأجعل نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر فً الكثرة، وٌملك نسلك مدن أعدابهم، 17 

 وبواسطة نسلك أبارك كل شعوب األرض، ألنك أطعتنً.'" 18 
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 Jacob And the Stolen blessing  28، 27، 25ركىٍَ - َعقىة وانجشكخ انًغشوقخ (11

لٌك القصة وإالممسك بالعقب أو الؽشاش.  ٌعقوب والذي تفسٌره والثانً اسمه العٌص ول اسمه ألنجب اسحق ابنان اأ :مقدمة
 من كلمة هللا.

 

 إسحاق أربعٌن سنة لما تزوج رفقة وكان عمر 21

 وصلى إسحاق إلى هللا من أجل زوجته ألنها كانت عاقرا، فاستجاب له هللا وحبلت رفقة زوجته. 21

 فقال لها هللا: فً بطنك أمتان، ومنك ٌتفرع شعبان، شعب ٌقوى على اآلخر، والكبٌر ٌستعبد للصؽٌر. 23

 فلما حان وقتها لتلد، 24

 خرج األول أحمر، وكل جسمه كفروة شعر، فسموه العٌص. 25

 تهما رفقة.ثم خرج أخوه وٌده قابضة على كعب العٌص، فسموه ٌعقوب، وكان عمر إسحاق ستٌن سنة لما ولد 26

 فً الخٌام. ٌبقىرجبل هادبا فٌعقوب أما ، وكان العٌص صٌادا ماهرا 27

 ، أما رفقة فكانت تفضل ٌعقوب.لٌؤكل وكان إسحاق ٌفضل العٌص ألنه كان ٌؤتً إلٌه بما ٌصٌد 28

 وذات مرة كان ٌعقوب ٌطبخ طعاما، وجاء العٌص من الخبلء جابعا. 29

 ن هذا الطبٌخ األحمر، ألنً جابع." فقال العٌص لٌعقوب: "أطعمنً م 31

 فقال ٌعقوب: "إن كنت تبٌع لً حقك كاالبن البكر، أعطٌك من هذا الطبٌخ." 31

 فقال العٌص: "أنا على وشك الموت، بماذا ٌنفعنً حق االبن البكر." 32

 فقال ٌعقوب: "احلؾ لً أوال." فحلؾ له، وباع حق االبن البكر لٌعقوب. 33

 ق االبن البكر.احتقر العٌص حو  34

 ولما شاخ إسحاق وضعؾ نظره، استدعى ابنه األكبر العٌص وقال له: "ٌا ابنً" فقال: "نعم."  1

 فقال: "أنا شخت، وال أعرؾ متى ٌحٌن ٌوم وفاتً. 2

 خذ أدوات الصٌد؛ سهامك وقوسك، واخرج إلى الخبلء وصد لً صٌدا. 3

 حضره آلكل، فؤباركك قبل ما أموت."واعمل لً أنواعا من الطعام الشهً الذي أحبه، وأ 4

 لٌعقوب: قالت رفقةفوكانت رفقة تنصت لكبلم إسحاق مع ابنه العٌص.  5

 اذهب إلى الؽنم وأحضر لً جدٌٌن، ألعمل ألبٌك أنواعا من الطعام الشهً الذي ٌحبه.  9

 وتقدمه ألبٌك لٌؤكل فٌباركك قبل ما ٌموت." 11

 وألبست ٌعقوب ابنها األصؽر.  د العٌص ابنها البكر، التً كانت عندها فً الدار،ثم أخذت رفقة أفخر الثٌاب التً عن 15

 وأٌضا ؼطت ٌدٌه ورقبته الملساء بجلد الجدٌٌن. 16

 وأعطته ما عملته من أنواع الطعام الشهً والخبز. 17

 فدخل إلى أبٌه وقال: "ٌا أبً." فؤجابه: "نعم ٌا ابنً، من أنت؟" 18

 أنا العٌص بكرك، وقد فعلت كما طلبت، قم اجلس وكل من صٌدي لكً تباركنً."قال ٌعقوب ألبٌه: " 19

 فقال إسحاق: "كٌؾ وجدت صٌدا بهذه السرعة ٌا ابنً؟" أجابه: "المولى إلهك ٌسر لً." 21
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 فاقترب ٌعقوب من أبٌه إسحاق، فجسه وقال له: "الصوت صوت ٌعقوب، لكن الٌدٌن ٌدا العٌص." 22

 العٌص ابنً؟" فؤجاب: "نعم."وقال، هل أنت حقا  24

 ثم قال: "إذن قدم لً ٌا ابنً من صٌدك آلكل فؤباركك. 25

 فقال له إسحاق أبوه: "تعال قبلنً ٌا ابنً." 26

 فراح وقبله. فشم إسحاق رابحة ثٌابه وباركه وقال: "إن رابحة ابنً كرابحة حقل باركه هللا. 27

 محا وخمرا بكثرة.ٌعطٌك هللا من ندى السماء ومن خٌر األرض ق 28

من ٌلعنك ٌكون ملعونا، ومن  شعوب تخدمك، وقبابل تنحنً أمامك، كن سٌدا على اخوتك، فٌنحنً أمامك بنو أمك، 29
 ٌباركك ٌكون مباركا."

 رجع العٌص من صٌده. أن خرج ٌعقوب من عند أبٌه و انتهى إسحاق من مباركة ٌعقوب أن وما 31

 وقال: "ٌا أبً، قم وكل من صٌدي لكً تباركنً."  الشهً، وأحضره إلى أبٌه، وعمل هو أٌضا أنواعا من الطعام 31

 فقال له إسحاق أبوه من أنت؟" فقال أنا العٌص بكرك." 32

فارتعش إسحاق ارتعاشا شدٌدا جدا وقال: "من هو إذن الذي صاد صٌدا، وأحضر لً، فؤكلت من الكل قبل ما تجًء؟ لقد  33
 باركته! وحقا ٌكون مباركا."

 فلما سمع العٌص كبلم أبٌه، صرخ صرخة عالٌة ومرة جدا وقال ألبٌه: "باركنً أنا أٌضا ٌا أبً" 34

 لكنه قال: "جاء أخوك ومكر بً وأخذ بركتك." 35

"قرٌبا ٌموت أبً، فؤقتل أخً   فحقد العٌص على ٌعقوب، بسبب البركة التً باركه أبوه بها. وقال العٌص فً نفسه: 41
 ٌعقوب."

 رفقة كبلم العٌص ابنها األكبر ػفبل 42

 أخً رفقة أم ٌعقوب والعٌص. إلى البان ؤرسل إسحاق ٌعقوبف  5
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 Jacob’s dream  28ركىٍَ  – دهى َعقىة (12

 وخرج ٌعقوب من ببر سبع، واتجه إلى حاران. 11

 ورقد لٌنام.ووضعه تحت رأسه  فصادؾ مكانا، قضى فٌه لٌلته ألن الشمس كانت قد ؼابت. فؤخذ حجرا من هناك،  11

 فرأى حلما، وفٌه سلم قابمة على األرض، ورأسها ٌصل إلى السماء، ومبلبكة هللا تصعد وتنزل علٌها. 12

 األرض التً أنت راقد علٌها سؤعطٌها لك ولنسلك. .ولى إله أبٌك إبراهٌم وإله إسحاقوالمولى واقؾ فوقها ٌقول: "أنا الم 13

 وبواسطتك أنت ونسلك أبارك كل شعوب األرض.   وشرقا وشماال وجنوبا. وٌكون نسلك كتراب األرض، ٌمتد ؼربا 14

 أنا معك أحرسك فً كل مكان تذهب إلٌه، وسؤردك إلى هذه األرض ولن أتركك حتى أفعل كل ما وعدتك به." 15

 ثم أفاق ٌعقوب من نومه وقال: "حقا إن هللا فً هذا المكان، وأنا لم أعلم!" 16

 باب السماء." وهذابٌت هللا  إال هذامان رهٌب! وخاؾ وقال: "هذا مكا 17

 وفً الصباح الباكر أخذ ٌعقوب الحجر الذي وضعه تحت رأسه، وأقامه عمودا وصب علٌه زٌتا 18

 وسمى المكان 'بٌت إٌل' وكان اسم المدٌنة أوال 'لوز'. 19

 رزقنً خبزا آكله وثوبا ألبسه،ٌفٌها، وحرسنً فً هذه الرحلة التً أنا ٌونذر ٌعقوب نذرا وقال: "إن كان هللا معً و 21

 ٌكون المولى إلها لً. ،فؤعود بالسبلمة إلى دار أبً 21

 وهذا الحجر الذي أقمته عمودا ٌكون بٌت هللا. وأعطٌك عشر كل ما ترزقنً به." 22
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 Jacob Marries Rachael and Leah     29ركىٍَ - َعقىة َزضوج سادُم ونُئخ (13

 . وإلٌك القصة من كلمة هللا.رعهٌعقوب ٌحصد ما ز :مقدمة
 

 وتابع ٌعقوب رحلته حتى وصل إلى ببلد القبابل الشرقٌة.  1

  ونظر فرأى ببرا فً الخبلء، وثبلثة قطعان ؼنم رابضة عندها. 2

 فسؤل ٌعقوب الرعاة وقال: "من أٌن أنتم ٌا اخوتً؟" فقالوا: "من حاران."  4

 فقالوا: "نعم، نعرفه." فقال لهم هل تعرفون البان حفٌد ناحور؟" 5

 بخٌر؟" فقالوا: "نعم، بخٌر، وهذه راحٌل بنته آتٌة مع الؽنم." كل امورهفقال لهم: "هل  6

 ؽنم.الؽنم ، ذهب ودحرج الحجر عن فم الببر وسقى الفلما رأى ٌعقوب راحٌل بنت خاله البان ومعها   11

 برها أنه قرٌب أبٌها وأنه ابن رفقة. فجرت وأخبرت أباها.بعدما أخ 12  ثم قبل ٌعقوب راحٌل وأخذ ٌبكً بصوت عال، 11 

 ولما سمع البان خبر ٌعقوب ابن أخته، ذهب بسرعة لٌقابله، وعانقه وقبله وأحضره إلى داره. 13 

 ثم قال البان لٌعقوب: "هل ألنك قرٌبً تخدمنً مجانا؟ أخبرنً ما أجرتك؟" 15  وأقام ٌعقوب عنده شهرا. 14 

 بنتان، الكبرى اسمها لٌبة والصؽرى اسمها راحٌل. وكان لبلبان 16 

 وكانت لٌبة ضعٌفة النظر، وأما راحٌل فكانت جمٌلة الشكل وحسناء. 17 

 وأحب ٌعقوب راحٌل، فقال لخاله: "أخدمك سبع سنٌن إن كنت تزوجنً راحٌل بنتك الصؽرى." 18 

 عندي." فقال البان: "أن أعطٌها لك خٌر من أن أعطٌها لرجل آخر. أقم 19 

 فخدم ٌعقوب سبع سنٌن لٌؤخذ راحٌل، لكنها بدت له كؤٌام قلٌلة من محبته لها. 21 

 ثم قال ٌعقوب لبلبان: "أعطنً زوجتً ألدخل علٌها ألنً أكملت خدمتً." 21 

 وفً المساء أخذ لٌبة بنته، وأعطاها لٌعقوب فدخل علٌها. 23  فجمع البان كل أهل المكان، وعمل لهم ولٌمة. 22 

 فلما طلع الصبح، اكتشؾ ٌعقوب أنها لٌبة! فقال لبلبان: "ماذا فعلت بً؟ أنا خدمتك ألتزوج راحٌل، لماذا خدعتنً؟"  25 

 فقال البان: "لٌس من عادة ببلدنا أن نزوج الصؽٌرة قبل الكبٌرة. 26 

 أكمل أسبوع العرس هذا، ثم نزوجك الصؽٌرة أٌضا بشرط أن تخدمنً سبع سنٌن أخر." 27 

 فوافق ٌعقوب، وأكمل أسبوع عرسه مع لٌبة. فؤعطاه البان بنته راحٌل زوجة. 28 

 أحبها أكثر من لٌبة. وخدم خاله سبع سنٌن أخر.بالفعل  فدخل ٌعقوب على راحٌل أٌضا، و  31

 ولما رأى هللا أن لٌبة ؼٌر محبوبة، جعلها تنجب. أما راحٌل فكانت عاقرا. 31

 فاآلن سٌحبنً زوجً." ،ألنها قالت" رأى هللا ُزلىته رأوبٌن،فحبلت لٌبة وولدت ابنا وسم 32 

 ثم حبلت مرة ثالثة وولدت ابنا وسمته الوي. 34  ثم حبلت مرة أخرى وولدت ابنا وسمته شمعون. 33 

 ثم حبلت مرة رابعة وولدت ابنا  وسمته ٌهوذا. ثم توقفت عن الوالدة. 35 

 جب.وذكر هللا راحٌل، واستجاب لها وجعلها تن 22

 فحبلت وولدت ابنا وقالت: "أبعد هللا العار عنً." 23

 وسمته ٌوسؾ. 24
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  Jacob  and  Esau Reconciled 33، 32ركىٍَ   - يصبنذخ َعقىة وانعُص (14

والٌك القصة من كلمة  .ابن وابنة واحدة 11سنة, وعندما عاد ٌعقوب كان معه  21عاش ٌعقوب مع خاله البان مدة مقدمة: 
 هللا.

 

 لعٌصوأرسل ٌعقوب رسبل قدامه إلى أخٌه اعاش ٌعقوب عند خاله البان رجع،  بعدما 3

 ".أنى أرجع، لعلك ترضى عنىلسٌدي  " عبدك ٌعقوب ٌقول 4

 ورجع الرسل إلى ٌعقوب وقالوا: "رحنا إلى أخٌك العٌص، وهو اآلن قادم لٌقابلك ومعه أربع مبة رجل." 6

 ٌا رب أبً إبراهٌم، ورب أبً إسحاقوصلى وقال: " 9  فخاؾ ٌعقوب جدا وتضاٌق، 7

لما عبرت نهر األردن هذا، لم ٌكن معً   أنا ال أستحق كل المعروؾ الذي عملته معً والوفاء الذي أظهرته لً أنا عبدك. 11
 ؼٌر عصاي، أما اآلن فصرت فرقتٌن.

 .من فضلك نجنً من ٌد أخً العٌص، ألنً خابؾ أن ٌؤتً وٌقتلنً وال ٌبقً أما وال طفبل 11

 بٌنما أنت قلت: 'إنً أحسن إلٌك، وأجعل نسلك كرمل البحر فبل ٌعد من الكثرة.'" 12

 مبتً عنز وعشرٌن تٌسا، مبتً نعجة وعشرٌن كبشا، 14  مما معه هدٌة ألخٌه العٌص. ٌعقوب واختار 13

 ثبلثٌن ناقة مرضعة مع أوالدها، أربعٌن بقرة وعشرة ثٌران، عشرٌن أتانا وعشرة حمٌر. 15

: "عبدك ٌعقوب هو صاحب هذا، وقد أرسله هدٌة لسٌدي لعٌصل ونقولٌ 18    واوصاهم ان وعهد بها إلى عبٌده  16
 .فذهبت هداٌا ٌعقوب أوال 21   العٌص، وهو نفسه قادم وراءنا."

 ثم قام ٌعقوب فً تلك اللٌلة، وأخذ معه زوجتٌه وجارٌتٌه وأوالده األحد عشر وعبر نهر ٌبوق. 22

 هناك حتى طلع الفجر.صارعه و رجل . و جاء قوب وحدهبقً ٌعو  24

 ولما رأى الرجل أنه لم ٌؽلب ٌعقوب، ضربه على فخذه، فانخلع مفصل فخذ ٌعقوب فً مصارعته مع الرجل. 25

 فقال له الرجل: "اتركنً أذهب فقد طلع الفجر." فقال له ٌعقوب: "ال أتركك تذهب حتى تباركنً." 26

 مك؟" فقال: "ٌعقوب."فسؤله الرجل: "ما اس 27

 هناك. الرجل وباركه س.مع هللا والنا لك قوة أمٌر نفقال الرجل: "ال ٌكون اسمك ٌعقوب فً ما بعد، بل إسرابٌل، أل 28

 نً رأٌت هللا وجها لوجه، ومع ذلك نجوت بحٌاتً."إ: "ٌعقوبقال ف 31

 ، وكان ٌعرج بسبب فخذه.النهرثم أشرقت علٌه الشمس وهو ٌعبر  31

 إلى األرض سبع مرات حتى اقترب من أخٌه.ٌعقوب انحنى ف 3   العٌص آتٌا ومعه أربع مبة رجل، نظر ٌعقوب فرأىو 1 

 فجرى العٌص للقابه وعانقه وضمه إلى صدره وقبله، وبكى االثنان. 4 

نعم هللا بهم على "هم األوالد الذٌن أ ولما رأى العٌص النساء واألوالد قال: "من هإالء الذٌن معك؟" فؤجاب ٌعقوب: 5 
 عبدك."

 " فقال ٌعقوب: "لكً ترضى عنً ٌا سٌدي." ؟أرسلتها التى المواشى هله العٌص: "ما هو قصدك من كل هذ وقال 8 

 : "عندي كثٌر ٌا أخً، فمالك ٌبقى لك."قال و العٌصضحك ف 9

أٌت وجهك وكؤنً رأٌت وجه هللا فؤجاب ٌعقوب: "ال، بل إن كنت ترضى عنً، فمن فضلك اقبل هذه الهدٌة منً، ألنً ر 11
 الهدٌة. وألح علٌه حتى قبل عنً. راضوأنت 

 مضى العٌص فً ذلك الٌوم لٌرجع إلى سعٌر.و  16
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 Joseph the Dreamer    39، 37ركىٍَ  -َىعف انذبنى  (15

 

 والٌك القصة من كلمة هللا. الشاب ٌوسؾ ٌقؾ مع الحق.مقدمة: 
 

 نة، كان ٌرعى الؽنم مع اخوته،  وحكى ألبٌه عن أعمالهم السٌبة.لما كان ٌوسؾ شابا ابن سبع عشرة س 2

 وكان ٌعقوب ٌحب ٌوسؾ أكثر من باقً اخوته، فصنع له رداء ملونا. 3

 فلما رأى اخوته أن أباهم ٌحبه أكثر منهم، كرهوا ٌوسؾ ولم ٌقدروا أن ٌقولوا له كلمة طٌبة. 4

  ,وحلم ٌوسؾ حلما 5

 الحلم الذي حلمته:: "اسمعوا هذا خوتهقال ألو 6

 رأٌت وكنا نحزم حزما فً الحقل، وفجؤة قامت حزمتً وانتصبت، فالتفت حولها حزمكم وانحنت لها." 7

 فقال له اخوته: "هل تظن أنك ستملك علٌنا وتحكمنا؟" 8

 ثم حلم حلما آخر، وحكاه الخوته. " رأٌت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لً." 9

 ل: "ما هو هذا الحلم الذي حلمته؟ هل نؤتً أنا وأمك واخوتك فعبل وننحنً لك إلى األرض؟"وبخه أبوه وقاف  11

 فاحتفظ باألمر فً فكره. ٌعقوبوؼار منه اخوته. أما  11

 من بعٌد، وقبل أن ٌصل إلٌهم، تآمروا علٌه لٌقتلوه.اخوته  رأوه ذات ٌومو  18

 هو صاحب األحبلم قادم. هاوقال بعضهم لبعض: " 19

 تعالوا نقتله ونرمٌه فً إحدى اآلبار، ونقول إن وحشا ضارٌا افترسه 21

 وأخذوه ورموه فً الببر. وكانت الببر فارؼة من الماء. 24

 من جلعاد، وجمالهم محملة ، وهم فً طرٌقهم إلى مصر.قادمة ولما جلسوا لٌؤكلوا طعامهم، نظروا فرأوا قافلة  25

 ، وال نإذٌه ألنه أخونا من لحمنا ودمنا." فوافق اخوته.لهمتعالوا نبٌعه وقال أحد أخوته   27

 فؤخذوه إلى مصر. ،فلما وصل التجار سحب االخوة ٌوسؾ من الببر، وباعوه بعشرٌن عملة من الفضة 28

 واشتراه منهم مصري اسمه فوطٌفار، وهو أحد أعوان فرعون وقابد الحرس.  ، باع التجار ٌوسؾمصرفى  1

 نجح،وكان هللا مع ٌوسؾ ف 2

 ، وأنه أعطاه النجاح فً كل ما ٌعمله.مع ٌوسؾأن هللا  فوطٌفارورأى  3

 فـنال ٌوسؾ رضى سٌده، 4

 طٌفاربارك هللا دار المصري بسبب ٌوسؾ. فحلت بركة هللا على كل ما لفوو عهد إلٌه بتدبٌر شإون داره وكل ما ٌملك، ف 5

 وكان ٌوسؾ حسن الهٌبة وجمٌل الوجه. 6

 أن ٌعاشرها.ٌوسؾ من ٌفار زوجة فوطوطلبت  7

 كٌؾ أرتكب هذا الشر العظٌم وأخطا إلى هللا؟" فرفض وقال لها. 8

 .ٌوم وكانت تحاول معه ٌوما بعد 11

 وذات ٌوم، دخل ٌوسؾ الدار لٌقوم بعمله. 11
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 فؤمسكته من ردابه وطلبت منه أن ٌعاشرها. فترك رداءه فً ٌدها، وهرب إلى خارج الدار. 12

 .فوطٌفارابه بجوارها حتى جاء واحتفظت برد 16

 الحكاٌة وقالت: "العبد العبرانً الذي أحضرته لنا، دخل إلى ؼرفتً وتعدى على شرفً! هذه فوطٌفاروحكت ل 17

 فلما صرخت، ترك رداءه هنا وهرب إلى خارج الدار." 18

 حكاٌة زوجته وكبلمها ؼضب جدا. فوطٌفارفلما سمع  19

 ,ضعه فً السجن، ووٌوسؾ  علًفوطٌفار قبض ف 21

 ولكن هللا كان مع ٌوسؾ، وعمل معه معروفا، فجعل قابد السجن ٌرضى عنه. 21

 وعهد قابد السجن إلى ٌوسؾ بكل المسجونٌن، وجعله مسبوال عن كل ما ٌجري هناك. 22

 تحت تصرؾ ٌوسؾ، ألن هللا كان مع ٌوسؾ، وأعطاه النجاح فً كل ما عمله.شًء كل كان  و 23
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 Joseph Becomes Governer Of Egypt 46, 45, 42, 41ركىٍَ   - يصش َىعف َصجخ وانٍ (16

 

 .والٌك القصة من كلمة هللا. كان ٌوسؾ فى السجن حلم فرعون حلماً  ابٌنممقدمة: 
 

 حلما: كان ٌقؾ عند نهر النٌل،  -ملك مصر  –، رأى فرعون وقتوبعد  1

 فطلعت من النهر سبع بقرات حسنة وسمٌنة. 2

 سبع بقرات أخرى قبٌحة وهزٌلة أٌضاً  ت من النهرثم بعدها طلع 3

صحا فرعون من ثم .  هزٌلةو قبٌحة و مع ذلك ظلت  وهذه البقرات القبٌحة الهزٌلة التهمت البقرات السبع الحسنة السمٌنة 4
 نومه.

 حلما ثانٌا: سبع سنابل ناضجة وجٌدة ونابتة من ساق واحدة.فرعون ثم رأى  5

 .ضعٌفةأخرى  سنابل وبعدها نبتت سبع 6

 ابتلعت السنابل السبع الناضجة الممتلبة. وأفاق فرعون من نومه، وأدرك أنه حلم. الضعٌفةوهذه السنابل  7

 واستدعى كل سحرة مصر وحكمابها، وحكى لهم حلمه، فلم ٌمكن ألحد أن ٌفسره له.فرعون وفً الصباح أرسل  8

 .وجود بالسجن ٌستطٌع أن ٌفسر األحبلممشاب عبرانً، عبد ٌوجد فقال ربٌس السقاة لفرعون:  9

 و حكى له حلمٌه. فؤرسل فرعون واستدعى ٌوسؾ 14

 فقال ٌوسؾ لفرعون: "حلما فرعون هما واحد. كشؾ هللا لفرعون ما سٌعمله. 25

 البقرات السبع الحسنة هً سبع سنٌن، والسنابل السبع الجٌدة هً سبع سنٌن. الحلمان واحد. 26

ناحلة القبٌحة التً خرجت بعدها هً سبع سنٌن، وكذلك السنابل السبع الفارؼة التً أحرقتها الرٌح والبقرات السبع ال 27
 الشرقٌة، هً سبع سنً جوع.

 فكما قلت لفرعون، أظهر هللا لفرعون ما سٌعمله. 28

 ستؤتً فً مصر كلها سبع سنً رخاء عظٌم، 29

 ثم تؤتً بعدها سبع سنً مجاعة. 31

 عن رجل بصٌر حكٌم لٌؤخذ خمس محصول الببلد فً سنوات الرخاء السبع،"إذن، لٌبحث فرعون  33

 هذا الطعام ٌكون مإونة للببلد فً سنوات المجاعة التً ستؤتً على مصر، فبل تهلك الببلد من الجوع." 36

 قال فرعون لٌوسؾ: "بما أن هللا عرفك كل هذا، فلٌس هناك بصٌر وحكٌم مثلك.ف 39

 "إنً جعلتك والٌا على كل مصر."ثم قال فرعون لٌوسؾ:  41

 ثم خلع فرعون خاتمه من ٌده ووضعه فً ٌد ٌوسؾ، وألبسه ثٌاب كتان فاخرة، ووضع سلسلة من ذهب حول رقبته، 42

 وأركبه مركبة كنابب فرعون، وكان المنادي ٌنادي قدامه وٌقول: "أفسحوا الطرٌق!" فجعله والٌا على كل مصر. 43

 .سنة لما دخل فً خدمة فرعون ملك مصروكان ٌوسؾ ابن ثبلثٌن  46

 ح، قال ألبنابه:أن مصر فٌها قمأبو ٌوسؾ ولما عرؾ ٌعقوب  1

 انزلوا إلى هناك واشتروا لنا قمحا 2
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وكان ٌوسؾ هو حاكم الببلد، والمشرؾ على بٌع القمح لكل أهلها. فلما جاء اخوة ٌوسؾ، انحنوا له ووجوههم نحو  6
 األرض.

 !". محضرىمن  كلكم"أخرجوا : فقال ٌوسؾ لخدامه 1

 قال ٌوسؾ إلخوته: "أنا ٌوسؾ! هل أبً مازال حٌا؟" فارتعبوا حتى أنهم لم ٌقدروا أن ٌردوا علٌه.ثم  3

 فقال ٌوسؾ لهم: "تعالوا، اقتربوا منً، أنا أخوكم ٌوسؾ الذي بعتموه إلى مصر! 4

  أرسلنً قدامكم ألنقذ حٌاة الناس.ال تتؤسفوا وال تلوموا أنفسكم أنكم بعتمونً إلى هنا، ألن هللا 5

 إذن، لستم أنتم الذٌن أرسلتمونً إلى هنا بل هللا 8

 .لك ٌجب أن تؤتوا إلى هنا سرٌعاً  ألانه مازال أمامنا خمس سنوات من المجاعة آتٌة و لذفاذهبوا اآلن بسرعة إلى أبً  9

 فذهبوا من مصر، وجاءوا إلى أبٌهم ٌعقوب فً ببلد كنعان. 25

 لوا له: "ٌوسؾ مازال حٌا! وهو والً مصر كلها"، فؽشً على قلب ٌعقوب ولم ٌصدقهم.وقا 26

 رأى المركبات التً أرسلها ٌوسؾ لتنقله، انتعشت روح ٌعقوب أبٌهم.لما لكن  27

 ونادى هللا ٌعقوب فً رإٌا فً اللٌل وقال: 2

 ال تخؾ من الذهاب إلى مصر، ألنً أجعلك أمة عظٌمة هناك. 3

 معك إلى مصر وأنا أرجع نسلك منها، وحٌن تموت ٌؽمض ٌوسؾ عٌنٌك بٌدٌه." أنا أذهب 4
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 Moses and The burning  9, 8, 7, 3انخشوج  - يىعً وانعهُقخ انًشزعهخ وفشعىٌ (17

تولى   .سنة 431نسله فً مصر لمدة  استمر، لى مصر لٌنقذهم من المجاعة إبٌه واخوته أبعد أن جلب ٌوسؾ : مقدمة
. واحد منهم كان ٌدعى موسى و هو الذى والد اسرابٌلأٌوسؾ وبدأ ٌضطهد  عنن ولم ٌكن ٌعرؾ فرعوالحكم  بعدها

 لٌك القصة من كلمة هللا إو هرب من فرعون مصر إلى البرٌة.
 

 وصل إلى جبل. و ؽنم الكان موسى ٌرعى  1: 3

 علة بالنار من ؼٌر أن تحترق.فً لهٌب نار من وسط علٌقة. ورأى موسى العلٌقة مشت هللا مبلك فجؤة فظهر له 2

 فقال فً نفسه: "أقترب ألرى هذا المنظر العجٌب! لماذا ال تحترق العلٌقة؟" 3

 ناداه هللا من وسط العلٌقة وقال: "موسى! موسى!" فقال: "لبٌك!"ف 4

 قدسة.": "ال تقترب إلى هنا. اخلع حذاءك من رجلٌك، ألن المكان الذي أنت واقؾ فٌه هو أرض مهللا له فقال 5

 رأٌت شقاء شعبًلقد " 7  "أنا رب آبابك، رب إبراهٌم وإسحاق وٌعقوب."  6

 فنزلت ألنقذهم من ٌد المصرٌٌن، وأخرجهم من تلك األرض إلى أرض طٌبة واسعة، أرض تفٌض لبنا وعسبل. 8

 فتعال أرسلك إلى فرعون، لتخرج شعبً من مصر." 11

 من مصر؟"شعبً عون وأخرج فقال موسى هلل: "من أنا حتى أذهب إلى فر 11

 ؟' فماذا أقول لهم؟"اإلله الذى أرسلك ٌسؤلوننً، 'ما اسم لنفرض أن بنً إسرابٌل 13

 ، أرسلنً إلٌكم.'"أنا هوتقول لبنً إسرابٌل، 'هللا الذي اسمه:  أنا هو.فقال هللا لموسى: "أنا هللا الذي اسمً:  14

 .هللا وفعبل كما أمرهماا إلى فرعون فرجع موسى إلى مصر و أخذ هارون أخٌه و ذهب 6: 7

فقل لهارون أن ٌؤخذ عصاه وٌرمٌها أمام   "عندما ٌطلب فرعون منكما أن تصنعا له معجزة، 9  وقال هللا لموسى وهارون: 7
 رمى هارون عصاه أمام فرعون وحاشٌته، فصارت حٌة.ف 11   فرعون فتصٌر حٌة."

 رة مصر نفس الشًء.فاستدعى فرعون الحكماء والسحرة، فعمل سح 11

 رمى كل واحد عصاه، فصارت حٌة. ولكن عصا هارون بلعت عصٌهم. 12

 نى"طلق شعبً لٌعبدول لك: إوٌق: 'هللا قال موسى لفرعونثم  16  فرعون ولم ٌسمع لهما.ومع ذلك تقسى قلب  13

    فتصٌر دم ثم قال هللا لموسى: "قل لهارون، 'خذ عصاك ومد ٌدك على مٌاه المصرٌٌن 19

فرعون  على مشهد من النٌل الماء الذي فً نهرفعل موسى وهارون تماما كما أمر هللا، رفع هارون العصا وضرب ف 21
 ماء إلى دم.الوحاشٌته. فتحول كل 

 فلم ٌقدر المصرٌون أن ٌشربوا من مابه. وكان الدم فً كل أرض مصر. ومات السمك الذي فً النهر، وتعفن النهر، 21

فاستدعى فرعون موسى وهارون وقال:  8   على مٌاه مصر، فصعدت الضفادع وؼطت األرض. عصاهن مد هاروثم  6: 8
 "تضرعا إلى هللا لٌرفع الضفادع عنً وعن شعبً، فؤطلق شعبكما لٌقدموا الضحاٌا هلل."

 لما رأى فرعون أن الفرج جاء، قسى قلبه ولم ٌسمع لموسى وهارون. وذلك كما قال هللا.لكن  15

 قال هللا لموسى: "قم فً الصباح الباكر، وقابل فرعون وقل له، 'قال هللا: أطلق شعبً لٌعبدونً. ثم 13: 9

 ة علٌكهذه المرة أنزل ضرباتً بكل شد و إال فإنى 14

 فإنه كان بإمكانً أن أمد ٌدي وأضربك بوبؤ أنت وشعبك، فتزول من األرض. 15

 ً كل األرض.ولكنً أبقٌتك بهدؾ أن أرٌك قوتً، وٌذاع اسمً ف 16
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  Passover / Red Sea     14, 12, 11انخشوج  - انفصخ وعجىس انجذش االدًش (18

 القصة بالضربة العاشرة واالخٌرة.تبدأ هذه  .ضربات على المصرٌٌن 11لقد جلب الرب  : مقدمة

 

 وقال هللا لموسى: "بقٌت ضربة واحدة أنزلها على فرعون وعلى مصر 1: 11

 ل شٌوخ بنً إسرابٌل وقال لهم: "اذهبوا وخذوا ؼنما عن عاببلتكم، واذبحوا حمل الفصح.استدعى موسى كف 21: 12

ثم خذوا حزمة من نبات السعتر، واؼمسوها فً الدم الذي فً الوعاء، ورشوا منه على عتبة الباب العلٌا والقابمتٌن. وال  22
 ٌخرج أحد منكم من باب داره حتى الصباح.

مصرٌٌن. فعندما ٌرى الدم على العتبة العلٌا والقابمتٌن، ٌعبر هللا عن ذلك الباب، وال ٌسمح للمهلك ألن هللا ٌعبر وٌقتل ال 23
 أن ٌدخل دٌاركم وٌقتلكم.

 فذهب بنو إسرابٌل، وعملوا كما أوصى هللا. 28

 وفً نصؾ اللٌل، قتل هللا كل بكر فً مصر 29

 لم تكن دار إال وفٌها مٌت.   ٌن. وكان صراخ عظٌم فً مصر.فقام فرعون فً اللٌل، هو وكل أفراد حاشٌته وكل المصرٌ 31

فاستدعى فرعون موسى وهارون فً اللٌل وقال: "قوموا واخرجوا من بٌن شعبً، أنتما وكل بنً إسرابٌل! اذهبوا  31
 واعبدوا هللا كما طلبتم.

 النساء واألطفال. وكانوا حوالً ست مبة ألؾ من الرجال المشاة، وأضؾ إلى ذلك ل بنو إسرابٌل ورح 37

 وكانت مدة إقامة بنً إسرابٌل فً مصر أربع مبة وثبلثٌن سنة. 41

فلما سمع فرعون ملك مصر بؤن بنً إسرابٌل هربوا ولن ٌرجعوا.، تؽٌر فكره هو وحاشٌته ضدهم وقالوا: "ماذا  5: 14
 عملنا، أطلقنا بنً إسرابٌل من خدمتنا؟"

 فؤعد مركبته، وأخذ جٌشه معه. 6

 و تبع بنى اسرابٌل و لحقوهم و هم نازلون عند البحر األحمر.ست مبة مركبة مختارة  وأخذ 7

 وصرخوا إلى هللا. فخاؾ بنو اسربٌل  11

فقال موسى للشعب: "ال تخافوا، اثبتوا فتروا كٌؾ سٌنقذكم هللا الٌوم، ألن المصرٌٌن الذٌن ترونهم الٌوم، لن تروهم فٌما  13
 بعد إلى األبد.

 ارب عنكم، وأنتم ساكتون."هللا ٌح 14

 أنت ارفع عصاك ومد ٌدك على البحر وشقه، فٌدخل بنو إسرابٌل فً وسط البحر على األرض الٌابسة. فقال هللا لموسى 16

ومد موسى ٌده على البحر، فؤرسل هللا على البحر رٌحا شرقٌة شدٌدة طول اللٌل، جعلت البحر ٌتراجع وٌصٌر ٌابسة.  21
 وبذلك انشق الماء.

 فدخل بنو إسرابٌل فً وسط البحر على األرض الٌابسة، والماء سور لهم عن ٌمٌنهم وعن شمالهم. 22

 وتبعهم المصرٌون ودخلوا وراءهم إلى وسط البحر، بكل خٌل فرعون ومركباته وفرسانه. 32

 ."فقال هللا لموسى: "مد ٌدك على البحر، لٌرجع الماء على المصرٌٌن وعلى مركباتهم وفرسانهم 26

 فمد موسى ٌده على البحر، وعند طلوع الصبح رجع البحر إلى حالته العادٌة. 27

 فؽطت المركبات والفرسان وكل جٌش فرعون الذي تبع بنً إسرابٌل فً البحر. وال واحد نجا. و 28
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   The 10 Commandments  21، 19 الخروج  - انىصبَب انعشش (19

 

 .قدسهللا قدوس و ٌجب أن ٌكون شعبه م : مقدمة
 

 وفً الشهر الثالث لخروج بنً إسرابٌل من مصر، وصلوا إلى صحراء سٌناء.  1

 ونزلوا هناك مقابل الجبل فً الصحراء. 2

 بنً إسرابٌل، من الجبل وقال: "تقول هذا لفصعد موسى للمثول أمام هللا. وناداه هللا 3

ًَّ  'أنتم رأٌتم ما فعلته بالمصرٌٌن، وكٌؾ حملتكم على أجنحة النسور 4  .وجبت بكم إل

 فاآلن إن سمعتم كبلمً وحفظتم عهدي، تكونون لً شعبا خاصا من بٌن كل الشعوب 5

 .' هذا هو الكبلم الذي تقوله لبنً إسرابٌل."مقدسةوأمة  كهنةفتكونون لً مملكة  6

 ورجع موسى، واستدعى شٌوخ الشعب، وأعطاهم كل هذا الكبلم الذي أوصاه هللا به. 7

 معا وقالوا: "نعمل كل ما قاله هللا." ونقل موسى جوابهم إلى هللا، فؤجابوا كلهم 8

 فقال هللا لموسى: "سؤجًء إلٌك فً سحابة كثٌفة، لكً ٌسمعنً الشعب عندما أكلمك فٌإمنوا بك إلى األبد."  9

 اذهب إلى الشعب وطهرهم الٌوم وؼدا. ولٌؽسلوا ثٌابهم، 11

 م الثالث ٌنزل جبلل هللا أمام كل الشعب على جبل سٌناء.وٌستعدوا للٌوم الثالث، ألنه فً الٌو 11

 وضع حدودا للشعب حول الجبل وقل لهم، 'إٌاكم أن تصعدوا الجبل أو تمسوا طرفه. فكل من مس الجبل ٌقتل قتبل. 12

 ولكن عندما ٌدوي صوت البوق، ٌمكنهم أن ٌصعدوا إلى الجبل." 13

 ؼسلوا ثٌابهم.فنزل موسى من الجبل إلى الشعب، وطهرهم و 14

 وقال للشعب: "استعدوا للٌوم الثالث. ال تعاشروا نساءكم." 15

وفً الٌوم الثالث، لما طلع الصبح، حدث برق ورعد، وسحابة كثٌفة على الجبل، وصوت بوق شدٌد جدا. فارتعد كل  16
 الذٌن فً المخٌم.

 .فؤخرج موسى الشعب من المخٌم لمبلقاة هللا. فوقفوا عند سفح الجبل 17

 وكان جبل سٌناء مؽطى بدخان، ألن المولى نزل علٌه بالنار. وصعد دخانه كدخان األتون، واهتز الجبل كله بعنؾ. 18

 وارتفع صوت البوق أكثر جدا، بٌنما كان موسى ٌتكلم وهللا ٌجٌبه بصوت الرعد. 19

 ى،ونزل المولى على قمة جبل سٌناء، ونادى موسى لٌصعد إلى قمة الجبل، فصعد موس 21

 فقال هللا له: "انزل وحذر الشعب لببل ٌقتحموا الجبل لٌروا المولى، فٌهلك منهم كثٌرون. 21

 ثم قال هللا كل هذا الكبلم للشعب:  1

 "أنا المولى إلهك الذي أخرجك من مصر، من سجن العبودٌة. 2

 ال ٌكن لك آلهة أخرى معً. 3

 أو على األرض، أو فً الماء.ال تصنع لك صنما على شكل أي شًء سواء فً السماء،  4

 ال تسجد ألي صنم وال تعبده، ألنً أنا المولى إلهك إله ؼٌور 5

 ال تنطق باسم المولى إلهك بعبث، ألن هللا ال ٌبرئ من ٌنطق باسمه بعبث. 7
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 .مقدساذكر ٌوم السبت واجعله  8

 ستة أٌام فٌها تشتؽل وتعمل كل أعمالك. 9

 ولى إلهك. ال تعمل فٌه أي عملأما الٌوم السابع فهو سبت للم 11

 أكرم أباك وأمك 12

 ال تقتل. 13

 ال تزن. 14

 ال تسرق. 15

 ال تشهد على أحد شهادة زور. 16

 ال تشته دار ؼٌرك. وال تشته زوجته وال عبده وال جارٌته وال ثوره وال حماره وال أي شًء مما لؽٌرك." 17

 ٌتم بؤنفسكم أننً كلمتكم من السماء.فقال هللا لموسى: "قل لبنً إسرابٌل. 'أنتم رأ 22

 و أنا سؤبارككم. ال تصنعوا لكم آلهة أخرى معً، ال من فضة وال من ذهب. 23
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  The spies  14 -13عفش انعذد  - انجىاعُظ (21

 

ظل بنو اسرابٌل على الجبل حوالً سنة وهم ٌتلقون التعلٌمات بخصوص خٌمة االجتماع  وحٌاة القداسة ثم ارشدهم  : مقدمة
 و إلٌك القصة من كلمة هللا. .هللا حتى اقتربوا ارض المٌعاد

 

 وقال هللا لموسى:  1:  13 

 ""أرسل بعض الرجال لٌتجسسوا أرض كنعان التً أعطٌها لبنً إسرابٌل 2 

 ولما أرسلهم موسى ، قال لهم: "اذهبوا ، 17 

 قلٌل أم كثٌر؟وانظروا حالة الببلد، والشعب الموجود فٌها، هل هو قوي أم ضعٌؾ؟  18 

 حضروا معكم بعض ثمر األرض."حاولوا أن توكٌؾ حالة التربة، هل ؼنٌة أم فقٌرة؟ وهل فٌها شجر أم ال؟  21

 سسوا األرض .فذهبوا وتج 21 

 وقطعوا من هناك فرعا من كرمة عنب فٌه عنقود واحد، وحملوه بعصا بٌن اثنٌن منهم،  23 

 ٌوما. ثم رجعوا من تجسس األرض بعد أربعٌن 25 

 وبلؽوا موسى وهارون وكل الجماعة خبر الرحلة، وأروهم ثمر األرض. 26 

 وقالوا لموسى: "رحنا إلى األرض التً أرسلتنا إلٌها، وحقا إنها تفٌض لبنا وعسبل، وهذا ثمرها. 27 

 ؼٌر أن الشعب الساكن فٌها قوي، والمدن حصٌنة وعظٌمة جدا. 28 

 ، هناكالعمالقة حتى إننا شفنا   29 

 أما كالب فهدأ الشعب أمام موسى وقال: "ٌجب أن نصعد ونمتلك األرض ألننا قادرون على ذلك." 31 

 أما الرجال الذٌن ذهبوا معه فقالوا: "ال نقدر أن نؽلب هذا الشعب، ألنهم أقوى منا." 31 

 وأشاعوا بٌن بنً إسرابٌل، تقرٌرا ردٌبا عن األرض التً تجسسوها 32 

 الجماعة صوتها وصرخت وبكت فً تلك اللٌلة. فرفعت كل  1: 14 

وتذمر كل بنً إسرابٌل على موسى وهارون، وقالت كل الجماعة لهما: "لٌتنا متنا فً مصر! أو لٌتنا متنا فً هذه  2 
 الصحراء!

 إلى مصر!" لماذا جاء بنا هللا إلى هذه األرض لنموت بالسٌؾ، وتصٌر نساإنا وأطفالنا ؼنٌمة للعدو؟ أحسن لنا أن نرجع 3 

 فقال بعضهم لبعض: "نختار لنا قابدا ونرجع إلى مصر." 4 

 فوقع موسى وهارون على وجهٌهما أمام كل جماعة بنً إسرابٌل المجتمعة. 5 

 ومزق ٌشوع وكالب ثٌابهما، وهما من الذٌن تجسسوا األرض. 6 

 أرض جٌدة جدا جدا. وقاال لكل جماعة بنً إسرابٌل: "األرض التً رحنا إلٌها وتجسسناها، هً 7 

 إن كان هللا ٌرضى عنا، ٌدخلنا إلى هذه األرض وٌعطٌها لنا، فهً أرض تفٌض لبنا وعسبل. 8 

 ردوا على هللاإنما ال تتم 9 

 ولكن قالت كل الجماعة: "تعالوا نرجمهما بالحجارة." فظهر جبلل هللا فً خٌمة االجتماع لكل بنً إسرابٌل. 11 
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لى متى ٌحتقرنً هذا الشعب؟ وإلى متى ال ٌإمنون بً، على الرؼم من كل اآلٌات التً عملتها وقال هللا لموسى: "إ 11 
 بٌنهم؟

 إنً أضربهم بالوبؤ وأبٌدهم، وأجعلك أنت أمة أعظم وأقوى منهم." 12 

 فقال موسى هلل 13 

 فإن قتلت هذا الشعب دفعة واحدة، تقول األمم التً تسمع هذا الخبر، 15 

 قدر أن ٌدخل هذا الشعب، إلى األرض التً وعدهم بها بقسم، لذلك قتلهم فً الصحراء.''المولى لم ٌ 16 

 فاآلن أظهر عظمة قدرتك ٌا ربنا 17 

  'المولى حلٌم، هو محب جدا، ٌؽفر الذنب والمعصٌة، لكنه ال ٌترك المذنب ببل عقاب 18 

 خرجوا من مصر إلى اآلن." فحسب نعمتك العظٌمة، اؼفر ذنب هذا الشعب، كما ؼفرت لهم منذ أن 19 

 فقال هللا: "قد ؼفرت لهم كما طلبت. 21

 كل الرجال الذٌن رأوا جبللً وآٌاتً التً عملتها فً مصر وفً الصحراء و لكن 22

 لن ٌروا األرض التً وعدت بها آباءهم بقسم. 23

 ضتموها فٌتمتعون بها.أما أطفالكم الذٌن قلتم إنهم ٌصٌرون ؼنٌمة للعدو، فإنً أدخلهم األرض التً رف 31

فى  قاسونٌ أربعٌن سنة، كل ٌوم بسنة، على عدد األٌام التً تجسستم فٌها األرض وهً أربعون ٌوماو لكن أوالً لمدة   34
  .الصحراء بسبب خطاٌا أبابهم

 ٌشوع وكالب فقط. ٌدخل األرض و 38
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  Israel Crosses the Jordan   - 4، 3، 1َشىع  –شعت اعشائُم َعجش َهش األسدٌ  (21

 

و إلٌك القصة من  .سنة، و أمر موسى ٌشوع لقٌادة الشعب إلى أرض الموعد 41فى الصحراء لمدة ظل بنو اسرابٌل  : مقدمة
 كلمة هللا.

 

 و بعدما مات موسى عبد هللا، قال هللا لٌشوع بن نون مساعد موسى: 1: 1ٌش 

  هذا الشعب، إلى األرض التى أعطٌها لبنى إسرابٌل. "موسى عبدى مات. فاآلن قم اعبر نهر األردن هذا، أنت و كل 2

ال تتوقؾ عن تردٌد كبلم الشرٌعة. تؤمل فٌه نهاًرا و لٌبلً، لكى تنتبه و تعمل بكل ما هو مكتوب فى هذا الكتاب، فتستقٌم  8
 حٌاتك و تنجح.

ا و شجاًعا. ال ترتعب و ال تخؾ، ألن المولى إلهك معك فى 9 ًٌ  كل مكان تذهب إلٌه." هذا هو أمرى لك. كن قو

 ؼًدا ٌعمل فى وسطكم عجابب." فقال ٌشوع للشعب: "طهروا أنفسكم ألن هللا 5: 3ٌش

 و كان األحبار الذٌن ٌحملون صندوق العهد أمامهم. فرحل الشعب من خٌامهم لٌعبروا نهر األردن، 14

الذٌن ٌحملون الصندوق إلى نهر األردن، و  و كان النهر ممتلًبا إلى كل شواطبه طول أٌام الحصاد، فلما وصل األحبار 15
 لمست أقدامهم المٌاه التى على الشاطىء،

 توقفت المٌاه المنحدرة من فوق و وقفت كحابط بعًٌدا جًدا. و المٌاه المنحدرة إلى البحر المٌت انقطعت تماًما. 16

ط نهر األردن، بٌنما كل بنى إسرابٌل و وقؾ األحبار الذٌن ٌحملون صندوق عهد هللا ثابتٌن على أرض ٌابسة فى وس 17
 أرض ٌابسة، حتى انتهى كل الشعب من عبور النهر. ٌعبرون على

 و لما انتهى الشعب من عبور نهر األردن، قال هللا لٌشوع:  1: 4ٌش

 "اختاروا من الشعب اثنى عشر رجبل، واحًدا من كل قبٌلة. 2

ردن حٌث ٌقؾ األحبار بؤقدام ثابتة، و ٌحملوها معهم و ٌضعوها فى و قولوا لهم أن ٌؤخذوا اثنى عشر حجرا من وسط األ 3
 ."المكان الذى ٌبٌتون فٌه اللٌلة

 و قال هللا لٌشوع: 15

 "ُمر األحبار الذٌن ٌحملون صندوق العهد، أن ٌطلعوا من نهر األردن." 16

األرض الٌابسة، رجعت مٌاه األردن  فلما طلعوا و هم حاملون صندوق عهد هللا من وسط النهر، و وضعوا أقدامهم على 18
 إلى مكانها، و جرت إلى كل شواطبه، كما كان الحال من قبل.

ٌّموا فى الجلجال على الحدود الشرقٌة  19 و كان ذلك فى الٌوم العاشر من الشهر األول، لما طلع الشعب من األردن و خ
 ألرٌحا.

 ها من األردن.و نصب ٌشوع فى الجلجال، األثنى عشر حجًرا التى أخذو 21

 ثم قال لبنى إسرابٌل: "فى المستقبل، إن قال بنوكم ألبابهم ما معنى هذه الحجارة؟  21

 ٌقولون لهم، عبر بنى إسرابٌل نهر األردن على أرض ٌابسة! 22

 برنا.و ذلك كما فعل إلهكم بالبحر األحمر الذى جففه لنا حتى عألن المولى إلهكم جفؾ لكم مٌاه األردن حتى عبرتم،  23

 و هو عمل هذا لكى تعرؾ كل شعوب األرض أن ٌد هللا قوٌة و لكى تتقوا المولى إلهكم دابًما." 24
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    Joshua  6َشىع عفش  -َشىع    (22

 

وعد هللا بها  نسل الى االرض التً  لٌقود شعب هللا هعندما شاخ موسى وقبل ان ٌموت قام بتعٌٌن ٌشوع لٌكون خلٌف : مقدمة
 ك القصة من كلمة هللا.و إلٌ .ابراهٌم

 

 

 . بسبب اإلسرابلٌٌن كانت بوابات أرٌحا مؽلقة بإحكام، ال أحد ٌخرج وال أحد ٌدخل 1

 فقال هللا لٌشوع: "انظر، إنً أعطٌتك فً ٌدك أرٌحا وملكها وأبطالها. 2 

 اعملوا مسٌرة حول أرٌحا مرة واحدة فً الٌوم، لمدة ستة أٌام 3 

ٌحملون أبواقا من قرون الكباش. وفً الٌوم السابع تعملون المسٌرة حول أرٌحا سبع  كهنةسبعة  العهد وٌكون أمام صندوق 4 
 فً األبواق. الكهنةمرات، بٌنما ٌنفخ 

وعندما ٌنفخون نفخة طوٌلة فً األبواق، ٌهتؾ الشعب هتافا عظٌما، فٌسقط سور المدٌنة فً مكانه، فٌتقدم الشعب وٌدخل  5 
 هو فٌه." كل واحد فً االتجاه الذي

 حتى ٌوم أقول لكم أن تهتفوا فتهتفون." وقال ٌشوع للشعب: "ال تهتفوا وال ترفعوا صوتكم، وال تخرج كلمة من فمكم،  11

 حول المدٌنة مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخٌم وباتوا هناك. العهد فسار صندوق 11

 .العهد صندوق الكهنةثم قام ٌشوع فً الصباح الباكر، وحمل  12

 حاملٌن األبواق السبعة وساروا أمام الصندوق وهم ٌنفخون فً األبواق كهنةالسبعة وتقدم  13

 وعملوا هذا ستة أٌام. 14

 وفً الٌوم السابع قاموا عند طلوع الفجر، وعملوا المسٌرة حول أرٌحا بنفس الطرٌقة سبع مرات 15

 عب: "اهتفوا، ألن هللا أعطاكم المدٌنة!فً األبواق، قال ٌشوع للش الكهنةوفً المرة السابعة لما نفخ  16

 فتكون المدٌنة وكل ما فٌها وقفا هلل 17

 كل الفضة والذهب وآنٌة النحاس والحدٌد تكرس للمولى، وتدخل فً خزانة هللا." 19

كل واحد فً األبواق، وهتؾ الشعب هتافا عظٌما، سقط السور فً مكانه. وتقدم الشعب إلى المدٌنة، ودخل  الكهنةفلما نفخ  21
 فً االتجاه الذي هو فٌه، واستولوا على المدٌنة.

 وأحرقوا المدٌنة وكل ما فٌها بالنار. أما الفضة والذهب وآنٌة النحاس والحدٌد، فوضعوها فً خزانة بٌت هللا. 24

 وكان هللا مع ٌشوع، وذاع صٌته فً كل الببلد. 27
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     David And Goliath  17صًىئُم األول  –  وجبنىدداود  (23

 

سرابٌل إوكان الجٌش الفلسطٌنً ٌقاتل مملكة  .سرابٌلإشاول ملكا على  رجل اسمه صبحأبعد مرور سنوات عدٌدة  : مقدمة
 .لٌك القصة من كلمة هللاإفً ذلك الوقت. و

 

 وحشد الفلسطٌون جٌوشهم للحرب،  1

 واجتمع شاول ورجال إسرابٌل، واستعدوا لمحاربة الفلسطٌٌن. 2

 طوله حوالً ثبلثة أمتار. عمبلق ارز من صفوؾ الفلسطٌٌن، اسمه جالوت. وكانفخرج رجل مب 4

وأنتم عبٌد شاول،  ٌنىفوقؾ جالوت ونادى صفوؾ بنً إسرابٌل وقال لهم: "لماذا خرجتم لتصطفوا للحرب؟ أنا فلسط 8
 فاختاروا من بٌنكم رجبل ٌؤتً إلً.

 وقتلته، تصٌرون أنتم عبٌدا لنا وتخدموننا." فإن حاربنً وقتلنً، نصٌر لكم عبٌدا. وإن أنا ؼلبته 9

 ً: "أنا الٌوم أتحدى صفوؾ بنً إسرابٌل. هاتوا لً رجبل ٌحاربنً!"ٌنثم قال الفلسط 11

 هذا، فزعوا وخافوا جدا.ً ٌنالفلسطولما سمع شاول وكل بنً إسرابٌل كبلم  11

 اوالد ٌسى. وكان داود أصؽر 14

 .ٌرعى ؼنم أبٌه فً بٌت لحمو كان  15

 .حٌث ٌحاربون الفلسطٌنٌٌن وذات ٌوم قال ٌسى لداود ابنه: "خذ إلخوتك هذه األرؼفة العشرة وأسرع إلٌهم فً المعسكر 17

 قام داود فً الصباح الباكر وبلػ المعسكر بٌنما كان الجٌش خارجا لٌصطؾ وهم ٌهتفون هتاؾ الحرب.ف 21

 عتاد كما كان ٌفعل. فسمع داود.، تقدم جالوت وقال كبلمه المأخوته وبٌنما هو ٌكلم 23

 النجس، حتى ٌتحدى صفوؾ جٌش هللا الحً."ً ٌنالفلسطمن هو هذا ؟ فسؤل داود  26

 وسمع بعضهم كبلم داود، وأخبروا شاول به، فؤرسل وأحضره. 31

 أنا ٌا سٌدي أذهب وأحاربه." : فقال داود لشاول 32

 فقال شاول: "أنت شاب صؽٌر  33

 ً سٌكون كواحد منها، ألنه تحدى صفوؾ جٌش هللا الحً.ٌنٌا سٌدي قتلت أسودا ودببة، وهذا الفلسط أنا :داود له فقال 36

ثم أخذ عصاه بٌده، واختار خمسة حجارة ملساء من الوادي، ووضعها فً كٌس الراعً الذي له. وأخذ مقبلعه بٌده، وتقدم  41
 نحو الفلسطً.

 ؽٌرا.فٌه واحتقره، ألنه كان شابا ص جالوت وتطلع 42

 وقال له: "تعال هنا فؤعطً لحمك لطٌور السماء والوحوش." 44

الذي أنت   : "أنت تحاربنً بسٌؾ ورمح وترس، وأنا أحاربك باسم هللا القدٌر رب جٌش إسرابٌلًٌنالفلسطفقال داود  45
 تحدٌته.

 بٌل.الٌوم ٌوقعك هللا فً ٌدي، فؤقتلك وأقطع رأسك، فتعلم كل األرض أنه ٌوجد رب إلسرا 46

 ألن هللا ٌحارب عنا وٌنصرنا علٌكم." 47

 وتقدم لٌهجم على داود، فجرى داود بسرعة نحوه.ً ٌنالفلسطفهب  48



33          

 

 فً جبهته، فسقط على وجهه إلى األرض.ً ٌنالفلسطومد ٌده فً الكٌس، وأخذ منه حجرا وقذفه بالمقبلع، فؤصاب  49

 ع به رأسه. فلما رأى الفلسطٌون أن بطلهم مات هربوا.، وقط، وأمسك بسٌفهً ٌنالفلسطوجرى داود ووقؾ على  51

 وهجم رجال إسرابٌل وٌهوذا وهتفوا، وطاردوا الفلسطٌٌن  52

 ثم رجع بنو إسرابٌل من مبلحقة الفلسطٌٌن، ونهبوا معسكرهم. 53



34          

 

 

 David Spares Saul’s Life  24صًىئُم االول  -  داود َُقز دُبح شبول (24

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو .أن ٌقتله و أرادداود بٌن الناس بدأ الملك شاول ٌؽار من داود  بٌنما زادت شعبٌة : مقدمة
 

 فى البرٌة اختار شاول ثبلثة آالؾ رجل من كل بنً إسرابٌل، وأخذهم وذهب لٌبحث عن داود ورجاله 2

 طن الكهؾ.داود ورجاله مختببٌن فً با و لم ٌعرؾ أنكهؾ، فدخله لٌقضً حاجته.  إلىشاول صل وو 3

: "هذا هو الٌوم الذي وعدك هللا به لما قال لك، أوقع عدوك فً ٌدك، فتفعل به ما تشاء." فتسلل داود داود له فقال له رجال 4
 سرا وقطع طرؾ جبة شاول.

 وقال لرجاله: "ال سمح هللا أن أفعل هذا بسٌدي مختار هللا، أو أمد ٌدي علٌه، ألن المولى اختاره ملكا!" 6

 داود رجاله بهذا الكبلم ومنعهم من أن ٌهجموا على شاول. وبعد ذلك خرج شاول من الكهؾ ومضى فً طرٌقه.فوبخ  7

ثم خرج داود من الكهؾ، ونادى شاول وقال: "ٌا سٌدي الملك!" فالتفت شاول وراءه، فانحنى داود ووجهه نحو األرض  8
 وسجد.

 ولون، داود ٌرٌد أذٌتك؟وقال داود لشاول: "لماذا تسمع كبلم الناس الذٌن ٌق 9

أنت الٌوم رأٌت بنفسك، كٌؾ أن هللا أوقعك الٌوم فً ٌدي فً الكهؾ، وأراد بعضهم أن أقتلك، ولكنً أشفقت علٌك وقلت،  11
 ال أمد ٌدي على سٌدي ألنه مختار هللا.

هذا تعرؾ وترى أنً ال أضمر فانظر ٌا أبً، وتطلع إلى ما بٌدي! إنه طرؾ جبتك! أنا قطعته ومع ذلك لم أقتلك. فلعلك ب 11
 لك شرا وال خٌانة

 ولما انتهى داود من هذا الكبلم، قال شاول: "أهذا صوتك ٌا ابنً داود؟" وبكى شاول بصوت عال. 16

 ثم قال لداود: "أنت صالح أكثر منً، ألنك جازٌتنً خٌرا وأنا جازٌتك شرا. 17

 أوقعنً فً ٌدك ولم تقتلنً. الٌوم أنت بٌنت بوضوح أنك عملت معً خٌرا، ألن هللا 18

 جزاك هللا خٌرا عما صنعته الٌوم معً. 19

 وأنا علمت اآلن أنك ستصٌر ملكا، وأن مملكة إسرابٌل تثبت فً ٌدك. 21

 فاحلؾ لً اآلن باهلل أنك ال تقرض نسلً من بعدي، وال تبٌد اسمً من عابلة أبً." 21

 اود ورجاله فصعدوا إلى الحصن.فحلؾ داود لشاول. ثم ذهب شاول إلى داره، أما د 22
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   Elijah  18يهىك االول   -  نُبطا (25

 

لٌواجه الملك وهذه هً القصة  لٌاسرسل الرب االله النبً اأبعد داود بفترة, جاء ملك سًء السمعة اسمه آخاب لذا  : مقدمة
 من كلمة هللا.

 

 إسرابٌل؟" لما رأى آخاب إلٌاس، قال له آخاب: "أهذا أنت، ٌا سبب مشاكل بنً 17

 أجابه إلٌاس: "أنا لم أسبب المشاكل لبنً إسرابٌل، بل أنت وأهل أبٌك، ألنكم تركتم وصاٌا هللا، وتبعتم البعل. 18 

واآلن، أرسل واجمع كل بنً إسرابٌل لٌقابلونً فً جبل الكرمل، وأحضر أٌضا معهم أنبٌاء البعل األربع مبة والخمسٌن  19 
 الذٌن ٌؤكلون على مابدة إٌزابل."وأنبٌاء عشتروت األربع مبة 

 فاستدعى آخاب كل بنً إسرابٌل، وجمع األنبٌاء إلى جبل الكرمل. 21 

فتقدم إلٌاس إلى الشعب وقال لهم: "إلى متى تترددون بٌن الفرٌقٌن؟ إن كان المولى هو هللا فاتبعوه، وإن كان البعل هو هللا  21 
 فاتبعوه." فلم ٌجبه الشعب بكلمة.

 إلٌاس لهم: "أنا وحدي بقٌت من أنبٌاء هللا، أما البعل فله أربع مبة وخمسون نبٌا!فقال  22 

هاتوا لنا ثورٌن، فٌختار أنبٌاء البعل لهم ثورا، وٌقطعوه وٌضعوه على الحطب وال ٌشعلوا نارا. وأنا أقدم الثور اآلخر،  23 
 وأضعه على الحطب وال أشعل نارا.

أدعو هللا باسمه. واإلله الذي ٌستجٌب بؤن ٌرسل نارا إلى الحطب، فهو هللا." فقال جمٌع ثم تدعون إلهكم باسمه، وأنا  24 
 الشعب: "هذا كبلم حسن."

الثور الذي أعطً لهم، وقدموه ودعوا البعل باسمه من الصباح إلى الظهر، وهم ٌقولون: "ٌا بعل،  أنبٌاء البعل فؤخذ 26 
 ستجٌب! وكانوا ٌرقصون حول المنصة التً عملوها.استجب لنا." فلم ٌؤت رد، ولم ٌكن هناك من ٌ

أو فً سفر، أو   وعند الظهر أخذ إلٌاس ٌهزأ بهم وٌقول: "اصرخوا بصوت أعلى، فهو إله! ربما هو ؼارق فً التفكٌر 27 
 لعله نابم وٌجب أن توقظوه!"

 كانت عادتهم فً العبادة.فصرخوا بصوت أعلى، ومزقوا أجسامهم بالسٌوؾ والرماح حتى سال منهم الدم، كما  28 

 ولم ٌؤت رد، ولم ٌكن هناك من ٌستجٌب وال من ٌصؽً. 29 

 فقال إلٌاس لكل الشعب: "تعالوا هنا." فالتؾ كل الشعب حوله. فرمم منصة قربان هللا المنهدمة. 31 

 ثم أخذ اثنً عشر حجرا على عدد قبابل بنً ٌعقوب الذي قال له هللا: "ٌكون اسمك إسرابٌل." 31 

 المنصة حفرة وبنى تلك الحجارة منصة لعبادة هللا، وحفر حول 32 

ثم رتب الحطب، وقطع الثور ووضعه على الحطب. وقال: "امؤلوا أربع جرات ماء، وصبوا على القربان وعلى  33 
 وقال لهم: "اعملوا هذا مرة ثانٌة!" فعملوا. ثم قال: "ومرة ثالثة!" فعملوا. 34   الحطب." ففعلوا.

 جرى الماء حول المنصة، وامتؤلت الحفرة أٌضا بالماء.ف 35 

ولما حان وقت تقدٌم الضحٌة، تقدم إلٌاس النبً إلى المنصة وقال: "اللهم ٌا رب إبراهٌم وإسحاق وٌعقوب، أثبت الٌوم  36 
 أنك أنت هو رب بنً إسرابٌل، وأنً أنا عبدك، وأنً فعلت كل هذا بؤمرك.

 ، لكً ٌعلم هذا الشعب أنك أنت ٌا رب هو هللا، استجب لً ٌا رب، استجب لً 37 

 فنزلت نار من عند هللا، وأكلت الضحٌة والحطب والحجارة والتراب ولحست الماء الذي فً الحفرة. 38

 فلما رأى كل الشعب ذلك، رموا أنفسهم على األرض وقالوا: "المولى هو هللا! المولى هو هللا!" 39 
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 liO s'w diW   7-1: 4يهىك انثبٍَ  -صَذ األسيهخ  (26

 

 القصة من كلمة هللا.لٌك إو .عندما اختطؾ النبً إلٌاس إلى السماء, أعطى عباءة السلطان لنبً ٌدعى  ألٌشع : مقدمة
 

اعزغبثذ صٚجخ ٚاحذ ِٓ جّبعخ األٔجٍبء ثأٌٍشع ٚلبٌذ ٌٗ: "أٔذ رعٍُ ٌب عٍذي أْ صٚجً وبْ ٌزمً هللا، ٌٚىٕٗ ِبد ٚ٘ٛ  1

 ٌٍىٛٔب عجذٌٓ ٌٗ!"  اٌذٌٓ ٌٍأخز ٌٚذي  فجبء صبحت  ِذٌْٛ.

فمبي ٌٙب أٌٍشع: "سثّب ٌّىًٕٕ أْ أعبعذن، ٌىٓ أخجشًٌٕ، ِبرا عٕذن فً اٌذاس؟" لبٌذ: "ال شًء عٕذي ٌب عٍذي غٍش لًٍٍ ِٓ  2

 اٌضٌذ!"

 فمبي ٌٙب: "ار٘جً إٌى وً جٍشأه، ٚاعزعٍشي ُِٕٙ أٚعٍخ فبسغخ. ٘برً أٚعٍخ وثٍشح ال لٍٍٍخ، 3

 ًٍ ٚأغٍمً اٌجبة عٍى ٔفغه ٚعٍى أٚالدن. ٚصجً اٌضٌذ فً وً ٘زٖ األٚعٍخ، ٚأمًٍ ِب ٌّزٍئ إٌى جبٔت."ثُ ادخ 4

 فشاحذ ِٓ عٕذٖ، ٚأغٍمذ اٌجبة عٍى ٔفغٙب ٚعٍى أٚالد٘ب، فىبٔٛا ٌمذِْٛ ٌٙب األٚعٍخ ًٚ٘ رصت اٌضٌذ. 5

 ال ٌٛجذ ٚال ٚعبء فبسغ!" ٕٚ٘ب رٛلف اٌضٌذ.ٌّٚب اِزألد وً األٚعٍخ، لبٌذ الثٕٙب: "٘بد ٚعبء آخش." فمبي ٌٙب: " 6

 فز٘جذ ٚأخجشد إٌجً، فمبي: "ار٘جً ثٍعً اٌضٌذ ٚعذدي اٌذٌٓ اٌزي عٍٍه، ٚعٍشً أٔذ ٚأٚالدن ثّب ٌجمى ِٓ ٔمٛد." 7
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 da H xO    6يهىك انثبٍَ   -ط أسأط انف (27

 

 ح ظٍمب عٍٍٕب. ٚلبي جّبعخ األٔجٍبء ألٌٍشع: "٘زا اٌّىبْ اٌزي ٔجزّع فٍٗ ٌزعٍّٕب، أصج 1

 فبعّح ٌٕب أْ ٔز٘ت إٌى األسدْ، ٌٚمطع وً ٚاحذ ِٕب شجشح، ٚٔجًٕ ٌٕب ٕ٘بن ِىبٔب ٔمٍُ فٍٗ." فمبي: "ار٘جٛا." 2

 فمبي ٚاحذ ُِٕٙ: "رفعً ٚار٘ت ِعٕب ٌب عٍذ." فمبي أٌٍشع: "أر٘ت." 3

 ٚر٘ت ِعُٙ. ٌّٚب ٚصٍٛا إٌى األسدْ، لطعٛا ثعط األشجبس. 4

ُِٕٙ ٌمطع شجشح، ٚلع حذٌذ فأعٗ فً اٌّبء. فصشخ إٌى أٌٍشع ٚلبي: "أعًٕ ٌب عٍذ، ألًٔ اعزعشد ٘زٖ ٚثٍّٕب وبْ ٚاحذ  5

 اٌفأط!"

 : "أٌٓ عمػ؟" فأساٖ اٌّىبْ، فمطع أٌٍشع غصٕب ٚأٌمبٖ ٕ٘بن، فطفب اٌحذٌذ!سجً هللافغأٌٗ  6

 ٌذٖ ٚأخزٖ. اٌشجً فمبي: "اسفعٗ." فّذ 7
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 Naaman  19-1: 5يهىك انثبٍَ   -َعًبٌ  (28

 

لٌك إو كان البرص مرض جلدي مخٌؾ جدا.وقد . آرام المذكورة فً هذه القصة تمثل سورٌا المعاصرة اآلن : مقدمة    
 القصة من كلمة هللا.

 

ٚوبْ ٔعّبْ لبئذ جٍش ٍِه آساَ، سجال عظٍّب عٕذ عٍذٖ ِٚىشِب، ألْ هللا ٔصش آساَ عٍى ٌذٖ. ٚوبْ ِحبسثب شذٌذا، ٌٚىٕٗ  1

 أثشص. 

 ِشح خشج األساٍِْٛ ٌغضٚ إعشائًٍ، فأعشٚا ثٕزب صغٍشح صبسد خبدِخ عٕذ صٚجخ ٔعّبْ. ٚراد 2

 فمبٌذ ٌغٍذرٙب: "ٌب ٌٍذ عٍذي ٌمبثً إٌجً اٌزي فً اٌغبِشح، فإٔٗ ٌشفٍٗ ِٓ ثشصٗ!" 3

 فز٘ت ٔعّبْ إٌى عٍذٖ ٚأخجشٖ ثىالَ اٌفزبح اٌزً ِٓ إعشائًٍ. 4

فز٘ت ٔعّبْ ٚأخز ِعٗ ثالس ِئخ ٚأسثعٍٓ وٍٍٛجشاِب ِٓ   إٌى ٍِه إعشائًٍ." فمبي ٍِه آساَ: "ار٘ت ٚأٔب أعطٍه سعبٌخ 5

 ٚعجعٍٓ وٍٍٛجشاِب ِٓ اٌز٘ت، ٚعشش حًٍ ِٓ اٌثٍبة. اٌفعخ،

 ٚعٍُ اٌشعبٌخ إٌى ٍِه إعشائًٍ، ٚلذ ٚسد فٍٙب: "أسعٍذ إٌٍه ِع ٘زٖ اٌشعبٌخ ٔعّبْ خبدًِ، اشفٗ ِٓ ثشصٗ." 6

وٍف ٌطٍت ٘زا ًِٕ أْ أشفً سجال ِٓ   ِضق ثٍبثٗ ٚلبي: "ً٘ أٔب هللا اٌزي ٌٍّذ ٌٚحًٍ؟ فٍّب لشأ ٍِه إعشائًٍ اٌشعبٌخ، 7

 اَْ رعٍّْٛ ٚرشْٚ أٔٗ ٌزعشض ًٌ!" ثشصٗ؟ أٔزُ

ٌّٚب عّع إٌجً أٌٍشع أْ ٍِه إعشائًٍ ِضق ثٍبثٗ، أسعً إٌٍٗ ٌمٛي: "ٌّبرا ِضلذ ثٍبثه؟ خً اٌشجً ٌأرً إًٌ، فٍعٍُ أٔٗ ٌٛجذ  8

 ً!"ٔجً فً إعشائٍ

 فز٘ت ٔعّبْ ثخٍٍٗ ِٚشوجبرٗ ٚٚلف عٕذ ثبة داس أٌٍشع. 9

 فأسعً إٌٍٗ أٌٍشع سعٛال ٌمٛي: "ار٘ت ٚاغزغً عجع ِشاد فً ٔٙش األسدْ، فٍشفى ٌحّه ٚرطٙش ِٓ اٌجشص." 11

 فغعت ٔعّبْ ٚأصشف ٚ٘ٛ ٌمٛي: "وٕذ أحغت أٔٗ ٌخشج إًٌ، ٌٚمف أِبًِ، ٌٚجزًٙ إٌى اٌٌّٛى إٌٙٗ، 11

 ق ِىبْ اٌجشص ٌٚشفًٍٕ.ٌٚشدد ٌذٖ فٛ

 ّْ٘ب أحغٓ ِٓ وً ٍِبٖ إعشائًٍ! فٍّبرا ال أغزغً فٍّٙب ٚأغٙش؟" ٚأصشف ٔعّبْ ٌٍشجع ٚ٘ٛ غعجب ٔٙشي دِشكأٌٍظ  12

 فزمذَ سجبٌٗ ٚلبٌٛا ٌٗ: "ٌب أثبٔب، ٌٛ غٍت إٌجً ِٕه شٍئب وجٍشا، أِب وٕذ رعٍّٗ؟ فىُ ثبألٌٚى أْ رعًّ ِب ٌمٌٛٗ ٌه اَْ، 13

 زغً ٚرطٙش؟"ٚ٘ٛ أْ رغ

 فٕضي ٚغطظ فً األسدْ عجع ِشاد وّب لبي إٌجً. فشفً ٌحّٗ ٚصبس وٍحُ ٌٚذ صغٍش، ٚغٙش ِٓ اٌجشص! 14

فشجع إٌى إٌجً ٘ٛ ٚوً ِشافمٍٗ، ٚٚلف أِبَ أٌٍشع ٚلبي: "اَْ عٍّذ أٔٗ ال إٌٗ فً وً اٌعبٌُ إال فً إعشائًٍ. فّٓ فعٍه  15

 الجً ًِٕ ٘ذٌخ ٌب عٍذي."

 ً: "ألغُ ثبهلل اٌزي أخذِٗ، إًٔ ال ألجً شٍئب!" ٚأٌح عٍٍٗ ٔعّبْ فشفط.فمبي إٌج 16

ألًٔ ٌٓ ألذَ ثعذ اَْ لشثبٔب  فمبي ٔعّبْ: "إْ وٕذ ال رمجً، إرْ فبعّح ًٌ ٌب عٍذي أْ آخز ِعً حًّ ثغٍٍٓ ِٓ اٌزشاة.، 17

 ألي آٌٙخ غٍش هللا. ٚال ظحٍخ

 فمبي ٌٗ أٌٍشع: "ار٘ت ثبٌغالِخ."  18
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         Jonah  4, 3, 2, 1َىَظ -  َىَظ (29

فً ذلك الوقت  كانت نٌنوى   , اقام  هللا انبٌاء اخرٌن  وأحد هإالء االنبٌاء كان ٌونس. لٌاسبعد وقت من زمن ا : مقدمة    
 القصة من كلمة هللا.لٌك إو .التً كانت العدو اللدود السرابٌل شورأ فً  المدٌنة الربٌسٌة

 

 :قال هللا لٌونس 1: 1

 "قم اذهب إلى مدٌنة نٌنوى العظٌمة، وبلػ أهلها قضابً، ألنً رأٌت شرهم."  2

 هب فً إتجاه ترشٌش. اذجد مركب ووفنزل إلى ٌافا لكن ٌونس قام لٌهرب من هللا،  3

 لكن هللا أرسل رٌحا شدٌدة على البحر، فثارت زوبعة عنٌفة حتى كادت السفٌنة تتحطم. 4

 له: "كٌؾ تنام؟ قم و تضرع إلى إلهك لعله ٌفتكرنا فبل نهلك" فراح إلٌه قابد السفٌنة و قال 6

 "ما هً بلدك؟ ومن أي شعب أنت؟"فسؤل البحارة ٌونس 8

 المولى رب السماء الذي صنع البحر والبر." أخاؾفقال لهم: "أنا عبرانً  9

 فوا أنه هارب من هللا، خافوا جدافلما أخبرهم وعر 11

 نً فً البحر فٌسكن، ألنً متؤكد أن هذه الزوبعة الشدٌدة حدثت لكم بسببً أنا.": "خذونً وارموفقال لهم ٌونس 12

 ؤخذوا ٌونس، ورموه فً البحر، فتوقؾ البحر عن هٌجانه.ف 15

 أما هللا، فؤعد حوتا عظٌما بلع ٌونس، فكان ٌونس فً بطن الحوت ثبلثة أٌام وثبلث لٌال. 17

 من بطن الحوت دعا ٌونس المولى إلههو  1: 2

 وقال: "صرخت إلى هللا فً ضٌقً فاستجاب لً. 2

 التؾ عشب البحر حول رأسً.  5

 .تً تنضب، ذكرت هللا، فبلؽك دعابًلما أخذت حٌاو  7

 هللا ٌنجٌنً." 9

 وأمر هللا الحوت، فقذؾ ٌونس إلى الشاطا. 11

 ثم قال هللا لٌونس مرة ثانٌة:  1: 3

 الرسالة التً أكلمك بها.""قم اذهب إلى مدٌنة نٌنوى العظٌمة، وبلؽهم  2 

 فقام ٌونس وذهب إلى نٌنوى كما كلمه هللا. وكانـت نٌنوى مدٌنة عظٌمة 3 

 فدخل ٌونس إلى المدٌنة، وسار فٌها ٌوما واحدا وهو ٌنادي وٌقول: "بعد أربعٌن ٌوما تخرب نٌنوى." 4 

 م.فآمن أهل نٌنوى باهلل ونادوا بصوم، ولبسوا الخٌش من كبٌرهم إلى صؽٌره 5 

 عن األكل والشرب و كذلك البهابم و الؽنم و البقر ٌجب أن ٌمتنع الناس :وأصدر ببلؼا فً نٌنوى ٌقول 7 

 وٌصرخ الكل إلى هللا بشدة، وٌرجعوا عن سلوكهم الرديء وعن العنؾ الذي ارتكبوه. 8 

 فمن ٌدري؟ ربما ٌتراجع هللا وٌشفق علٌنا وٌرجع عن ؼضبه الشدٌد فبل نهلك." 9 

 لما رأى هللا ما عملوه وأنهم رجعوا عن سلوكهم الرديء، تراجع هللا عن المصابب التً حكم بها علٌهم، وعفا عنهم.ف 11 

 فاستاء ٌونس جدا بسبب ذلك وؼضب.  1: 4
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فؤنا عارؾ أنك إله حنون ورحٌم وحلٌم ومحب جدا، وتتراجع فبل ترسل ؟ ودعا هللا وقال: "آه ٌا رب، ألٌس هذا هو ما قلته  2 
 المصابب.

 فاآلن خذ نفسً ٌا رب، ألن موتً خٌر من حٌاتً." 3 

 فقال له هللا: "هل لك الحق فً أن تؽضب؟" 4 

 وخرج ٌونس من نٌنوى، وجلس فً مكان شرق المدٌنة، وجلس لٌرى ماذا ٌحدث للمدٌنة. 5 

 رح ٌونس بالٌقطٌنة فرحا شدٌدا.فؤعد هللا ٌقطٌنة، نمت فوق ٌونس فكانت ظبل على رأسه، لكً ٌرتاح من شدة الحر. فف 6 

 ولكن عند فجر الٌوم التالً، أعد هللا دودة قرضت الٌقطٌنة فٌبست. 7 

ولما طلعت الشمس أعد هللا رٌحا شرقٌة حارة، فضربت الشمس على رأس ٌونس فؤعٌا جدا، وأراد أن ٌموت وقال: "موتً  8 
 خٌر من حٌاتً."

ؽضب من أجل الٌقطٌنة؟" فؤجاب: "نعم، لً الحق. وأنا ؼضبان لدرجة أنً على فقال هللا لٌونس: "هل لك الحق فً أن ت 9 
 وشك الموت."

 فقال هللا: "أنت شفقت على الٌقطٌنة التً لم تتعب فٌها وال ربٌتها، إنما طلعت فى لٌلة وماتـت فً لٌلة! 11

شخص ال ٌعرفون ٌمٌنهم من شمالهم أفبل أشفق أنا على مدٌنة نٌنوى العظٌمة التً فٌها أكثر من مبة وعشرٌن ألؾ  11
 باإلضافة إلى بهابم كثٌرة؟
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 lxii W   2-1داَُبل  -  داَُبل (31

 

القصة من كلمة لٌك إو ألن شعب اسرابٌل استمر بعبادة االصنام, جلب هللا الملك  نبوخذنصر ملك بابل لٌؤسرهم. : مقدمة    
 هللا.

 

 . جاء نبوخذنصر ملك بابل إلى القدس وحاصرها 1: 1دا

 وأوقع هللا فً ٌده ملك ٌهوذا وبعض آنٌة بٌت هللا، فؤخذها معه إلى معبد إلهه فً بابل، ووضعها فً خزانة معبد إلهه. 2

 ثم أمر الملك أن ٌحضر من بنً إسرابٌل، من أسرة الملك واألمراء، 3

وا، ومإهلٌن ن أن ٌفهموا وٌتعلمشبانا ببل عٌب، منظرهم حسن، ماهرٌن فً كل فروع المعرفة، متبحرٌن فً العلم، قادرٌ 4
 للعمل فً قصر الملك.

 .و شدرح و مٌشخ و عبدنؽووكان بٌنهم دانٌال  6

 الملك نبوخذنصر، فً السنة الثانٌة من حكمه، حلم أحبلماً، فانزعج وراح عنه النوم.  1: 2دا

ٌخبروه بؤحبلمه. فحضروا ومثلوا أمام فؤمر الملك باستدعاء السحرة والحواة والذٌن ٌمارسون العلم بالؽٌب والمنجمٌن ل 2
 الملك.

 فقال لهم الملك: "حلمت حلماً أزعجنً، وأرٌد أن أعرؾ معناه." 3

 فقال المنجمون للملك باللؽة األرامٌة: "لٌحٌا الملك! أخبرنا ٌا سٌدنا بالحلم فنفسره لك." 4

 لً، وإال أمزقكم إرباً. قال لهم الملك: "هذا هو قراري النهابً: أخبرونً أنتم بالحلم وفسروه 5

فقال المنجمون للملك: "ال ٌوجد إنسان على األرض ٌقدر أن ٌعمل ما ٌطلبه الملك! ولم ٌحدث أبداً أن ملكاً عظٌماً وقوٌاً  11
 طلب مثل هذا األمر.

 فؽضب الملك واؼتاظ جداً من هذا الكبلم، وأمر بإبادة كل حكماء بابل. 12

 هله بعض الوقت، لكً ٌفسر له الحلم.موطلب منه أن ٌوهنا راح دانٌال إلى الملك  16

 أصحابه بما حدث. شدرخ و مٌشخ و عبدنؽوثم رجع دانٌال إلى داره، وأبلػ  17

 وأوصاهم أن ٌطلبوا من رب السماء أن ٌرحمهم وٌكشؾ لهم هذا السر، لكً ال ٌهلكوا مع باقً حكماء بابل. 18

 فبارك رب السماء.وفً اللٌل، كشؾ السر لدانٌال فً رإٌا،  19

 دانٌال: "ال تقتل حكماء بابل، خذنً إلى الملك، وأنا أفسر الحلم." قالف 24

 دانٌال إلى الملك بسرعة  الحارسفؤخذ  25

 فسؤل الملك دانٌال،: "هل تقدر أن تخبرنً بالحلم الذي رأٌته وتفسٌره؟ " 26

الحكماء وال الحواة وال السحرة وال من ٌمارسون العلم بالؽٌب أن أجابة دانٌال: "السر الذي طلبته ٌا جبللة الملك، ال ٌقدر  27
 ٌكشفوه لك.

لكن ٌوجد إله فً السماء ٌكشؾ األسرار، وقد أظهر للملك نبوخذنصر ما سٌحدث فً األٌام المقبلة. فهذا هو الحلم الذي  28
 رأٌته وانت راقد فً فراشك، هذه هً الرإٌا: 

 ً فراشكأٌها الملك، حٌن كنت راقداً ف 29

 أنت نظرت فرأٌت أمامك تمثاالً كبٌراً وضخماً، وباهراً جداً، ومنظره رهٌب. 31
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 رأس هذا التمثال من ذهب نقً، وصدره وذراعاه من فضة، وبطنه وفخذاه من نحاس، 32

 وساقاه من حدٌد، وقدماه خلٌط من حدٌد وخزؾ. 33

ٌد إنسان، وضرب التمثال على قدمٌه اللتٌن من حدٌد وخزؾ  وبٌنما أنت تنظر، انقطع حجر من الجبل من ؼٌر ما تلمسه 34
 فسحقهما.

فتحطم الحدٌد والخزؾ والنحاس والفضة والذهب معاً، وصارت كتبن البٌدر فً الصٌؾ، وذرتها الرٌح حتى لم ٌبق لها  35
 أثر. أما الحجر الذي ضرب التمثال، فصار جببلً كبٌراً ومؤل األرض كلها.

 اآلن نفسره للملك.هذا هو الحلم، و 36

 أنت ٌا جبللة الملك أعظم الملوك، ألن رب السماء أعطاك مملكة وقوة وقدرة وجبلالً. 37

 فؤنت هذا الرأس الذي من ذهب. 38

 وتقوم بعدك مملكة أخرى أقل شؤناً من مملكتك. وبعدها مملكة ثالثة تسود على كل األرض، ولكنها من نحاس. 39

ة كالحدٌد، ألن الحدٌد ٌحطم وٌكسر كل شًء. فكالحدٌد الذي ٌحطم، كذلك هذه المملكة تسحق وأخٌراً مملكة رابعة قوٌ 41
 وتحطم كل تلك الممالك.

وأنت راٌت أن القدمٌن واألصابع هً خلٌط من خزؾ وحدٌد، فهذه المملكة تكون منقسمًة. ومع ذلك فٌها قوة الحدٌد، كما  41
 رأٌت الحدٌد مخلوطاً بالخزؾ.

الحدٌد مخلوطاً بالخزؾ، فإن شعوب هذه المملكة تكون خلٌطاً لكنها ال تتحد معاً، كما ال ٌتحد الحدٌد مع  وكما رأٌت 43
 الخزؾ.

وفً أٌام هإالء الملوك ٌقٌم رب السماء مملكة ال تسقط أبداً وال ٌستولً علٌها شعب آخر، بل تحطم وتبٌد كل تلك  44
 الممالك، أما هً فتبقى إلى األبد.

 رمى نبوخذنصر نفسه على األرض وسجد لدانٌال، وأمر أن ٌقدموا له قربناناً وبخوراً. عند ذلك 46

 وقال الملك لدانٌال: "حقاً إن إلهكم هو إله اآللهة، ورب الملوك، وكاشؾ األسرار، ألنك قدرت أن تكشؾ هذا السر. " 47

 .لى والٌة بابل كلهاثم عظم الملك دانٌال، وعٌنه حاكما ع 48
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 in the Lion’s Den lxii W    - 6داَُبل  -دفشح األعىد   فً داَُبل (31

 

 القصة من كلمة هللا.لٌك إو .، أصبح دارٌوس المادى ملكاً نبوخذنصر بعد سنوات كثٌرة من حكم : مقدمة    
 

ٌّن الملك دارٌوس ثبلثة وزراء على مملكة بابل 1  . ع

 .أحدهم دانٌال 2

وكبلء ألن عنده مقدرة ؼٌر عادٌة، حتى إن الملك كان ٌفكر فى أن ٌولٌه على المملكة و تفوق دانٌال على باقى الوزراء و ال 3
 كلها.

فؤخذ الوزراء و الوكبلء ٌبحثون عن عٌب فى دانٌال، لكى ٌتهموه من جهة خدمته لمصالح الحكومة. لكنهم لم ٌجدوا فٌه  4
 عٌباً و ال فساداً، ألنه كان أمٌناً، ال إهمال فٌه و ال فساد.

 قال هإالء الرجال: "لن نجد عٌباً فى دانٌال هذا، إال إذا وجدنا شٌباً بشؤن دٌنه."ف 5

 فإجتمع هإالء الوزراء و الوكاالء عند الملك، و قالوا له: "لٌحٌا الملك دارٌوس! 6

ٌرك أنت ٌا اتفق كل وزراء المملكة، أن ٌصدر الملك مرسوماً و ٌؤمر بتفٌذ قرار، بؤن كل من ٌصلى إلى إله أو إنسان ؼ 7
 جبللة الملك، خبلل ثبلثٌن ٌوماً، فؤنه ٌرمى فى حفرة األسود.

 فاآلن، إصدر القرار ٌا جبللة الملك مكتوباً و موقعاً، لكى ال ٌتؽٌر و ذلك حسب قوانٌن مادى و فارس التى ال تلؽى." 8

 فؤصدر الملك دارٌوس القرار مكتوباً و موقعاً. 9

قد صدر، ذهب إلى داره. و ركع هناك على ركبتٌه ثبلث مرات فى الٌوم و صلى و شكر إلهه فلما علم دانٌال بؤن القرار  11
 كما كان ٌفعل من قبل.

 فؤجتمع هإالء الوزراء معاً، ووجدوا دانٌال ٌصلى و ٌتضرع إلى إلهه. 11

إلى إله  راراً بؤن كل من ٌصلىتوقع ق ره و قالوا: "ٌا جبللة الملك، ألمفراحوا إلى الملك و كلموه بشؤن القرار الذلى أصد 12
أو إنسان ؼٌرك أنت ٌا جبللة الملك، خبلل ثبلثٌن ٌوماً، فإنه ٌرمى فى حفرة األسود؟" فقال الملك: " نعم، و هو قرار 

 حسب قوانٌن مادى و فارس التى ال تلؽى."

ٌا جبللة الملك، و ال للقرار الذى وقعته. فقالوا للملك: "إن دانٌال، أحد األسرى الذى من ببلد ٌهوذا، ال ٌعمل لك إعتباراً  13
 "!فى الٌوم تفهو مازال ٌصلى إلى إلهه ثبلث مرا

 فلمل سمع الملك هذا الكبلم، حزن جداً و صمم أن ٌنقذ دانٌال و بذل كل جهده فى ذلك حتى ؼربت الشمس. 14

مادى و فارس تنص على إن كل قرار أو فراح أولبك الرجال إلى الملك و قالوا له: "إعلم ٌا جبللة الملك إن قوانٌن  15
 مرسوم ٌصدره الملك ال ٌتؽٌر."

 فؤمر الملك، فؤحضروا دانٌال و رموه فى حفرة األسود. و قال الملك لدانٌال: "لٌت إلهك الذى تعبده دابماً ٌنجٌك." 16

 اول أحد أن ٌنقذ دانٌال.و أحضروا حجر و وضعوه على فم الحفرة، و ختمه الملك بخاتمه و خاتم عظمابه، لكى ال ٌح 17

 و رجع الملك إلى قصره، و قضى اللٌل من ؼٌر طعام و من ؼٌر تسلٌة، و لم ٌقدر أن ٌنام. 18

 و مع طلوع الفجر، قام الملك باكراً، و راح بسرعة إلى حفرة األسود. 19

إلهك الذى تعبده دابماً قدر أن ٌنجٌك و لما إقترب من الحفرة، نادى دانٌال بصوت حزٌن: "ٌا دانٌال ٌا عبد هللا الحى، هل  21
 من األسود؟"

 فرد علٌه دانٌال و قال: "لٌحٌا الملك! 21
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، كما إنى لم أرتكب خطؤ فى حقك ٌا جبللة فى نظره ى برىءنإلهى أرسل مبلكه و سد أفواه األسود، فلم تضرنى. أل 22
 الملك."

 فلما رفعوه، لم ٌجدوا به أى إصابة، ألنه آمن بإلهه.ففرح الملك جداً، و أمر بؤن ٌرفعوا دانٌال من الحفرة.  23

ثم أمر الملك، فؤحضروا أولبك الرجال الذٌن اشتكوا ضد دانٌال، و رموهم فى حفرة األسود. و لم ٌصلوا إلى قاع الحفرة،  24
 حتى بطشت بهم األسود و حطمت كل عظامهم.

 و اللؽات، الموجودٌن فى كل الببلد، ٌقول: "السبلم علٌكم. ثم كتب الملك دارٌوس إلى الناس من مختلؾ الشوب و األمم 25

أنا أصدرت قراراً إنه فى جمٌع أنحاء مملكتى، ٌخاؾ الناس إله دانٌال و ٌهابونه. ألنه هو اإلله الحى الدابم إلى األبد.  26
 مملكته ال تزول، و سلطانه ال ٌنتهى.

 موات و األرض. و هو الذى نجى دانٌال من األسود."هو ٌنجى و ٌنقذ، و ٌعمل اآلٌات و العجابب فى الس 27
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 Nehemiah       6, 4, 2َذًُب  -  َذًُب  (32

 

ونحمٌا  راضٌهمأللٌهود بالعودة الى  تم السماحن أحدثت قصة  نحمٌا  بعد فترة قصٌرة من زمن دانٌال وبعد  : مقدمة    
  .ٌخبرنا بالقصة بنفسه

 

 ضرنا خمرا للملك وحملتها وقدمتها له. ولم أكن من قبل كبٌبا فً محضره. رتحشتا الملك، أحأ زمن حكموفً  1: 2

 ض؟ ال بد أن قلبك حزٌن."فقال لً الملك: "لماذا وجهك كبٌب وأنت ؼٌر مرٌ 2 

ابها ٌحٌا الملك إلى األبد. كٌؾ ال ٌكون وجهً كبٌبا، بٌنما المدٌنة التً فٌها قبور آبابً حل بها الخراب، وأبولقلت للملك: "ف 3 
 أحرقتها النار؟"

 فقال لً الملك: "ماذا تطلب؟" فصلٌت إلى رب السماء 4 

وقلت للملك: "إن كنت توافق ٌا جبللة الملك، وإن كنت ترضى عنً أنا عبدك، أرسلنً إلى ٌهوذا إلى المدٌنة التً فٌها  5 
 قبور آبابً فؤبنٌها."

 فوافق الملك أن ٌرسلنً.  6 

 فذهبت وكان الملك قد أرسل معً ضباطا من الجٌش وفرسانا. 9 

 وبعد ثبلثة أٌام من وصولً إلى القدس، 11 

 فخرجت فً اللٌل. وأخذت أفحص أسوار القدس المهدومة، وأبوابها التً أحرقتها النار. 13 

 والكهنةشٌبا فً هذا الشؤن للشعب إلى أٌن ذهبت، وال ما عملته. كما أنه إلى ذلك الوقت لم أكن قد قلت  أحدولم ٌعرؾ  16 
 والقادة والمسبولٌن واآلخرٌن الذٌن سٌقومون بالعمل.

فقلت لهم: "أنتم ترون الحالة السٌبة التً نحن فٌها! القدس خربة وأبوابها محروقة بالنار! تعالوا نبنً سور القدس، ونضع  17 
 حدا لهذا العار."

 ذ هذا المشروع الصالح.فقالوا: "نقوم ونبنً." وبدأوا فً تنفٌ 18 

 قابلٌن: هزأوا بنا و هم سنبلط و طوبٌا و جاسم  المجاورةمن األمم  بعض الرجالولما سمع  19 

"ماذا ٌعمل هإالء الٌهود الضعفاء؟ هل ٌقدرون أن ٌبنوا السور؟ وهل ٌعودون إلى تقدٌم الضحاٌا؟ وهل ٌعٌدون للحجارة  2: 4
 ترابا؟"عظمتها بعدما احترقت وصارت أنقاضا و

 "إن صعد ثعلب على السور الذي ٌبنونه ٌهدم حجارته!" 3 

 فدعوت هللا وقلت: "اسمع ٌا إلهنا ألنهم ٌحتقروننا 4 

 وال تستر ذنوبهم وال تمح خطٌبتهم من أمامك، ألنهم شتموا البنابٌن." 5 

 فثابرنا على بناء السور، واتصل كله وارتفع إلى نصفه، ألن الشعب كان متحمسا. 6 

 ولما سمع سنبلط وطوبٌا أننا رممنا أسوار القدس وبدأنا نسد الثؽرات، ؼضبوا جدا، 7 

 وتآمروا كلهم معا لٌؤتوا وٌحاربوا القدس،. 8 

 .خلؾ المناطق المنخفضة من السور و المناطق المكشوفة حراسا تفتضرعنا إلى إلهنا، وأقم 9 

وا منهم. بل اذكروا هللا العظٌم الرهٌب، وحاربوا من أجل اخوتكم بقٌة الشعب: "ال تخافلوتؤملت حولً، ثم قمت وقلت  14 
 وبنٌكم وبناتكم ونسابكم ودٌاركم."
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ومن ذلك الٌوم، كان نصؾ رجالً ٌعملون فً البناء، والنصؾ اآلخر ٌمسكون الرماح واألتراس واألقواس والدروع،  16 
 الذى ٌقوم بالبناءشعب الوالرإساء ٌشرفون على كل 

 لحمالون ٌحملون مواد البناء بٌد، والسبلح فً الٌد األخرى.وكان ا 17 

 ولم أكن أنا وال اخوتً وال رجالً وال الحراس الذٌن معً نخلع ثٌابنا، بل كان كل واحد ٌذهب إلى الماء ومعه سبلحه. 23 

 " وكانا ٌنوٌان لً الشر.قرىال: "تعال نجتمع معا فً إحدى ٌقولأرسل سنبلط ثم  2: 6 

 لماذا ٌتوقؾ العمل بٌنما أتركه وأذهب إلٌكما؟"  إلٌهما رسبل بهذا الرد: "أنا أقوم بعمل عظٌم، وال أقدر أن أنزل. فؤرسلت 3 

 وأرسبل إلً بنفس الكبلم أربع مرات، وجاوبتهما بنفس الجواب. 4 

 فدعوت هللا وقلت: "ٌا إلهً زد قوتً." 9 

بٌت هللا ونقفل أبوابه، ألن البعض ٌرٌدون أن ٌؤتوا لٌقتلوك هذه  "تعال نجتمع داخل :الرجال أحد وذات ٌوم فقال لً 11
 اللٌلة."

 فقلت له: "أرجل مثلً ٌهرب، وهل أذهب إلى بٌت هللا ألنجو بحٌاتً؟ ال لن أذهب!" 11

 وتحققت فً األمر، فوجدت أن هللا لم ٌرسله، بل استؤجره طوبٌا وسنبلط فتنبؤ ضدي كذبا. 12

 لٌعٌرانى  تسوء سمعتىو لكً أخاؾ 13

 و تم بناء السور فى اثنٌن و خمسٌن ٌوماً  15

 سمع بهذا كل أعدابنا، ورأت كل األمم التً حولنا، فقدوا الثقة فً أنفسهم، وأدركوا أننا عملنا هذا بمعونة إلهنا.لما و 16
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 t s a wNx  iN        العهد الجديد

 

  Birth of Jesus 1، يزً 2، 1نىقب  –قصخ يُالد عُغً  (33

عنه بؤنه  تم التنبإ لمبات السنٌن ظل االنبٌاء ٌتنبؤون بمٌبلد الشخص من نسل المرأة الذي سٌكون المسٌح فقد : مقدمة    
 لٌك القصة من كلمة هللا.إسٌولد من عذراء فً بلدة بٌت لحم وسٌكون من نسل داود, 

 

 أرسل المبلك جبرٌل إلى بلدة اسمها الناصرة فً منطقة الجلٌل، 26: 1لو

 إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه ٌوسؾ، وهو من سبللة داود. واسم العذراء مرٌم. 27

 فجاء وقال لها: "السبلم أٌتها المنعم علٌها! المولى معك." 28

 فاضطربت من كبلمه جدا، وأخذت تفكر فً معنى هذه التحٌة. 29

 فقال لها المبلك: "ال تخافً ٌا مرٌم ألن هللا رضً عنك، 31

 تلدٌن ابنا، وتسمٌنه عٌسـى.فستحبلٌن و 31

 سٌكون عظٌما، وٌدعى ابن العلً وٌعطٌه هللا عرش داود أبٌه. 32

 وٌملك على بٌت ٌعقوب إلى األبد، ولن ٌكون لملكه نهاٌة." 33

 فقالت مرٌم للمبلك: "كٌؾ ٌمكن هذا وأنا عذراء؟" 34

 ً علٌك، وقوة العلً تظللك، أجابها المبلك: "الروح القدوس ٌؤت 35

 ال ٌستحٌل على هللا شًء."ألنه   37

 و كانت مرٌم مخطوبة لٌوسؾ و هو رجل صالح، لما علم إنها حبلى  18: 1مت

 لم ٌرؼب فى أن ٌفضحها، بل أراد أن ٌتركها سراً  19

و بٌنما هو ٌفكر فى هذا األمر، ظهر له مبلك من هللا فى حلم و قال له: "ٌا ٌوسؾ ابن داود، ال تخؾ أن تؤخذ مرٌم  21
 امرأتك إلى دارك، فهى ُحبلى من الروح القدس.

 و ستلد ابناً و أنت تسمٌه عٌسى ألنه سٌنقذ شعبه من ذنوبهم." 21

 و قد تم تحقٌقاً لكبلم هللا بواسطة النبى الذى قال: 22

 ." العذراء تحبل و تلد ابنا  " 23

لكنه لم ٌجتمع بها حتى ولدت ابنها، و دعاه ره. فلما قام ٌوسؾ من النوم، فعل كما أمره المبلك، و أخذ امرأته إلى دا 24
 عٌسى.

 وفً تلك األٌام، أصدر القٌصر أؼسطس مرسوما بإحصاء كل سكان اإلمبراطورٌة.  1: 2لو

 لٌسجل هناك. ة أجدادهفذهب كل واحد إلى بلد  3

 ٌت داود وعابلته،وٌوسؾ أٌضا صعد من مدٌنة الناصرة فً الجلٌل، إلى بٌت لحم، مدٌنة داود ألنه كان من ب  4

 وذلك لكً ٌسجل هناك مع مرٌم خطٌبته، وهً حبلى.  5

 وبٌنما هما فً بٌت لحم جاء وقتها لتلد.  6

 ، ألنه لم ٌكن لهما مكان فً الفندق.زودمِ فولدت ابنها البكر، ولفته فً قطعة من القماش، وأنامته فً   7
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 بون حراسة قطٌعهم فً اللٌل.وكان فً نفس المنطقة رعاة ٌبٌتون فً الحقول، وٌتناو  8

 فظهر لهم مبلك، وأضاء جبلل هللا حولهم، فخافوا جدا.  9

 فقال لهم المبلك: "ال تخافوا، فؤنا أبشركم بخبر ٌفرح كل الناس جدا.  11

 الٌوم ولد لكم منقذ فً مدٌنة داود هو المسٌح موالنا.  11

 ."ِمزَودن القماش ونابما فً وهذه عبلمة لكم، أنكم تجدون طفبل ملفوفا فً قطعة م  12

 وفجؤة ظهر مع المبلك جمهور من الجند السمابً، ٌسبحون هللا وٌقولون:  13

 "الجبلل هلل فً األعالً، والسبلم فً األرض لمن رضً عنهم من الناس."  14

، ونرى هذا األمر الذي ولما تركتهم المبلبكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض: "تعالوا نذهب إلى بٌت لحم  15
 حدث والذي أخبرنا به هللا."

 .الِمزَودفذهبوا بسرعة، ووجدوا مرٌم وٌوسؾ والطفل نابما فً   16

 لما رأوه، أخبروا بالكبلم الذي قٌل لهم عن هذا الطفل.ف 17

 وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. 18

 أما مرٌم فكانت تحفظ كل هذا، وتفكر به فً قلبها.  19

 ورجع الرعاة وهم ٌسبحون هللا وٌحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، ألن كل شًء كان كما قال المبلك لهم.  21
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 The Baptism of   Jesus  - 1 َىدُب , 3 ,  يز3ًنىقب   -عُغً    رغطُظ  (34

 لما كان بٌبلطس البنطً حاكما على منطقة ٌهوذا،  1: 3لو

 ٌحـٌى رجل اسمه كلم هللا    2

 و لمؽفرة خطاٌاهم.ٌتوبوا ٌتؽطسوا ل ٌدعو الناس أن فذهب  3

  ،صوت يصرخ في الصحراء ويقولوذلك كما ورد فً كتاب أقوال النبً إشعٌا: "  4

 .كل واد يمتلئ، وكل جبل وتل ينخفض، والطرق المعوجة تستقيم، والوعرة تستوي  5

 ."ويرى كل البشر نجاة هللا  6

 "ٌا أوالد األفاعً! من الذي أنذركم لتهربوا من الؽضب اآلتً؟ تخرج إلٌه لكً ٌؽطسهم: وكان ٌحٌى ٌقول للجماهٌر التً   7

 ألنً أقول لكم، إن هللا قادر أن ٌقٌم من هذه الحجارة أوالدا إلبراهٌم.  وال تقولوا فً أنفسكم: إبراهٌم هو أبونا. 8

 ثمرا جٌدا تقطع وترمى فً النار."الفؤس اآلن فً وضع االستعداد على جذور الشجر، فكل شجرة ال تثمر   9

 وسؤله الشعب: "ماذا نعمل؟" 11

 فؤجابهم: "من عنده ثوبان ٌجب أن ٌعطً من لٌس عنده، ومن عنده طعام ٌجب أن ٌعمل كذلك." 11

 الضرابب لكً ٌؽطسهم، فقالوا له: "ٌا معلم، ماذا نعمل؟" جامعىوجاء أٌضا بعض  12

 رض لكم."فقال لهم: "ال تؤخذوا أكثر مما ف 13

 وال تفتروا على أحد، واقنعوا بمرتبكم." وسؤله أٌضا بعض الجنود: "ونحن، ماذا نعمل؟" فقال لهم: "ال تظلموا أحدا، 14

 وكان الشعب ٌنتظر بلهفة، والكل ٌفكرون فً أنفسهم بشؤن ٌحٌى، فربما ٌكون هو المسٌح. 15

 الروح القدوس والنار.بد أعظم منً, هو ٌؽطسكم فؤجاب ٌحٌى وقال: أنا أؼطسكم فً الماء لكن سٌجًء واح  16

 األردن، لكً ٌؽطسه ٌحًٌ.نهر ثم جاء عٌسى من الجلٌل إلى  13: 3مت

 فحاول ٌحًٌ أن ٌمنعه وقال له: "أنا أحتاج أنك أنت تؽطسنً، وأنت تؤتً إلً؟" 14

 ." فوافق ٌحٌى.نكمل كل بِرأجابه عٌسى: "اسمح اآلن، ألنه ٌجب أن  15

 ،عٌسى السماء ورأى روح هللا ٌنزل مثل حمامة وٌستقر علً انفتحتف 16

 وصوت من السماء ٌقول: "هذا هو ابنً الحبٌب الذي ٌفرحنً." 17

 ".العالمفقال: "انظروا! هذا هو حمل الفداء الذي أرسله هللا لٌرفع خطٌبة   وفً الؽد رأى ٌحٌى عٌسى مقببل إلٌه، 29:  1ٌو
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  The first Disciples    1يشقظ    -األرجبع األوائم   (35

سنة . بدأ عٌسى بدعوة الرجال الذٌن سوؾ ٌتلمذهم. و إلٌك القصة من  31عندما بدأ عٌسى خدمته كان عمره  : مقدمة   
 كلمة هللا.

 

 سابر على شاطا بحٌرة الجلٌل، رأى صٌادٌن هما سمعان وأخوه أندراوس ٌرمٌان الشبكة فً البحٌرة. كان عٌسىبٌنما  16
 نا صٌادان.إذ كا

 فقال لهما عٌسـى: "اتبعانً، أجعلكما تصٌدان الناس!" 17

 فتركا الشباك حاال وتبعاه. 18

 قلٌبل، فرأى ٌعقوب بن زبدي وأخاه ٌوحنا وهما فً القارب ٌجهزان الشباك. عٌسى وسار 19

 ، فتركا أباهما زبدي فً القارب، وتبعا عٌسـى.فى الحال فناداهما 21

 رناحوم، وفً ٌوم السبت ذهب عٌسـى إلى بٌت العبادة وأخذ ٌعلم الناس.ثم ذهبوا إلى كف 21

 فتعجبوا من تعلٌمه، ألنه كان ٌعلم بسلطان ولٌس كالفقهاء. 22

 وكان فً بٌت العبادة الذي عندهم، رجل فٌه روح شرٌر. فؤخذ ٌصرخ: 23

 !""ما لك بنا ٌا عٌسـى الناصري؟ هل جبت لتهلكنا؟ أنا أعرفك! أنت قدوس هللا 24

 فوبخه عٌسـى وقال له: "اخرس! واخرج منه!"  25

 فطرح الروح الشرٌر الرجل، وصرخ صرخة شدٌدة، وخرج منه. 26

فاندهش الجمٌع وسؤل بعضهم بعضا: "ما هذا؟ إنها رسالة جدٌدة! وٌقدمها بسلطان! حتى األرواح الشرٌرة ٌؤمرها  27
 فتطٌعه!"

 ا إلٌه كل المرضى والذٌن فٌهم شٌاطٌن.ولما ؼربت الشمس وأقبل المساء، أحضرو 32

 فشفى كثٌرٌن كانوا مرضى بؤمراض متنوعة، وطرد شٌاطٌن كثٌرة. 34

 فكان ٌتنقل فً كل الجلٌل، ٌبشر فً بٌوت العبادة، وٌطرد الشٌاطٌن. 39
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    The Paralytic - 2يشقظ   -شفبء انًشهىل    (36

 القصة من كلمة هللا. أٌهما أصعب؟ الشفاء أم الؽفران؟  إلٌك : مقدمة   

 

 رجع عٌسـى إلى كفرناحوم، فسمع الناس أنه فً الدار.  عندما 1

 ٌحدثهم بكبلم هللا. عٌسى وال قدام الباب، فؤخذ فى البٌت فتجمع عدد كبٌر منهم، حتى لم ٌبق مكان ألحد 2

 وجاء بعض الناس وأحضروا إلٌه مشلوال ٌحمله أربعة منهم. 3

وعملوا فٌه فتحة،  ل به إلى عٌسـى بسبب الزحام. فكشفوا السقؾ فوق المكان الذي فٌه عٌسـى،ولكنهم عجزوا عن الوصو 4
 ثم أنزلوا الفراش وعلٌه المشلول.

 فلما رأى عٌسـى إٌمانهم قال للمشلول: "ٌا ابنً، مؽفورة لك ذنوبك." 5

 وكان بعض الفقهاء موجودٌن هناك فقالوا فً قلوبهم: 6

 لم بهذه الطرٌقة؟ إنه ٌكفر! من ٌقدر أن ٌؽفر الذنوب إال هللا وحده؟""هذا الشخص، لماذا ٌتك 7

 فعرؾ عٌسـى بروحه أنهم كانوا ٌفكرون بهذا فً أنفسهم، فسؤلهم: "لماذا تفكرون بهذا فً قلوبكم؟ 8

 أٌهما أسهل، أن أقول لهذا المشلول، 'مؽفورة لك ذنوبك،' أو أن أقول له، 'قم واحمل فراشك وامش؟' 9

 ً سؤثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على األرض أن ٌؽفر الذنوب." ثم قال للمشلول:لكن 11

 "أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك." 11

 فً الحال، وحمل فراشه وخرج قدام الجمٌع. فاندهشوا كلهم وسبحوا هللا وقالوا: "ما رأٌنا مثل هذا أبدا!"  فقام الرجل 12
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   Parable Of the Sower   - 4يشقظ  – يثم انضاسع (37

 و إلٌك القصة من كلمة هللا. بدأ عٌسى ٌعلم الناس من خبلل االمثال. : مقدمة   

 

مرة أخرى، كان عٌسـى ٌعلم عند شاطا البحٌرة، فاجتمع إلٌه جمهور كثٌر جدا، حتى إنه ركب قاربا فً البحٌرة وجلس و  1
 طا.فٌه. وكان كل الجمهور جالسا على الشا

 وعلمهم أشٌاء كثٌرة عن طرٌق األمثال. فقال لهم فً تعلٌمه: 2

 "اسمعوا، خرج الزارع لٌزرع. 3

 وبٌنما هو ٌزرع، سقط بعض الحب على جانب الطرٌق، فجاءت الطٌور وأكلته. 4

 وسقط البعض اآلخر على أرض صخرٌة قلٌلة التراب، فنبت بسرعة ألن التربة لم تكن عمٌقة. 5

 ت الشمس، احترق النبات وذبل ألنه لم ٌكن له جذر.لكن لما طلع 6

 ثم سقط البعض بٌن الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات فلم ٌثمر. 7

 وأنتج بعضه ثبلثٌن ضعفا، وبعضه ستٌن، وبعضه مبة." لكن البعض اآلخر سقط على أرض جٌدة، فنبت ونما وأثمر، 8

 ثم قال: "اسمعونً ٌا من لكم آذان تسمع!" 9

 كان وحدهولما  11

 : "أعطٌتكم أنتم سر مملكة هللالتبلمٌذهفقال  11

 "ألم تفهموا هذا المثل؟  13

 الزارع ٌزرع كلمة هللا. 14

لكن ٌؤتً الشٌطان حاال وٌنزع الكلمة التً  فالمزروع على جانب الطرٌق، هو الذٌن عندما تزرع الكلمة ٌسمعونها، 15
 زرعت فٌهم.

 هو الذٌن ٌسمعون الكلمة وٌقبلونها حاال بفرح،وكذلك المزروع فً أرض صخرٌة،  16

 عندما ٌحدث ضٌق أو اضطهاد من أجل كلمة هللا، ٌتراجعون فً الحال.فببل جذور فبل ٌدومون،  ألنهم ولكن 17

 والمزروع بٌن الشوك، هو الذٌن ٌسمعون الكلمة، 18

 خرى، فتخنق الكلمة وتجعلها ببل ثمر.لكن تؤتً هموم الدنٌا، وخداع الؽنى، والرؼبة فً الحصول على أشٌاء أ 19

ثم المزروع فً األرض الجٌدة، هو الذٌن ٌسمعون كلمة هللا وٌقبلونها وٌثمرون، بعضهم ثبلثٌن ضعفا، وبعضهم ستٌن،  21
 ."ِضعؾ وبعضهم مبة

 كبلم هللا ، على قدر فهمهم. الناس ٌعلم عٌسى كانبؤمثال كثٌرة مثل هذه  33
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 Jesus Stills the storm   - 4يشقظ  -انعبصفخ    يءعُغً  َهذ (38

 و إلٌك القصة من كلمة هللا. .التبلمٌذ ٌرٌدون معرفة من هو عٌسى : مقدمة

 

 "تعالوا نعبر إلى الشاطا اآلخر."لتبلمٌذه:  عٌسى لما حل المساء، قال 35 

 مهور، وأخذوه فً القارب فتركوا الج 36 

 .ٌنقلبرب القارب، حتى كاد وهبت رٌح شدٌدة عاصفة، وأخذت األمواج تض 37 

 فً المإخر نابما على مخدة. فؤٌقظوه وقالوا له: "ٌا معلم، أال ٌهمك أن نؽرق؟" عٌسىوكان  38 

 فقام ووبخ الرٌح، وقال لؤلمواج: "اسكتً. اهدأي." فسكتت الرٌح وساد الهدوء التام. 39 

 ان؟"لهم: "ما لكم خابفٌن؟ هل لحد اآلن لٌس عندكم إٌم عٌسى فقال 41 

 فارتعبوا وقال بعضهم لبعض: "من هو هذا حتى تطٌعه الرٌح واألمواج؟" 41 
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 Gerasene Demoniac   - 5يشقظ  -فٍ ثالد انجشاعٍُ  انشوح انششَش  (39

 و إلٌك القصة من كلمة هللا. .بعدما ٌخلص الناس ٌستطٌعون أن ٌخدموا هللا : مقدمة 

 

 جراسٌن. إلى الشاطا اآلخر، حٌث ببلد ال عبرواثم  1

 ولما نزل عٌسـى من القارب، قابله من المقابر رجل فٌه روح شرٌر. 2

 فكان ٌقٌم بٌن المقابر، ولم ٌعد فً إمكان أحد أن ٌربطه وال حتى بالسبلسل. 3

 ألنهم كانوا قد ربطوه كثٌرا بالقٌود والسبلسل، ولكنه كان ٌحطم السبلسل وٌكسر القٌود، فلم ٌقدر أحد أن ٌخضعه. 4

 ان طول اللٌل والنهار، بٌن القبور وفً الجبال، ٌصرخ وٌجرح نفسه بالحجارة.وك 5

 فلما رأى عٌسـى من بعٌد، جرى إلٌه وسجد له، 6

 وصرخ بؤعلى صوته: "مالك بً ٌا عٌسـى ٌا ابن هللا العلً؟ أحلفك باهلل، ال تعذبنً." 7

 ألن عٌسـى قال له: "أٌها الروح الشرٌر، اخرج من الرجل." 8

 ؤله عٌسـى: "ما اسمك؟" فؤجاب: "اسمً فرقة، ألننا كثٌرون."وس 9

 وكان هناك قطٌع كبٌر من الخنازٌر ٌرعى على جانب الجبل. 11

 فتوسلت إلٌه األرواح الشرٌرة وقالت: "أرسلنا إلى الخنازٌر لندخل فٌها." 12

فع القطٌع، وسقط من على الجبل إلى لها، فخرجت األرواح الشرٌرة من الرجل ودخلت فً الخنازٌر. فاند عٌسى فسمح 13
 البحٌرة وؼرق، وكان عددها حوالً ألفٌن.

 فهرب الرعاة وأخبروا فً المدٌنة وفً القرى. فؤقبل الناس لٌروا ما جرى، 14

 وجاءوا إلى عٌسـى. ورأوا الرجل الذي كان ملبوسا بالشٌاطٌن جالسا، والبسا مبلبسه، وسلٌم العقل، فخافوا جدا. 15

 هم شهود العٌان بما جرى للرجل الذي كان ملبوسا بالشٌاطٌن، وعن موضوع الخنازٌر.فؤخبر 16

 فطلبوا من عٌسـى أن ٌرحل عن بلدهم. 17

 وبٌنما هو ٌركب القارب، توسل إلٌه الرجل الذي كان ملبوسا بالشٌاطٌن أن ٌذهب معه. 18

 برهم بكل ما عمله ربك لك، وبرحمته علٌك."فلم ٌسمح له عٌسـى، بل قال له: "اذهب إلى دارك؛ إلى أهلك، وأخ 19

 فراح وأخذ ٌخبر الناس فً منطقة المدن العشر بما عمله عٌسـى له، فاندهش الجمٌع. 21
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 Jairus    8 نىقب   -  َبئش (41

 

 إمرأة تسترد لمدٌنتها، و فتاة صؽٌرة ترجع روحها لها. و إلٌك القصة من كلمة هللا. : مقدمة
 

 عبر البحٌرة، رحب به الجمهور ألنهم كانوا ٌنتظرونه.و لما رجع عٌسى من  41

، و توسل إلٌه أن ٌؤتى ، و هو واحد من المسبولٌن عن بٌت العبادة، و رمى نفسه عند قدمى عٌسىو جاء رجل اسمه ٌابر 41
 ،إلى داره

، كانت الجماهٌر تزحمه ألن له بنتاً وحٌدة عمرها حوالى اثنتى عشرة سنة، كانت على وشك الموت. و بٌنما عٌسى ذاهب 42
 جداً.

 و كانت هناك إمرأة عندها نزٌؾ دم منذ اثنتى عشرة سنة، و لم ٌقدر أحد أن ٌشفٌها 43

 جاءت من خلفه، و لمست طرؾ ثوبه، و فى الحال توقؾ نزٌفها. 44

 فقال عٌسى: "من لمسنى؟" فؤنكر الجمٌع. فقال بطرس: "ٌا سٌد، الجماهٌر ُتضٌِق علٌك و تزحمك!"  45

 لكن عٌسى قال: "واحد لمسنى، ألنى شعرت بقوة خرجت منى." 46

، ورمت نفسها عند قدمٌه، و أخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته و كٌؾ فلما رأت المرأة أنه علم بؤمرها، جاءت مرتجفة 47
 أنها ُشفٌت فى الحال.

 فقال لها: "ٌا عزٌزتى، إٌمانك شفاك، اذهبى بالسبلمة." 48

 ٌتكلم، جاء واحد من دار المسبول عن بٌت العبادة و قال له: "بنتك ماتت، ال ُتتعب المعلم."وبٌنما هو  49

 . آمن فقط و هى ًتشفى."فسمع عٌسى و قال له: "ال تخؾ 51

 و لما وصل إلى الدار، لم ٌسمح ألحد أن ٌدخل معه ؼٌر بطرس و ٌعقوب و ٌوحنا و والد البنت و أمها. 51

 و ٌندبون علٌها، فقال لهم: "ال تبكوا. إنها لم تمت، بل هى نابمة."و كان الجمٌع ٌبكون  52

 فسخروا منه، ألنهم كانوا ٌعلمون أنها ماتت. 53

 قال: "ٌا صبٌة، قومى!" لكنه أمسك بٌدها و نادى و  54

 فرجعت روحها و قامت فى الحال. و أمر بؤن ٌعطوها شٌباً تؤكله. 55

 أن ال ٌخبرا أحد بما َجرى. أمرهما فاندهش والداها، لكن عٌسى 56
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 Good Samaritan   11نىقب   -يثم  انغبيشٌ انصبنخ   (41

 

 ما هً القضاٌا التً ٌناقشها  ٌسوع فً هذه القصة؟ : مقدمة
 

 فقال: "ٌا معلم، ماذا أعمل لكً تكون حٌاة الخلود من نصٌبً؟"  ذات مرة، قام واحد من علماء الشرٌعة لٌمتحن عٌسـى 25 

 عٌسـى: "ماذا تقول التوراة؟ ماذا تقرأ فٌها؟"قال له  26 

 : "أحب المولى إلهك بكل قلبك وكل نفسك، وكل قدرتك، وكل فكرك، وأحب اآلخرٌن كما تحب نفسك."العالم أجاب 27 

 : "جوابك صحٌح، اعمل هذا فتحٌا."عٌسى فقال له 28 

 باآلخرٌن؟"أراد أن ٌبرر نفسه، فقال لعٌسـى: "من تقصد  العالم البارلكن  29 

أجابه عٌسـى: "كان رجل نازال من القدس إلى أرٌحا، فوقع فً أٌدي لصوص، فنزعوا عنه ثٌابه وضربوه، وتركوه بٌن  31 
 حً ومٌت ومضوا.

 وتصادؾ أن أحد رجال الدٌن كان نازال فً نفس الطرٌق، فلما رآه، سار فً الناحٌة األخرى من الطرٌق ومضى. 31 

 ل عند المكان أحد خدام بٌت هللا، فلما رآه، سار فً الناحٌة األخرى من الطرٌق ومضى.وبنفس الطرٌقة، وص 32 

 لكن سامرٌا كان مسافرا، وصل عند الرجل، فلما رآه أشفق علٌه. 33 

 فاقترب منه، وصب زٌتا وخمرا على جروحه وربطها، ثم أركب الرجل على دابته، وأخذه إلى فندق واعتنى به. 34 

أخرج عملتٌن من الفضة، وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له، 'اعتن به، وإن أنفقت أكثر من هذا، أدفعه لك وفً الؽد،  35 
 عندما أرجع.'

 "ففً رأٌك، أي واحد من هإالء الثبلثة، قام بالواجب نحو الذي وقع فً أٌدي اللصوص؟" 36 

 اعمل مثله."أجابه عالم الشرٌعة: "الذي عامله بالرحمة." فقال عٌسـى: "اذهب و 37 
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 The Withered Hand  2، يشقظ  12يزً  – انُذ انًشهىنخ روشفبء انشجم  (42

 

 إلٌك القصة من كلمة هللا ما هً المشكلة مع الفرٌسٌٌن؟ : مقدمة
 

 فؤخذوا ٌقطفون السنابل وٌؤكلونها.  مر عٌسـى فً ٌوم سبت وسط حقول القمح. وكان تبلمٌذه جابعٌن،  1

 هذا، قالوا له: "انظر! تبلمٌذك ٌعملون ما ال ٌحل عمله فً ٌوم السبت."فلما رأى الفرٌسٌون  2

 ولو فهمتم معنى هذه العبارة: أرٌد رحمة ال ضحٌة،. ما حكمتم على البريء. 7

  ان هللا لم ٌخلق االنسان للسبت بل جعل السبت لصالح االنسان" 27: 2مر

حٌث كان هناك رجل ٌده مشلولة. وكان البعض ٌحاولون أن  11   ومضى فً طرٌقه وذهب إلى بٌت العبادة الذي عندهم، 9
 ٌجدوا شكوى ضد عٌسـى فسؤلوه: "هل الشفاء فً ٌوم السبت حبلل؟"

 فقال لهم: "لنفرض أن واحدا منكم عنده خروؾ، فوقع فً حفرة فً ٌوم السبت، أال ٌمسكه وٌرفعه؟ 11

 م السبت حبلل."واإلنسان كم هو أفضل من الخروؾ! إذن عمل الخٌر فً ٌو 12

 ثم قال للرجل: "مد ٌدك." فمدها، فشفٌت تماما وصارت سلٌمة كاألخرى. 13

 فخرج الفرٌسٌون وتآمروا لٌقتلوا عٌسـى. 14
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  Hypocrisy Of The Pharisees   - 15يزً  -هشطقخ  انفشَغٍُُ  (43

  

 ة هللالقد تربى عٌسى مع الفرٌسٌٌن، و هو ٌعرفهم جٌداً. إلٌك القصة من كلم : مقدمة
 

 : و سؤلوهجاء إلى عٌسـى بعض الفرٌسٌٌن والفقهاء من القدس  1

 "لماذا ٌخالؾ تبلمٌذك التقلٌد الذي فرضه الشٌوخ، فبل ٌؽسلون أٌدٌهم قبل أن ٌؤكلوا؟" 2

 فؤجابهم: "ولماذا تخالفون أنتم وصٌة هللا لكً تحافظوا على تقالٌدكم؟ 3

 ألن هللا قال: أكرم أباك وأمك، 4

 نتم فتقولون: إن قال واحد ألبٌه أو أمه: ما كنت أعولك به أعطٌته هلل،أما أ 5

 فبل تفرضوا علٌه أن ٌكرم أباه. فؤنتم نقضتم كبلم هللا من أجل تقالٌدكم. 6

 ٌا منافقون! كان إشعٌا على حق لما تنبؤ عنكم بقول هللا: 7

 هذا الشعب ٌكرمنً بشفتٌه، أما قلبه فبعٌد عنً، 8

 هً ببل قٌمة، والعقابد التً ٌعلمها هً وصاٌا من تؤلٌؾ الناس."ٌعبدنً عبادة  9

 الجمهور إلٌه وقال لهم: "اسمعوا وافهموا، عٌسى ودعا 11

 ما ٌدخل الفم ال ٌنجس اإلنسان، إنما ما ٌخرج من الفم هو الذي ٌنجس اإلنسان." 11

 فقال له بطرس: "فسر لنا المثل." 15

 مثلهم؟ ونال تفهمفؤجابه: "هل أنتم أٌضا  16

 أال تعرفون أن ما ٌدخل الفم ٌذهب إلى البطن ثم ٌخرج إلى المرحاض؟ 17

 أما ما ٌخرج من الفم، فهو ٌجًء من القلب، وهو الذي ٌنجس اإلنسان. 18

 ألنه من القلب تخرج األفكار الشرٌرة: القتل، الزنى، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشوٌه السمعة. 19

 لتً تنجس اإلنسان، أما األكل بؤٌد ؼٌر مؽسولة فبل ٌنجسه."هذه هً األشٌاء ا 21
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 Nicodemus   3 َىدُب   -َقذًَىط   (44

 

 عٌسى ٌبدأ بتؽٌٌر طرٌقة تفكٌر واحد من الفرٌسٌٌن. و إلٌك القصة من كلمة هللا. : مقدمة
 

 .، و كان عضو فى المجمع الٌهودى الحاكمسً من قادة الٌهود اسمه نقدٌموسكان رجل فرٌ 1

فجاء إلى عٌسى فً اللٌل، وقال له: "ٌا معلم، نحن نعرؾ أنك معلم جبت من عند هللا، ألنه ال ٌقدر أحد أن ٌعمل هذه اآلٌات  2
 التً تعملها إال إذا كان هللا معه."

 أجابه عٌسى: "أقول لك الحق، إن لم ٌولد اإلنسان والدة جدٌدة ، ال ٌقدر أن ٌرى مملكة هللا." 3

 س: "كٌؾ ٌولد اإلنسان وهو كبٌر السن؟ هل ٌقدر أن ٌدخل بطن أمه مرة ثانٌة وٌولد؟"فقال نقدٌمو 4

 أجابه عٌسى: "أقول لك الحق، إن لم ٌولد اإلنسان من الماء والروح، ال ٌقدر أن ٌدخل مملكة هللا. 5

 الجسد ٌلد جسد أما الروح فٌلد روح. 6

 .ثانٌةال تستؽرب أنً قلت لك: ٌجب أن تولدوا  7

لرٌح تهب حٌث تشاء أن تهب، وتسمع صوتها لكنك ال تعلم من أٌن تؤتً وال إلى أٌن تذهب، ونفس الشًء بالنسبة لكل من فا 8
 ٌولد من الروح."

 فقال نقدٌموس: "كٌؾ ٌمكن أن ٌحدث هذا؟" 9

 قال عٌسى: "أنت أستاذ كبٌر فً هذه الببلد، وال تعرؾ هذه األمور؟ 11

 نٌا وال تإمنون، فكٌؾ تإمنون إن كلمتكم عن أمور السماء؟إن كنت كلمتكم عن أمور الد 12

 أحب هللا كل الناس لدرجة أنه بذل ابنه الوحٌد لكً ال ٌهلك كل من ٌإمن به، بل ٌنال حٌاة الخلود. 16

 .من خبلله ألن هللا أرسل ابنه إلى الناس ال لٌعاقبهم بل لٌنجٌهم 17
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   Woman At the Well   4َىدُب  -انًشأح عُذ انجئش  (45

 

 .لم تكن هنالك عبلقات فٌما بٌنهم سرابٌل ولكنإعاش السامرٌون بٌن الٌهود فً  : مقدمة
 

 .مرة أخرى منطقة ٌهوذا ورجع إلى الجلٌلعٌسى ترك  3

 فٌها ببر ٌعقوب. وكان عٌسى قد تعب من السفر، فجلس كما هو عند الببرالتى  6    وكان ال بد له أن ٌمر فً السامرة. 4
 ذهب تبلمٌذه إلى المدٌنة لٌشتروا طعاًما. بٌنما

 جاءت امرأة سامرٌة إلى الببر لتؤخذ ماء. فقال لها عٌسى: "اسقٌنً."كان الوقت حوالى الظهر عندما و 7

 فقالت المرأة السامرٌة له: "أنت ٌهودي وأنا سامرٌة، فكٌؾ تطلب منً أن أسقٌك؟" ألن الٌهود ال ٌتعاملون مع السامرٌٌن. 9

 بها عٌسى: "لو عرفت عطٌة هللا، ومن هو الذي ٌقول لك: اسقٌنً، لطلبت أنت منه فٌعطٌك ماء حٌا."أجا 11

 قالت له المرأة: "ولكن ٌا سٌد! لٌس معك دلو، والببر عمٌقة، فمن أٌن تؤتً بالماء الحً؟ 11

 ؟"و شرب منها  أعطانا هذه الببر الذى أبونا ٌعقوبفهل أنت أعظم من  12

أما من ٌشرب من الماء الذي أعطٌه أنا، فلن  14   ى: "كل من ٌشرب من هذا الماء ٌعطش مرة أخرى،أجابها عٌس 13
 ٌعطش أبدا. بل الماء الذي أعطٌه له ٌصٌر فً داخله ٌنبوع ماء ٌتدفق وٌعطً حٌاة الخلود."

 قال لها: قالت له المرأة: "ٌا سٌد، أعطنً هذا الماء لكً ال أعطش وال أعود إلى هنا آلخذ ماء." 15

 "اذهبً ونادي زوجك وتعالً." 16

 أجابت المرأة: "لٌس لً زوج." قال لها عٌسى: "أنت على حق ألنك قلت إنه لٌس لك زوج، 17

 فقد كان لك خمسة أزواج، والرجل الذي تعٌشٌن معه اآلن لٌس زوجك. أنت صدقت فً هذا." 18

 أنك نبً! أرىقالت المرأة: "ٌا سٌد،  19

 ا هللا فً هذا الجبل، وأنتم الٌهود تقولون إن المكان الذي ٌجب أن نعبد فٌه هو القدس."آباإنا عبدو 21

 قال لها عٌسى: "صدقٌنً ٌا امرأة، ٌحٌن وقت فٌه تعبدون األب لكن ال فً هذا الجبل وال فً القدس. 21

 ٌد هذا النوع من العابدٌن.بل حان الوقت الذي فٌه العابدون الحقٌقٌون ٌعبدون األب بالروح والحق. فاألب ٌر  23

 هللا روح، فٌجب على من ٌعبده أن ٌعبده بالروح وبالحق." 24

 سٌجًء. ومتى جاء ٌشرح لنا كل شًء." -المسٌح الذى ٌدعى  – المسٌا قالت له المرأة: "أنا أعلم أن 25

 أجابها عٌسى: "أنا هو، أنا الذي أكلمك." 26

 ، فاستؽربوا ألنه كان ٌكلم امرأةٌث كانوا ٌشترون الطعاممن المدٌنة ح وعند ذلك، وصل التبلمٌذ 27

 فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدٌنة، وقالت للناس: 28

 فخرجوا من المدٌنة، وجاءوا إلى عٌسى. 31   "تعالوا وانظروا رجبل قال لً كل ما فعلت! هل ٌا ترى هو المسٌح؟" 29

 "قال لً كل ما فعلت."  ة، ألن المرأة كانت تشهد وتقول:فآمن به كثٌر من السامرٌٌن فً تلك المدٌن 39

 فلما جاء إلٌه السامرٌون، دعوه أن ٌقٌم عندهم، فؤقام هناك ٌومٌن. 41

 فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كبلمه. 41

 ."وقالوا للمرأة: "نحن نإمن، ال ألنك أخبرتنا، بل ألننا سمعناه بؤنفسنا، وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم 42
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  You Are The Christ  - 16يزً   -َذ هى انًغُخ  ا (46

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. حدثت هذه القصة قبل موت عٌسى بستة أشهر :مقدمة 
 

 تبلمٌذه: "فً رأي الناس، من أنا؟" عٌسى لما وصل عٌسـى إلى منطقة قٌصرٌة فٌلٌب سؤل 13

 عض إنك إلٌاس، والبعض اآلخر ٌقول إنك إرمٌا أو واحد من األنبٌاء."س، والبؽطِ فقالوا: "البعض ٌقول إنك ٌحٌى المُ  14

 فقال لهم: "وفً رأٌكم أنتم، من أنا؟" 15

 "أنت هو المسٌح ابن هللا الحً ."أجاب سمعان بطرس:  16

 فقال له عٌسـى: "هنٌبا لك ٌا سمعان بن ٌونا. الذي كشؾ لك هذا لٌس بشرا، إنما أبً الذي فً السماء. 17

 متً وبوابات الموت لن تقوى علٌها.إنً أقول لك أٌضا: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أقٌم أُ و 18

ه على األرض ٌسمح به فً وأعطٌك مفاتٌح مملكة السماء، فكل ما تمنعه على األرض ٌمنع فً السماء، وكل ما تسمح ب 19
 السماء."

 ثم حذرهم من أن ٌقولوا ألحد إنه المسٌح. 21

، بدأ عٌسـى ٌوضح لتبلمٌذه أنه ٌجب علٌه أن ٌذهب إلى القدس، وٌتؤلم كثٌرا على أٌدي الشٌوخ ورإساء ومن ذلك الوقت 21
 والفقهاء، وٌقتل ثم ٌقوم حٌا فً الٌوم الثالث. الكهنة

 فؤخذه بطرس على جانب، وبدأ ٌعاتبه وٌقول: "ال سمح هللا ٌا سٌد! هذا لن ٌجري لك!" 22

 بعد عنً ٌا شٌطان! أنت عقبة فً طرٌقً، ألنك تفكر كالبشر ولٌس كما ٌفكر هللا."وقال لبطرس: "ا عٌسى فالتفت 23

 ثم قال عٌسى لتبلمٌذه: "من أراد أن ٌتبعنً، فٌجب علٌه أن ٌتخلى عن ذاته، وٌحمل صلٌبه وٌتبعنً. 24

 ألن من أراد أن ٌنقذ حٌاته ٌفقدها، أما من فقد حٌاته فً سبٌلً فإنه ٌجدها. 25

 ٌستفٌد اإلنسان لو ربح العالم كله، لكنه ضٌع نفسه؟  ألنه ماذا 26
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   Lazarus and the Rich man   - 16نىقب  –نعبصس وانشجم انغٍُ  (47

 

 قصة من كلمة هللا.لوالٌك ا .محبً الماللقال عٌسى هذا المثل حٌن كان ٌتحدث  مقدمة:
 

انً، أو ٌكون مخلصا لؤلول وٌحتقر الثانً. ال تقدرون أن ال ٌقدر العبد أن ٌخدم سٌدٌن، ألنه إما أن ٌكره األول وٌحب الث 13
 تخدموا هللا والمال معا."

 وكان الفرٌسٌون ٌسمعون كل هذا وٌهزأون بعٌسـى، ألنهم ٌحبون المال. 14

 .فقال لهم: "أنتم تظهرون صالحٌن فً نظر الناس، لكن هللا ٌعرؾ قلوبكم. فما ٌعتبره الناس عظٌما هو مكروه فً نظر هللا 15

 "كان هناك رجل ؼنً ٌلبس الثٌاب الؽالٌة، وٌعٌش فً نعٌم كل ٌوم. 19

 وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه وقد ؼطت القروح جسمه. 21

 أن ٌؤكل من الفتات الذي ٌسقط من مابدة الؽنً. وأسوأ من ذلك، كانت الكبلب تؤتً وتلحس قروحه. الشحاذ وكان ٌتمنى 21

 ملته المبلبكة إلى جوار إبراهٌم. ومات الؽنً أٌضا ودفن."ومات الشحاذ، فح 22

 وهو ٌتعذب فً عالم األموات، فرأى من بعٌد إبراهٌم ولعازر إلى جواره. الؽنً فنظر 23

فنادى وقال، 'ٌا أبً إبراهٌم، أشفق علً، وأرسل لعازر لٌؽمس طرؾ إصبعه فً الماء وٌبرد لسانً، ألنً معذب فً هذا  24
 اللهٌب.'

 كن إبراهٌم أجاب، 'ٌا ابنً، تذكر أنك نلت خٌراتك فً حٌاتك، ونال لعازر الببلٌا. فاآلن هو ٌتعزى هنا وأنت تتعذب.ل 25

وباإلضافة إلى هذا، أقٌمت هوة عمٌقة بٌننا وبٌنكم، فالذٌن ٌرٌدون أن ٌعبروا من هنا إلٌكم ال ٌقدرون، وال الذٌن عندكم  26
 ٌمكنهم أن ٌعبروا إلٌنا.'

 ، 'أتوسل إلٌك إذن ٌا أبً، أن ترسل لعازر إلى دار أبً،فقال 27

 ألن لً خمسة اخوة، لكً ٌحذرهم، فبل ٌؤتوا هم أٌضا إلى مكان العذاب هذا.' 28

 .'لهم فلٌسمعوافقال إبراهٌم، 'عندهم موسى واألنبٌاء،  29

 لكنه قال، 'ال ٌا أبً إبراهٌم، بل إذا قام واحد من الموت ٌتوبون.' 31

 "وال حتى إذا قام واحد من الموت.إبراهٌم، 'إن كانوا ال ٌعملون بما فً كتب موسى واألنبٌاء، فلن ٌقتنعوا أجاب  31
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 The Pharisee And The tax collector  18نىقب  -انفشَغٍ وجبثٍ انضشائت  (48

 

 وضرب أٌضا هذا المثل لمن ٌعتقدون أنهم أتقٌاء وٌحتقرون اآلخرٌن: 9 

 ت هللا للصبلة، واحد فرٌسً واآلخر جابً ضرابب."صعد رجبلن إلى بٌ 11

فوقؾ الفرٌسً ٌصلً إلى نفسه، وقال، 'اللهم إنً أشكرك ألنً لست مثل باقً الناس، اللصوص والمجرمٌن والزناة، وال  11
 مثل هذا الجابً.

 أصوم مرتٌن فً األسبوع، وأعطً هلل العشر من كل دخلً.' 12

ٌد وهو ال ٌشاء حتى أن ٌنظر إلى السماء. بل كان ٌضرب على صدره وٌقول، 'اللهم أما جابً الضرابب، فوقؾ من بع 13
 ارحمنً أنا الخاطا.'

أإكد لكم أن هذا الجابً، ال ذلك الفرٌسً، ذهب إلى داره وقد رضً هللا عنه. ألن كل من رفع من قدر نفسه ٌنزل، لكن  14
 من أنزل من قدر نفسه ٌرتفع."
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  Rich Young Ruler   - 11يشقظ  -انذبكى انغٍُ   (49

 

خارج إلى الطرٌق، جرى إلٌه رجل وسجد له وسؤله: "أٌها المعلم الصالح! ماذا أعمل لكً ٌكون لً  عٌسى كان بٌنما 17
 نصٌب فً حٌاة الخلود؟"

 فقال له عٌسى: "لماذا تدعونى صالحاً؟ ال صالح إال هللا وحده. 18

 تسرق، ال تشهد بالزور، ال تؽش، أكرم أباك وأمك."أنت تعرؾ الوصاٌا: ال تقتل، ال تزن، ال  19

 قال له الرجل: "ٌا معلم، منذ الصؽر وأنا أعمل بكل هذه الوصاٌا." 21

فنظر إلٌه عٌسـى بمحبة وقال له: "ٌنقصك شًء واحد: اذهب وبع كل ما عندك، ووزع ثمنه على الفقراء، فٌكون لك كنز  21
 فً السماء، ثم تعال اتبعنً."

 الرجل من هذا الكبلم وذهب مؽموما، ألنه كان ؼنٌا جدا.فحزن  22

 فتلفت عٌسـى حوله وقال لتبلمٌذه: "ما أصعب دخول األؼنٌاء إلى مملكة هللا!" 23

 .دخول إلى مملكة هللاالما أصعب ٌا أوالدى "فاندهش التبلمٌذ من كبلمه. فقال عٌسى لهم مرة أخرى:  24

 ٌدخل ؼنً إلى مملكة هللا!" مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن 25

 فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض: "إذن من ٌقدر أن ٌنجو؟" 26

 فنظر عٌسـى إلٌهم وقال: "الناس ال ٌقدرون، لكن هللا ٌقدر، ألن هللا على كل شًء قدٌر." 27

 فقال له بطرس: "نحن تركنا كل شًء وتبعناك." 28

دارا أو اخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أوالدا أو حقوال فً سبٌلً وفً سبٌل فقال عٌسـى: "أقول لكم الحق: كل من ترك  29
 اإلنجٌل،

 ٌنال فً هذه الدنٌا، حتى مع االضطهادات، مبة ضعؾ وفً اآلخرة ٌنال حٌاة الخلود. 31

 كثٌرون هم فً األول هنا ٌصٌرون فً اآلخر هناك، ومن هم فً اآلخر هنا ٌصٌرون فً األول هناك."لكن و 31
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 Feeding The 4000    - 15يزً  – االف شخص 4111ئطعبو انـ  (51

 

 عٌسى ٌبٌن تعاطؾ هللا و تسدٌده الُمعجزى لئلحتٌاجات. و إلٌك القصة من كلمة هللا : مقدمة
 

 .صعد إلى الجبلثم الجلٌل، بحٌرة  ٌمشى عندعٌسـى  كان 29

 فجاء إلٌه جمهور ؼفٌر معهم عرج وعمً ومشلولون وخرس وكثٌرون ؼٌرهم، ووضعوهم عند قدمٌه فشفاهم. 31

 فتعجب الناس لما رأوا الخرس ٌتكلمون، والمشلولٌن ٌصحون، والعرج ٌمشون، والعمً ٌرون، وسبحوا ربهم. 31

"إنً أشفق على الجمهور ألنهم معً هنا منذ ثبلثة أٌام ولٌس معهم شًء لٌؤكلوا. وال ونادى عٌسـى تبلمٌذه وقال لهم:  32
 أرٌد أن أصرفهم جابعٌن لببل ٌصٌبهم اإلجهاد الشدٌد فً الطرٌق."

 فقال له التبلمٌذ: " فكٌؾ ٌمكن لنا أن نجد خبزا ٌكفً إلشباع هذا الجمهور الؽفٌر؟" 33

 ؟" فقالوا: "سبعة وقلٌل من سمك صؽٌر."فقال لهم عٌسـى: "كم رؼٌفا عندكم  34

 الجمهور أن ٌجلسوا على األرض. عٌسى فؤمر 35

 وأخذ األرؼفة السبعة والسمك، وشكر هللا وقسم وأعطى التبلمٌذ، والتبلمٌذ أعطوا الجمهور. 36

 فؤكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سبلل مملوءة. 37

 آالؾ رجل، وأضؾ إلى ذلك النساء واألطفال.وكان الذٌن أكلوا أربعة  38

 ركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان.أما هو فصرؾ الناس، ثم 39
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  The Prodigal Son   15نىقب   -انضبل   االثٍيثم  (51

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. مً الناموس بعض الفرٌسٌٌن  ومعل إلىهذا المثل عٌسى قال مقدمة: 
 

 ن.كان رجل له ابنا 11 

 فقال األصؽر ألبٌه، 'ٌا أبً، أعطنً نصٌبً من األمبلك.' فقسم ما ٌملكه بٌنهما. 12 

 وبعد أٌام قلٌلة، جمع االبن األصؽر كل شًء له وسافر إلى بلدة بعٌدة. وهناك بذر ثروته فً عٌشة اإلسراؾ. 13 

 ح محتاجا.وبعدما أنفق كل شًء، حدثت مجاعة شدٌدة فً جمٌع أنحاء تلك الببلد، وأصب 14 

 فذهب والتحق بخدمة مواطن من أهل تلك الببلد، فؤرسله إلى حقوله لٌرعى الخنازٌر. 15 

 ٌعطٌه أحد. و لكن لموكان ٌتمنى أن ٌمؤل بطنه من الخروب الذي كانت الخنازٌر تؤكله،  16 

 ن الجوع!"فرجع إلى نفسه وقال، 'كل الخدم الذٌن عند أبً ٌفضل عنهم الطعام، وأنا هنا أموت م 17 

 أقوم وأذهب إلى أبً وأقول له: ٌا أبً، أخطؤت فً حق هللا وفً حقك، 18 

 أنا ال أستحق أن أدعى ابنك، اجعلنً كواحد من خدمك.' 19 

 "فقام وذهب إلى أبٌه. وبٌنما هو مازال بعٌدا، رآه أبوه فؤشفق علٌه، وجرى ورمى نفسه على عنقه وقبله بحرارة. 21 

 ه، 'ٌا أبً، أخطؤت فً حق هللا وفً حقك، وال أستحق أن أدعى ابنك.'فقال االبن ألبٌ 21 

 فقال األب لعبٌده، 'أسرعوا وهاتوا أفخر ثوب وألبسوه، وضعوا خاتما فً ٌده، وحذاء فً رجلٌه. 22 

 وهاتوا العجل المسمن واذبحوه فنؤكل ونفرح، 23 

 .' فؤخذوا ٌفرحون.ألن ابنً هذا كان مٌتا فرجع إلى الحٌاة، وكان ضاال فوجد 24 

 ابنه األكبر فً الحقل، ولما رجع واقترب من الدار، سمع الموسٌقى والرقص. و كان 25 

 فنادى واحدا من الخدم، وسؤله عن الموضوع. 26 

 فقال له، 'أخوك جاء، وأبوك ذبح العجل المسمن، ألنه رجع إلٌه بالصحة والسبلمة.' 27 

 فخرج إلٌه أبوه وأخذ ٌترجاه. ورفض أن ٌدخل. االبن األكبر فؽضب 28 

لكنه أجاب أباه وقال له، 'كل هذه السنٌن وأنا أخدمك، ولم أخالؾ لك أمرا أبدا، ولم تعطنً ولو جدٌا واحدا ألفرح مع  29 
 أصحابً.

 لكن لما رجع ابنك هذا، الذي بذر مالك مع الزوانً، ذبحت له العجل المسمن!' 31 

 ت معً دابما، وكل ما عندي هو لك."فقال له أبوه، 'ٌا ابنً، أن 31 

 "جد.لكن كان ٌجب أن نفرح ونبتهج، ألن أخاك هذا كان مٌتا فرجع إلى الحٌاة، وكان ضاال فو 32 
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 Forgiveness    - 18يزً  -انغفشاٌ   (52

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. تباعه عن الؽفرانأٌعلم عٌسى هنا  مقدمة:
 

 ك، اذهب عاتبه بٌنك وبٌنه على انفراد. فإن سمع لك، فقد ربحت أخاك."إن أخطؤ أخوك فً حققال عٌسى:  15

 بناء على شهادة شاهدٌن أو ثبلثة.تتؤكد  ألن الحقابقوإن لم ٌسمع، فخذ معك واحدا آخر أو اثنٌن،  16

ل الوثنً وإن رفض أن ٌسمع لهما، أخبر جماعة المإمنٌن. وإن رفض أن ٌسمع حتى لجماعة المإمنٌن، فعامله كما تعام 17
 أو جابً الضرابب.

 وجاء بطرس وقال له: "ٌا سٌد، كم مرة أسامح أخً عندما ٌخطا فً حقً؟ هل سبع مرات؟" 21

 أجابه عٌسـى: "أقول لك، ال سبع مرات، بل سبعٌن مرة سبع مرات. 22

 "فإن مملكة هللا هً مثل ملك أراد أن ٌحاسب عبٌده. 23

 بملٌون عملة من الفضة.فلما بدأ، جاءوا إلٌه بواحد مدٌون  24

 ولم ٌكن عنده ما ٌسدد به الدٌن. فؤمر سٌده أن ٌباع هو وامرأته وأوالده، وكل ما ٌملك لكً ٌسدد الدٌن. 25

 فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال، 'اصبر علً وأنا أسدد لك كل شًء.' 26

 فؤشفق سٌد ذلك العبد، وأطلق سراحه وسامحه بالدٌن. 27

ذلك العبد، لقً واحدا من زمبلبه العبٌد كان مدٌونا له بمبة عملة من الفضة. فؤمسك برقبته ٌخنقه وقال، 'ادفع ولما خرج  28
 ما علٌك.'

 فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إلٌه وقال، 'اصبر علً وأنا أسدده لك.' 29

 فرفض وأخذ الرجل ورماه فً السجن حتى ٌسدد الدٌن. 31

 ون ما جرى، فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سٌدهم بكل ما جرى.رأى العبٌد اآلخر و 31

 فناداه سٌده وقال له، 'أٌها العبد الشرٌر، كل ذلك الدٌن أنا سامحتك به ألنك توسلت إلً، 32

 ألٌس من واجبك إذن إن ترحم العبد زمٌلك، كما رحمتك أنا؟' 33

 وؼضب سٌده، وسلمه إلى الجبلدٌن حتى ٌسدد له كل الدٌن. 34

 وأبً السمابً ٌعاملكم بنفس الطرٌقة إن لم ٌسامح كل واحد منكم أخاه من القلب." 35
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 Zaccheus    19نىقب    - صكٍ (53

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو.  جاء رجل لٌعرؾ هللا و تم استرداده إلى مجتمعهمقدمة: 
 

 أرٌحا،  ٌمر فى عٌسـى  كان 1

 باة الضرابب، وكان ؼنٌا.سمه زكً وهو ربٌس على جوكان هناك رجل ا 2

 وحاول أن ٌرى من هو عٌسـى، فلم ٌقدر بسبب الزحام ألنه كان قصٌرا. 3

  جمٌز لكً ٌراه، فجرى قدامهم وتسلق شجرة 4

 فلما وصل عٌسـى إلى ذلك المكان، نظر إلى فوق وقال له: "ٌا زكً، انزل بسرعة ألنً ٌجب أن أزورك فً دارك الٌوم." 5

 قبله بسرور.فنزل بسرعة، واست 6

 !"خاطىءورأى الجمٌع هذا، فؤخذوا ٌتذمرون وٌقولون: "ذهب لٌكون ضٌفا عند واحد  7

فوقؾ زكً وقال للمسٌح: "اسمع ٌا موالي! سؤعطً نصؾ ممتلكاتً للفقراء، وإن كنت ظلمت أحدا فً شًء، أرد له  8
 أربعة أضعاؾ."

 هذا الرجل هو أٌضا ابن إلبراهٌم. إلى هذه الدار، ألن الخبلصفقال له عٌسـى: "الٌوم جاء  9

 وٌنقذهم." المفقودٌنألن الذي صار بشرا جاء لكً ٌبحث عن  11

 

 
 

 Bartimaeus    -11يشقص   -  ثبسطًبوي (54

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو.  هذه القصة حدثت قرب نهاٌة حٌاة عٌسى، عندما كان فى طرٌقه إلى القدسمقدمة: 
 

 جالًسا على جانب الطرٌق. كان الشحاذ األعمى بارطماوى أرٌحا، ٌذه و جمهور كثٌر خارج منو تبلم كان عٌسـىبٌنما  46

 فلما سمع إنه عٌسى الناصرى، أخذ ٌصرخ: "ٌا عٌسى ٌا ابن داود ارحمنى!" 47

 فوبخه الكثٌرٌن و قالوا له: "اسكت." لكنه صرخ أكثر: "ٌا ابن داود ارحمنى!" 48

 " فنادوا األعمى و قالوا له: "أبشر! قم، فهو ٌنادٌك."فتوقؾ عٌسى و قال: "نادوه. 49

 فرمى ثوبه، و قفز و جاء إلى عٌسى. 51

 فسؤله عٌسى: "ماذا ترٌد أن أفعل لك؟" قال األعمى: "ٌا سٌدى، أرٌد أن أبصر." 51

 فقال له عٌسى: "اذهب، إٌمانك شفاك!" و فى الحال بدأ ٌرى، و تبع عٌسى فى الطرٌق. 52
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 Triumphal Entry  12، َىدُب 19نىقب   - َزصبسٌانذخىل اال (55

 من بٌت عنٌا أرسل اثنٌن من تبلمٌذه، عٌسى ولما اقترب 29

وقال لهما: "اذهبا إلى القرٌة التً أمامكما، وعندما تدخبلنها، تجدان جحشا مربوطا لم ٌركبه أحد أبدا، حبله وأحضراه إلى  31
 هنا.

 وال له: السٌد محتاج له."فإن سؤلكما أحد: لماذا تحبلنه؟ فق 31

 فذهب المرسبلن ووجدا كما قال لهما تماما. 32

 وبٌنما هما ٌحبلن الجحش، قال لهما أصحابه: "لماذا تحبلن الجحش؟" 33

 فقاال: " السٌد محتاج له." 34

 عٌسـى علٌه. و ركبفؤحضراه إلى عٌسـى، وطرحا ثٌابهما علٌه،  35

 .و آخرٌن فرشوا أفرع خضراء قطفوها من الحقل س ثٌابهم فً الطرٌقالناكثٌر من  وفٌما هو سابر فرش  36

أخذ كل جمهور التبلمٌذ ٌسبحون هللا بفرح بصوت عال على   من الطرٌق النازل من جبل الزٌتون،عٌسى ولما اقترب  37
 كل المعجزات التً رأوها،

 األعالً. فً و مجدوٌقولون: "تبارك الملك اآلتً باسم هللا. سبلم فً السماء،  38

 15: 12ٌوحنا  " هذا ملككم ٌؤتً راكبا على جحش ابن دابة." النه مكتوب "

 فقال له بعض الفرٌسٌٌن من بٌن الجمهور: "ٌا معلم، وبخ تبلمٌذك." 39

 فؤجاب: "أإكد لكم، إن هم سكتوا، فالحجارة تهتؾ!" 41

 لب موابد الصٌارفةو ٌشترون و ق طرد الذٌن ٌبٌعونوذهب عٌسـى إلى بٌت هللا، وأخذ ٌ 45

 وقال لهم: "ٌقول كتاب هللا: بٌتً ٌكون بٌت الصبلة، لكن أنتم جعلتموه مؽارة لصوص." 46

 الشعب ٌحاولون أن ٌقتلوه، وقادةوالفقهاء الكهنة وكان كل ٌوم ٌعلم الناس فً بٌت هللا. وكان رإساء  47

 ع إلٌه.فلم ٌجدوا إلى ذلك سبٌبل، ألن كل الشعب كان مولعا باالستما 48
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  Mary Anointing Jesus  -26, يزً 12َىدُب   - ثبنطُت عُغً ذهٍيشَى ر (56

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. لعازر الذي اقامه عٌسى من الموت كان عٌسى صدٌقا لعابلة مرٌم ومرثا  واخٌهممقدمة: 
 

 الذي أقامه من الموت. وقبل الفصح بستة أٌام، جاء عٌسى إلى بٌت عنٌا، حٌث كان ٌسكن لعازر  1 :12يو

 عشاء هناك. وكانت مرثا تخدم، وكان لعازر أحد الجالسٌن معه إلى المابدة. عٌسىفعملوا ل 2 

 فؤخذت مرٌم قارورة عطر ؼالً الثمن ودهنت قدمً عٌسى، ثم مسحتهما بشعرها. فامتؤلت الدار من رابحة العطر. 3 

 نه فٌما بعد:فقال أحد تبلمٌذه وهو ٌهوذا القرٌوتً، الذي خا 4 

 "لماذا؟ كان ٌمكن أن ٌباع هذا العطر بمبلػ ٌعادل مرتب سنة وٌعطى للفقراء!" 5 

 قال هذا، ال ألنه كان ٌهمه الفقراء، بل ألنه لص، وكان صندوق النقود معه فكان ٌسرق مما ٌوضع فٌه. 6 

 فقال عٌسى: "اتركها، إنها حفظت هذا العطر للٌوم، ٌوم إعدادي للدفن. 7 

 لفقراء عندكم دابما، أما أنا فبل أبقى عندكم دابما."ا 8 

 أقول لكم الحق: حٌثما انتشرت هذه البشرى فً كل العالم، ٌتحدث الناس بعملها هذا وٌتذكرونها." " 13 :26مت
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 Last Supper    - 15، 14، َىدُب26يزً – انعشبء االخُش (57

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. خٌر مع اتباعهقبل ان تتم خٌانة عٌسى كان له هذا العشاء االمقدمة: 
 

 الكهنةثم إن المدعو ٌهوذا القرٌوتً، وهو واحد من االثنً عشر، ذهب إلى رإساء  14: 26مت

 لكم؟" فدفعوا له ثبلثٌن عملة من الفضة. عٌسى وقال: "ماذا تعطوننً إن سلمت 15 

 لهـم. عٌسى وذا ٌترقب الفرصة المناسبة لٌسلمومن ذلك الوقت، أخذ ٌه 16 

 .تلمٌذ إلى المابدة مع االثنً عشر عٌسى عٌد الفطٌر، جلس لٌلةوفً  17 

 وبٌنما هم ٌؤكلون قال: "أقول لكم الحق، واحد منكم سٌخوننً." 21 

 فحزنوا جدا وأخذ الواحد بعد اآلخر ٌسؤله: "هل أنا ٌا سٌد؟" 22 

 ن.فؤجاب: "الذي ٌخوننً هو واحد قد ؼمس ٌده معً فً الصح 23 

 الذي صار بشرا سٌموت كما قال عنه الكتاب، لكن الوٌل لذلك الرجل الذي ٌخونه! كان خٌرا له لو لم ٌولد!" 24 

 و حالما أخذ ٌهوذا الخبز خرج . فؤجاب ٌهوذا الذي خانه: "هل أنا ٌا معلم؟" فقال له: "نعم أنت." 25 

 وقسم، وأعطى التبلمٌذ وقال: "خذوا وكلوا، هذا هو جسمً." ٌؤكلون، أخذ عٌسـى خبزا وشكر هللا كان التبلمٌذوبٌنما  26 

 ثم أخذ الكؤس وشكر وأعطاهم وقال: "اشربوا منها كلكم، 27 

 ألن هذا هو دمً الذي به ٌعمل هللا عهده معكم، وهو ٌسفك فً سبٌل كثٌرٌن لمؽفرة الذنوب. 28 

 .بًأٌضاً آمنوا فباهلل  أنتم مإمنٌن"ال تضطرب قلوبكم.  1: 14ٌو

 فً دار أبً مساكن كثٌرة. لو لم ٌكن هذا صحٌحا، ما كنت أقوله لكم. أنا ذاهب ألعد لكم مكانا. 2 

 وبعدما أذهب وأعد لكم المكان، أرجع وآخذكم معً، لتكونوا فً المكان الذي أنا فٌه. 3 

 أنتم تعرفون الطرٌق إلى المكان الذي أنا ذاهب إلٌه." 4 

 ال نعلم أٌن أنت ذاهب، فكٌؾ نعرؾ الطرٌق؟" فقال له توما: "ٌا سٌد نحن 5 

 قال له عٌسى: "أنا هو الطرٌق، أنا هو الحق، أنا هو الحٌاة. ال ٌقدر أحد أن ٌؤتً إلى األب إال بواسطتً. 6 

 أنا الكرمة، وأنتم األؼصان. من ٌثبت فً ٌثمر ثمرا كثٌرا، ألنكم بدونً ال تقدرون أن تعملوا شٌبا 5: 15ٌو

 صٌتً: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم.هذه هً و 12 

 ال توجد محبة أعظم من أن ٌضحى الواحد بنفسه فى سبٌل أحبابه. 13 

 ثمرا ٌدوم، فٌعطٌكم اآلب كل ما تطلبونه باسمى. أنتم لم تختارونى، أنا الذى أخترتكم و عٌنتكم لتذهبوا و تثمروا 16 

 ثم ؼنوا أؼنٌة وخرجوا إلى جبل الزٌتون.  31: 26مت

  ثم قال لهم عٌسـى: "هذه اللٌلة كلكم تتراجعون عنً، فالكتاب ٌقول، 'أضرب الراعً فتتشتت خراؾ القطٌع.' 31 

 فقال له بطرس: "حتى ولو تراجع عنك الكل فؤنا لن أتراجع." 33 

 أجابه عٌسـى: "أقول لك الحق: هذه اللٌلة قبل أن ٌصٌح الدٌك، تنكرنً ثبلث مرات." 34 

 .طرس: "ولو لزم األمر أن أموت معك، فبل أنكرك أبدا." وقال التبلمٌذ كلهم نفس هذا الكبلمفقال له ب  35 
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  Arrest And Trial  - 22نىقب – االعزقبل وانًذبكًخ (58

 

. كان الذي كانوا ٌمكثون به ؼالباحدثت هذ القصة بعد العشاء عندما وصل عٌسى واتباعه الى جبل الزٌتون وهو الممقدمة: 
 قصة من كلمة هللا.لٌك الإو

 

 إلى المكان، قال لهم: "صلوا لببل تقعوا فً محنة." عٌسى ولما وصل 41 

 ثم ابتعد عنهم قلٌبل، وركع وصلى وقال: 41 

 "ٌا أبً، إن كنت ترٌد، أبعد عنً هذه الكؤس، لكن لتكن إرادتك أنت ال إرادتً أنا." 42 

 وظهر له مبلك من السماء ٌقوٌه. 43 

 اع شدٌد، فؤخذ ٌصلً بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على األرض.وكان فً صر 44 

 فلما قام من الصبلة، ورجع إلى التبلمٌذ، وجدهم نابمٌن من الحزن. 45 

 فقال لهم: "لماذا أنتم نابمون؟ قوموا وصلوا لببل تقعوا فً محنة." 46 

 لقرٌوتً الذي هو واحد من االثنً عشر، واقترب من عٌسى لٌقبله.وبٌنما هو ٌتكلم، جاءت عصابة ٌقودها المدعو ٌهوذا ا 47 

 فقال له عٌسى: "ٌا ٌهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟" 48 

 فلما رأى أتباع عٌسى ما سٌحدث، قالوا: "هل نضرب بالسٌؾ ٌا موالنا؟" 49 

 ، فقطع أذنه الٌمنى.الكهنةوضرب واحد منهم عبد ربٌس  51 

 "كؾ عن هذا!" ولمس أذن الرجل وشفاه.فقال عٌسى:  51 

ثم قال عٌسى لرإساء األحبار وقادة حرس بٌت هللا والشٌوخ الذٌن جاءوا علٌه: "هل أنا لص، حتى خرجتم علً بسٌوؾ  52 
 وعصً؟

 كنت معكم فً بٌت هللا كل ٌوم، فلم تقبضوا علً. هذه هً سـاعتكم، حـٌث ٌتسـلط الظـبلم." 53 

 . وتبعه بطـرس مـن بعـٌد.الكهنةاقوه وأحضـروه إلى دار ربٌس فقبضـوا علٌه وسـ 54 

 فلما أشعلوا نارا فً وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بٌنهم. 55 

 فرأته خادمة من خبلل ضوء النار وهو جالس، فتفرست فٌه وقالت: "هذا الرجل أٌضا كان مع عٌسـى." 56 

 عرفه."أنكر وقال: "ٌا امرأة أنا ال أ بطرس لكن 57 

 وبعد قلٌل رآه واحد آخر وقال: "وأنت أٌضا واحد منهم." لكن بطرس قال: "كبل ٌا رجل!" 58 

 وبعد حوالً ساعة، أصر واحد آخر وقال: "بالتؤكٌد هذا الرجل أٌضا كان مع عٌسـى، ألنه جلٌلً." 59 

 اح الدٌك.لكن بطرس قال: "ٌا رجل، أنا ال أعرؾ ما تقول." وبٌنما هو مازال ٌتكلم، ص 61 

فالتفت عٌسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كبلم عٌسى وكٌؾ أنه قال له: "قبل أن ٌصٌح الدٌك الٌوم، تنكرنً ثبلث  61 
 فخرج وبكى بحرقة. 62     مرات."

 والفقهاء، وساقوا عٌسـى إلى مجلسهم األعلى. الكهنةولما طلع النهار، اجتمع مجلس شٌوخ الشعب، وهم رإساء  66  

 أجاب: "قلتم الصواب." 71   وقالوا: "إن كنت أنت هو المسٌح، فقل لنا 67 

 فقالوا: "لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو!" 71
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  The Crucifixion   - 18، َىدُب23نىقب – انصهت (59

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإوحتى ٌصلبوه  رومانٌة دانة عٌسى, احتاج الٌهود الى االذن من الحكومة الإبعد  مقدمة:
 

 . الحاكم الرومانى ، وأحضروا عٌسـى إلى بٌبلطسالقادة الدٌنٌٌن من المحاكمةفقام  1: 23لو

وأخذوا ٌقدمون التهم ضده، فقالوا: "وجدنا هذا الشخص ٌحرض أمتنا على الثورة، وٌعارض دفع الضرٌبة لقٌصر، وٌزعم  2
 أنه المسٌح، ٌعنً هو ملك!"

 : "هل أنت ملك الٌهود؟"عٌسىبٌبلطس ؤل سف 33 :18ٌو

 أجاب عٌسى: "ملكً ال ٌنتمً إلى هذا العالم 36

وقد ولدت وجبت إلى العالم لهذا: ألشهد للحق.  قال له بٌبلطس: "إذن فؤنت ملك؟" أجاب عٌسى: "قلت الصواب، أنا ملك.ف 37
 فكل من ٌنتمً إلى الحق ٌسمع لً."

 ولما قال هذا خرج ثانٌة إلى الشعب وقال لهم: "ال أجد فٌه أي ذنب.قال له بٌبلطس: "ما هو الحق؟"  38

 ردوا علٌه بالصراخ: "اصلبه! اصلبه!"رإساء الكهنة حفزوا الشعب ف لكن 21: 23لو

 ت،أنا ال أجد فٌه ما ٌستحق المو : "لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ فقال لهم بٌبلطس 22 

 هم، وصرخوا بؤعلى صوتهم أن ٌصلبه. وؼلب صراخهم.أصروا على طلب رإساء الدٌن لكن 23 

 و أخذوا عٌسى لٌصلبوه. فقرر بٌبلطس أن ٌمنحهم طلبهم. 24 

 فلما أخذوه، أمسكوا سمعان القٌروانً وهو راجع من الرٌؾ، ووضعوا علٌه الصلٌب لٌحمله وراء عٌسـى. 26 

 وأخذوا اثنٌن آخرٌن كانا مجرمٌن لكً ٌقتلوهما معه. 32 

 ما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمٌن، واحد عن ٌمٌنه واآلخر عن شماله.فل 33 

 ثٌابه بٌنهم بالقرعة. الجنود فقال عٌسـى: "ٌا أبً، اؼفر لهم ألنهم ال ٌعلمون ما ٌفعلون." وقسم 34 

 كان فعبل الملك الذي اصطفاه هللا، فلٌنقذ نفسه!" فإن ووقؾ الناس ٌتفرجون، وكان القادة ٌهزأون وٌقولون: "أنقذ ؼٌره، 35 

 وكان الجنود أٌضا ٌهزأون به، فاقتربوا وقدموا له خبل 36 

 وقالوا: "إن كنت ملك الٌهود، فؤنقذ نفسك." 37 

 ."هذا ملك اليهودووضعوا فوقه الفتة تقول: " 38 

 ٌح! إذن أنقذ نفسك وأنقذنا!"وكان أحد المجرمٌن المعلقٌن ٌشتمه وٌقول: "أنت تقول إنك المس 39 

 ر وبخه وقال له: "أال تخاؾ هللا؟لكن اآلخ 41 

 عقابنا هو بالعدل، ألننا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم ٌرتكب أي خطؤ." 41 

 ثم قال: "ٌا عٌسـى، افتكرنً عندما تؤتً فً ملكك." 42 

 ً الجنة."فقال له عٌسـى: "أقول لك الحق: الٌوم ستكون معً ف 43 

 الظهر، وخٌم الظبلم على كل األرض حتى الساعة الثالثة عصرا، و كان وقت 44 

 ألن الشمس أظلمت. وانشقت الستارة الموجودة فً بٌت هللا إلى شطرٌن. 45 

 فصرخ عٌسـى صرخة عالٌة وقال: "ٌا أبً، فً ٌدٌك أضع روحً ودٌعة." ولما قال هذا توفً. 46 
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 ، وهو رجل تقً وصالح، لمجلس األعلى اسمه ٌوسؾوكان هناك عضو فً ا 51 

 .وال على تصرفهم. وكان من الرامة  المجلس ولم ٌوافق على قرار 51 

 فذهب إلى بٌبلطس وطلب جثمان عٌسى. 52 

 فؤنزله ولفه فً كفن من الكتان، ووضعه فً قبر محفور فً الصخر لم ٌوضع فٌه أحد أبدا. 53 

 سـى من الجلٌل، تبعن ٌوسؾ، ورأٌن القبر وكٌؾ وضع فٌه الجثمان.والنساء البلتً جبن مع عٌ 55 

 السبت حسب الوصٌة.استرحن  لكنهنثم رجعن إلى الدار وأعددن عطورا وأطٌابا.  56 
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  The Resurrection   - 1، أعًبل انشعم24نىقب – انقُبيخ (61

 

 الٌك قصة نقطة تحول التارٌخ. مقدمة:
 

 لفجر، أخذت النساء العطور التً أعددنها، وذهبن إلى القبر، وفً ٌوم األحد عند طلوع ا 24لو

 ظهر لهن رجبلن فً ثٌاب المعة، ووقفا بجوارهن.و فجؤة   4

 فقال الرجبلن لهن: "لماذا تبحثن عن الحً بٌن الموتى؟  5

 هو لٌس هنا، بل قام 6

 ور.من القبر، وأخبرن األحد عشر والباقٌن جمٌعا بكل هذه األم النساء فرجعن  9

 أما الرسل فلم ٌصدقوا النساء.  11

 ثم رجع إلى الدار وهو فً حٌرة مما حدث.  لكن بطرس قام وجرى إلى القبر، وانحنى فرأى األكفان موضوعة وحدها.  12

 وفً نفس الٌوم، كان اثنان من التبلمٌذ فً طرٌقهما إلى قرٌة اسمها عمواس،  13

 ، جاء عٌسـى بنفسه وأخذ ٌمشً معهما.ا حدثكانا ٌتحدثان و ٌتناقشان عن موبٌنما   15

 لكن كما لو أن عٌونهما أؼمضت، فلم ٌعرفاه.  16

 اذا تتحدثان وأنتما ماشٌان معا؟"لهما: "عن م عٌسى فقال  17

 فً هذه األٌام!" "البد أنك الشخص الوحٌد فً سكان القدس الذي ال ٌعرؾ ما حدث فٌها فؤجاباه   18

 كان نبٌا قدٌرا فً الكبلم واألعمال فً نظر هللا وكل الناس،الذى ث؟" قاال له: "عٌسـى الناصري فقال لهما: "ماذا حد  19

 وقادتنا أسلموه لحكم اإلعدام وصلبوه. كهنتنالكن رإساء   21

 ثم إن بعض النساء من جماعتنا ذهبن إلى القبر فً الصباح الباكر،  22

 حً. وقلن إنهن شاهدن مبلبكة فً رإٌا قالوا إنه  23

 من توراة موسى وصحؾ كل األنبٌاء، فشرح لهما ما ورد بشؤنه فً جمٌع الكتب. عٌسى ابتدأف  27

 اقتربوا من القرٌة التً كانا ٌقصدانها، فتظاهر عٌسـى بؤنه ذاهب إلى مكان أبعد.و لما   28

 دهما.لكنهما قاال: "من فضلك تعال عندنا، فالوقت تؤخر واقترب المساء." فدخل لٌبٌت عن  29

 ولما جلس معهما إلى المابدة، أخذ الخبز وشكر هللا وقسم وأعطاهما.  31

 فانفتحت عٌونهما وعرفاه. لكنه اختفى عنهما.  31

 فقال أحدهما لآلخر: "لهذا كان فً قلبنا شوق وحرارة لما كان ٌحدثنا فً الطرٌق وٌشرح لنا الكتب!"  32

 األحد عشر وباقً أصحابهم مجتمعٌن معا هناك، وقاما فً الحال ورجعا إلى القدس. فوجدا  33

 فؤخبرا بما حدث فً الطرٌق، وكٌؾ أنهما عرفا السٌد لما قسم الخبز.  35

 وبٌنما هما ٌتكلمان بهذا، وقؾ عٌسـى بنفسه فً وسطهم وقال لهم: "السبلم علٌكم."  36

 فذهلوا وارتعبوا، وظنوا أنهم ٌشاهدون شبحا.  37

 هذا االضطراب؟ ولماذا هذا الشك فً قلوبكم؟ فقال لهم: "لماذا  38
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 انظروا إلى ٌدي ورجلً. أنا هو بنفسً. المسونً وانظروا. الشبح لٌس له لحم وعظم كما ترون لً."  39

وقال لهم: "هذا هو الذي قلته لكم لما كنت معكم، وهو أن ٌتم كل ما ورد عنً فً توراة موسى وصحؾ األنبٌاء  44
 والمزامٌر."

 فتح عقولهم لٌفهموا الكتاب.ثم   45

 وقال لهم: "ٌقول الكتاب إن المسٌح ٌتؤلم ثم ٌقوم من الموت فً الٌوم الثالث.  46

 ٌجب دعوة الناس من كل الشعوب أن ٌتوبوا لتؽفر ذنوبهم بواسطة اسمه. و اآلن   47

 ما وعد به أبً سؤرسل إلٌكمأنا و  49

 أنه حً، وأظهر نفسه لهم خبلل أربعٌن ٌوما، ببراهٌن كثٌرة لتبلمٌذه عٌسى بٌنو   3: 1اع

عندما ٌحل الروح القدوس علٌكم، تنالون قوة وتكونون لً شهودا فً القدس، وفً كل ببلد ٌهوذا والسامرة، و قال لهم: " 8 
 وإلى آخر األرض."

 بهم بالقرب من بٌت عنٌا، ورفع ٌدٌه وباركهم. عٌسى وخرج 51 :24لو

 ركهم ورفع إلى السماء.وبٌنما هو ٌباركهم، ت  51

 ثم رجعوا إلى القدس بفرح عظٌم.  52

 وكانوا دابما فً بٌت هللا ٌسبحون هللا  53
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  Pentecost    2عفش االعًبل   -َىو انخًغٍُ   (61

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. ٌوما 51من الموت بـ ٌامتهعٌسى وق صلبولدت الكنٌسة بعد مقدمة: 

 

 ان المإمنون مجتمعٌن معا فً مكان واحد. لما جاء ٌوم الخمسٌن، ك 1

 وفجؤة حدث صوت من السماء كؤنه صوت رٌح عاصفة، ومؤل الدار كلها حٌث كانوا جالسٌن. 2

 وظهرت لهم ألسنة كؤنها من نار، وتوزعت واستقرت على كل واحد منهم. 3

 ح أن ٌتكلموا.وامتؤلوا كلهم بالروح القدوس، وأخذوا ٌتكلمون بلؽات أخرى كما أعطاهم الرو 4

 وكان ٌوجد فً القدس فً ذلك الوقت ٌهود أتقٌاء جاءوا من كل ببلد العالم. 5

 فلما سمعوا هذا الصوت، اجتمع جمهور منهم. وكانوا فً حٌرة ألن كل واحد منهم كان ٌسمعهم ٌتكلمون بلؽته. 6

 ل.فاندهشوا وتعجبوا وقالوا: "هإالء الناس الذٌن ٌتكلمون هم جمٌعا من الجلٌ 7

 فكٌؾ ٌسمعهم كل واحد منا ٌتكلمون بلؽته الخاصة؟ 8

 فكانوا كلهم فً ذهول وحٌرة، وهم ٌسؤلون بعضهم بعضا: "ما معنى هذا؟" 12

 وآخرون كانوا ٌهزأون وٌقولون: "إنهم سكارى!" 13

وجودٌن فً فوقؾ بطرس مع األحد عشر رسوال، وخاطب الجمهور بصوت عال وقال: "أٌها الٌهود، وأنتم ٌا كل الم 14
 القدس، انتبهوا واسمعونً.

 نون،هإالء لٌسوا سكارى كما تظ 15

 إنما هذا هو ما قال عنه النبً ٌوبٌل، 16

وٌرى شبابكم رإى،  رجاالً و نساًء، 'قال هللا: إنً فً األٌام األخٌرة أفٌض روحً على كل بشر، فٌتنبؤ بنوكم وبناتكم، 17
 وٌحلم شٌوخكم أحبلما.

 إلى المولى ٌنجو.'وكل من ٌبتهل  21

"ٌابنً إسرابٌل اسمعوا هذا الكبلم: عٌسـى الناصري هو رجل برهن هللا لكم على أنه أرسله، وذلك بمعجزات وعجابب  22
 وآٌات عملها بواسطته. وأنتم تعلمون هذا ألنها جرت بٌنكم.

 الكفار. وهو سلم لكم حسب خطة هللا المرسومة وعلمه السابق، فصلبتموه وقتلتموه بمساعدة 23

 و نحن جمٌعاً شهود على هذه الحقٌقة.من الموت حٌا، أقامه لكن هللا  24

 ٌجب على كل بنً إسرابٌل أن ٌعرفوا بكل تؤكٌد أن عٌسى هذا الذي أنتم صلبتموه، جعله هللا المسٌح سٌد الكل. لذلك 36

 خوة، ماذا نعمل؟"فلما سمع الناس هذا، وخزتهم قلوبهم، فسؤلوا بطرس وباقً الرسل: "أٌها اال 37

 أجابهم بطرس: "توبوا ولٌتؽطس كل واحد منكم باسم عٌسـى المسٌح، لكً تؽفر ذنوبكم، وتنالوا عطٌة الروح القدوس. 38

 فالذٌن قبلوا كبلمه تؽطسوا. وفً ذلك الٌوم انضم إلى جماعة المإمنٌن حوالً ثبلثة آالؾ شخص. 41

 على اجتماعات الشركة األخوٌة وتناول الخبز معا واالبتهال هلل.وكانوا ٌواظبون على تلقً تعلٌم الرسل، و 42

 .الرهبةوتمت عجابب وآٌات كثٌرة على أٌدي الرسل، فامتؤل الجمٌع من  43
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 وكان المإمنون كلهم متحدٌن، وكل شًء مشتركا بٌنهم. 44

 .فكانوا ٌبٌعون أرضهم وأمبلكهم، وٌوزعون الثمن على اآلخرٌن حسب احتٌاج كل واحد 45

 وكانوا ٌتناولون الخبز فً دار الواحد بعد اآلخر، وٌتشاركون فً الطعام معا بفرح وتواضع. 46

 وكان المسٌح كل ٌوم ٌضم الذٌن ٌنعم علٌهم بالنجاة إلى جماعة المإمنٌن.  47
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  Healing At the beautiful Gate  3عفش االعًبل  - انشفبء عُذ انجىاَخ انجًُهخ (62

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. عبده عٌسىهللا ٌمجد مقدمة: 
 

 ذات ٌوم، ذهب بطرس وٌوحنا إلى بٌت هللا لصبلة الساعة الثالثة عصرا.  1

وعند باب بٌت هللا الذي اسمه الباب الجمٌل، كان ٌوجد رجل كسٌح منذ والدته. وكان الناس ٌحملونه كل ٌوم وٌضعونه  2
 هناك لكً ٌطلب صدقة من الداخلٌن إلى البٌت.

 فلما رأى بطرس وٌوحنا ٌدخبلن، طلب منهما صدقة. 3

 فثبت بطرس وٌوحنا نظرهما على الرجل ثم قال بطرس له: "انظر إلٌنا." 4

 فنظر إلٌهما وهو ٌتوقع أن ٌحصل منهما على شًء. 5

 لكن بطرس قال: "لٌس عندي فضة وال ذهب، لكنً أعطٌك ما عندي: باسم عٌسـى المسٌح الناصري قم وامش." 6

 وأمسكه بٌده الٌمنى وأقامه. وفً الحال تقوت رجبله وكعباه، 7

 فقفز ووقؾ على رجلٌه وبدأ ٌمشً. ودخل معهما إلى بٌت هللا وهو ٌمشً وٌقفز وٌسبح هللا. 8

 وكل الذٌن كانوا هناك رأوه وهو ٌمشً وٌسبح هللا. 9

 ا وانذهلوا مما جرى له.عرفوا أنه هو الشحاذ الذي كان ٌجلس عند الباب الجمٌل، فاندهشوا جد 11

 و بٌنما كان الرجل ٌبلزم بطرس  ٌوحنا جرى إلٌهم كل الناس و هم فى ذهول. 11

فلما رأى بطرس هذا قال لهم: "ٌا بنً إسرابٌل، لماذا تتعجبون من هذا؟ ولماذا تنظرون إلٌنا كما لو أننا جعلنا هذا الرجل  12
 ٌمشً بقوتنا نحن أو بتقوانا؟

م وإسحاق وٌعقوب، رب آبابنا مجد خادمه عٌسـى، الذي سلمتموه لٌقتل ورفضتموه أمام بٌبلطس، مع أنه بل رب إبراهٌ  13
 أراد أن ٌطلق سراحه.

 أنتم قتلتم واهب الحٌاة، لكن هللا أقامه من الموت، ونحن شهود بذلك. 15

 وهذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه، تقوى بواسطة اإلٌمان باسم عٌسى.  16

 ٌا اخوتً، أنا عارؾ أنكم أنتم وقادتكم عملتم هذا عن جهل.واآلن  17

 فتوبوا وارجعوا إلى هللا لكً ٌمحو ذنوبكم. فتؤتً أوقات الفرج من عنده، 19

 نبؤ عن هذه األٌام جمٌع األنبٌاءت فقد 24

لما قال إلبراهٌم، 'بواسطة نسلك البركات التً تنبؤ بها هإالء األنبٌاء هً لكم، وكذلك لكم العهد الذي أعطاه هللا آلبابكم و  25
 أبارك كل شعوب األرض.



80          

 

 

  Peter And john Trail   - 4انشعم عًبلأ  -يذبكًخ ثطشط وَىدُب  (63

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو .عندما كان بطرس ٌخاطب هإالء الناس وصل  قادة الدٌن مقدمة:
 

 وقابد حرس بٌت هللا والصدوقٌون.  نةالكهوبٌنما كان بطرس وٌوحنا ٌكلمان الشعب، أقبل علٌهما  1 

 وكانوا متضاٌقٌن جدا ألن بطرس وٌوحنا كانا ٌعلمان الشعب وٌقوالن إن الموتى سٌقومون إلى الحٌاة كما قام عٌسـى. 2 

 فقبضوا علٌهما، ووضعوهما فً الحبس إلى الؽد 3 

 رجال حوالً خمسة آالؾ.لكن كثٌرٌن من الذٌن سمعوا الرسالة آمنوا، وصار عدد المإمنٌن من ال 4 

 وفً الؽد، اجتمع قادة الٌهود والشٌوخ والفقهاء فً القدس. 5 

 فؤحضروا بطرس وٌوحنا قدامهم وسؤلوهما: "بؤي قوة، وباسم من فعلتما هذا؟" 7 

 من الروح القدوس أجابهم: "ٌا قادة الشعب وشٌوخهم،و هو مملوء  بطرس 8 

 ه مع مرٌض، وترٌدون أن تعرفوا كٌؾ شفً.أنتم تسؤلوننا الٌوم عن معروؾ صنعنا 9 

بقوة اسم عٌسـى المسٌح الناصري الذي  إذن فاعلموا جمٌعا، ولٌعلم كل بنً إسرابٌل، أن هذا الرجل ٌقؾ أمامكم سلٌما 11 
 أنتم صلبتموه، لكن هللا أقامه من الموت.

 لبناء.فإن عٌسـى هذا هو الحجر الذي رفضتموه أٌها البناإون، وقد صار تاج ا 11 

 ال نجاة بؽٌره، ألنه ال ٌوجد فً العالم كله اسم آخر أعطً للناس ننال به النجاة." 12 

فلما رأوا شجاعة بطرس وٌوحنا، وعرفوا أنهما من عامة الشعب وؼٌر متعلمٌن، تعجبوا وأدركوا أنهما من أصحاب  13 
 عٌسـى.

 فً واقفا معهما.لكنهم لم ٌعرفوا ماذا ٌقولون، ألنهم رأوا الرجل الذي ش 14 

 فؤمروهما بالخروج من المجلس، ثم تشاوروا فٌما بٌنهم 15 

 وقالوا: "ماذا نعمل بهذٌن الرجلٌن؟ كل سكان القدس ٌعلمون أنهما صنعا آٌة عظٌمة، ونحن ال نقدر أن ننكرها. 16 

 سم."لكن لكً ال ٌنتشر هذا األمر أكثر بٌن الشعب، نهددهما لكً ال ٌكلما أحدا بهذا اال 17 

 فؤحضروهما وأمروهما أن ال ٌذكرا اسم عٌسـى، وال ٌعلما الناس به. 18 

 فؤجابهم بطرس وٌوحنا: "احكموا أنتم، هل ٌصح فً نظر هللا أن نطٌعكم أنتم أم نطٌع هللا؟ 19 

 نحن ال نقدر أن نسكت، بل سنتكلم بما رأٌنا وسمعنا." 21 

 طرٌقة لمعاقبتهما، فقد كان الجمٌع ٌسبحون هللا على ما جرى. فهددوهما مرة أخرى ثم أطلقوهما. ولم ٌجدوا 21 

 ألن الرجل الذي حدثت معه معجزة الشفاء هذه كان عمره أكثر من أربعٌن سنة. 22 

 واستمر الرسل ٌشهدون بقوة عظٌمة أن سٌدنا عٌسـى قام من الموت. وكانت نعمة هللا الوفٌرة علٌهم جمٌعا. 33 
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  Ananias And Sapphira   - 5انشعم أعًبل – دُبَُب وعفُشح (64

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو .هللا ٌعلم ما نفعل مقدمة:
 

 باع قطعة أرض و زوجته اسمها سفٌرة، ك رجل اسمه حنانٌا،كان هنا 1

 واحتفظ لنفسه بجزء من الثمن وكانت زوجته تعلم ذلك. فؤحضر الباقً وأعطاه للرسل. 2 

 واحتفظت لنفسك بجزء من ثمن األرض؟ ، لماذا مؤل الشٌطان قلبك فكذبت على الروح القدوسفقال له بطرس: "ٌا حنانٌا 3 

قبل ما بعته كان لك، ولما بعته كان بإمكانك أن تعمل بثمنه ما تشاء. فلماذا قصدت هذا فً قلبك؟ أنت كذبت على هللا ال  4 
 على الناس!"

 ن سمعوا بهذا خافوا جدا.فلما سمع حنانٌا هذا الكبلم، وقع مٌتا. وكل الذٌ 5 

 فجاء بعض الشبان وكفنوا حنانٌا وخرجوا به ودفنوه. 6 

 وبعد حوالً ثبلث ساعات، جاءت زوجته وهً ال تعلم ما جرى. 7 

 فقال لها بطرس: "قولً لً، هل بهذا المبلػ بعتما األرض؟" قالت: "نعم، بهذا المبلػ." 8 

على امتحان روح هللا؟ انظري! الذٌن دفنوا زوجك وصلوا عند الباب، فقال لها بطرس: "لماذا اتفقت أنت وزوجك  9 
 وسٌحملونك أنت أٌضا!"

 فوقعت فً الحال عند قدمٌه وماتت. ولما دخل الشبان وجدوها مٌتة، فخرجوا بها ودفنوها بجوار زوجها. 11 

 وكل جماعة المإمنٌن وكل الذٌن سمعوا بهذا خافوا جدا. 11 

 آٌات وعجابب كثٌرة بٌن الشعب. وتمت بواسطة الرسل 12 
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  Stephen martyred   - 7، 6أعًبل انشعم – اعزشهبد اصطفبٌ (65

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو بناء ٌعقوب.أوابل للٌهود خصٌصا ألكلمة االباء تعنً االباء ا مقدمة:
 

 ن الناس.وكان اصطفان مملوءا من نعمة هللا وقوته، وكان ٌعمل عجابب وآٌات عظٌمة بٌ 8: 6أع

 لٌقولوا: "سمعنا هذا الرجل ٌقول كبلم كفر على موسى وعلى هللا." آخرٌن فحرض بعض الناس 11 

 وبذلك أثاروا ضده الشعب والشٌوخ والفقهاء، فقبضوا علٌه وأحضروه أمام المجلس األعلى. 12 

 س وضد العقٌدة.وأحضروا شهود زور ٌقولون: "هذا الشخص ال ٌتوقؾ عن الكبلم ضد بٌت هللا المقد 13 

 ألننا سمعناه ٌقول إن عٌسـى الناصري هذا سٌهدم بٌت هللا وٌؽٌر العادات التً تسلمناها من موسى." 14 

 فنظر إلٌه كل الحاضرٌن فً المجلس ورأوا وجهه كؤنه وجه مبلك. 15 

 هٌم فؤجاب اصطفان: "ٌا اخوتً وٌا آبابً اسمعونً، ظهر هللا صاحب الجبللة ألبٌنا إبرا 2: 7أع

 وقال له، 'اترك بلدك وأهلك، واخرج إلى البلد التً سؤرٌها لك.' 3

 دهفترك ببل 4 

 أوالده، أي آباءنا االثنً عشر. ولد قوب، وٌعقوب أٌضاابنه ٌع ولدبنه إسحاق، ثم إسحاق ا ابراهٌم ولد و 8 

 واآلباء حسدوا ٌوسؾ وباعوه كعبد إلى مصر. لكن هللا كان معه،  9 

 ٌرضى عنه، فؤقامه والٌا على مصر كل مصاببه، وأعطاه حكمة، وجعل فرعون ملك مصر وأنقذه من 11 

 "وحدثت مجاعة فً كل مصر وكنعان 11 

 فنزل ٌعقوب إلى مصر، 15 

 ثم قام ملك آخر على مصر لم ٌكن ٌعرؾ شٌبا عن ٌوسؾ. 18 

 فؽدر بشعبنا، وأذل آباءنا،  19 

 ك الوقت ولد موسىوفً ذل 21 

 إلى ببلد مدٌان، سى موهرب  و 29 

 وبعد أربعٌن سنة، ظهر له مبلك فً لهٌب نار فً علٌقة،  31 

 فاندهش موسى من المنظر واقترب لٌرى. فسمع صوت هللا ٌقول له، 31 

  قوب.أنا رب آبابك، رب إبراهٌم وإسحاق وٌع"  32 

 .فقال له هللا، 'اخلع حذاءك ألن المكان الذي أنت واقؾ فٌه هو أرض مقدسة 33 

 "أنا رأٌت ذل شعبً الذي فً مصر، أنا سمعت أنٌنهم، فنزلت ألنقذهم. واآلن تعال ألرسلك إلى مصر. 34 

 فؤخرجهم من مصر وصنع عجابب وآٌات فً مصر، وعند البحر األحمر، 36 

 هللسمح له أن ٌبنً مسكنا نال داود رضى هللا، فطلب من هللا أن ٌبعد فترة  و 46 

 ال ٌسكن فً بٌوت من صنع البشر، كما قال النبً، ' إال أن هللا العلً 48 

 قال هللا: "السماء عرشً، واألرض هً المكان الذي أضع فٌه قدمً. فهل تبنون لً بٌتا؟ أو مكانا أرتاح فٌه؟ 49 
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 ألم أصنع أنا كل هذه األشٌاء بٌدي؟'" 51 

 ل آبابكم تقاومون الروح القدوس دابما.ثم قال اصطفان: "أٌها الشعب العنٌد، ٌامن قلوبكم قاسٌة، أنتم مث 51 

هل ٌوجد نبً واحد لم ٌضطهدوه؟ إنهم قتلوا حتى الرسل الذٌن تنبؤوا من قبل عن مجًء البار. واآلن أنتم ؼدرتم به  52 
 وقتلتموه.

 أنتم الذٌن تسلمتم الشرٌعة بواسطة مبلبكة، ومع ذلك لم تعملوا بها." 53 

 ؼضبوا جدا، وصروا بؤسنانهم من الؽضب.فلما سمع أعضاء المجلس هذا،  54 

 لكن اصطفان نظر إلى السماء، وهو ممتلا بالروح القدوس، فرأى جبلل هللا، وعٌسـى واقفا عن ٌمٌن هللا. 55 

 فقال: "انظروا! إنً أرى السماء مفتوحة، والذي صار بشرا واقفا عن ٌمٌن هللا." 56 

 فسدوا آذانهم، وصرخوا بؤعلى صوتهم،  57 

 وأخذوا ٌرجمونه بالحجارة. ووضع الشهود ثٌابهم عند قدمً شاب اسمه شاول. 58 

 وبٌنما هم ٌرجمون اصطفان، ابتهل وقال: " ٌا موالي عٌسـى، اقبل روحً." 59 

 ثم وقع على ركبتٌه وصرخ: "ٌا موالي، ال تحسب هذا الذنب ضدهم." ولما قال هذا توفً. 61 
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  Simon The magician   - 8أعًبل انشعم – عًُىٌ انغبدش (66

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو .صة بعد رجم اصطفانحصلت هذه الق مقدمة:
 

 ما عدا التبلمٌذ هاج اضطهاد شدٌد ضد المإمنٌن الذٌن فً القدس. فتشتتوا كلهم فً أنحاء ٌهوذا والسامرة، 1

 والذٌن تشتتوا، ذهبوا من مكان إلى آخر وهم ٌبشرون بكبلم هللا. 4 

 فٌلٌب إلى مدٌنة فً السامرة وبشر بالمسٌح. فذهب 5 

 ولما كانت الجماهٌر تسمع فٌلٌب ٌتحدث، وترى اآلٌات التً كان ٌعملها، كانوا ٌصؽون بكل انتباه إلى كبلمه. 6 

 وكانت األرواح الشرٌرة تصرخ وتخرج من كثٌرٌن، وكذلك نال الشفاء عدد كبٌر من المشلولٌن والعرج. 7 

 ة بالفرح.فامتؤلت المدٌن 8 

 وٌدعً أنه شخص ؼٌر عادي. وكان فً المدٌنة رجل اسمه سٌمون، كان ٌدهش أهل السامرة، ألنه ٌمارس السحر، 9 

 ,قه الجمٌع من العظٌم إلى البسٌطوصد 11 

 وقد صدقوه ألنه كان ٌدهشهم بسحره زمانا طوٌبل. 11 

 قوة اسم عٌسـى المسٌح، آمنوا وتؽطسوا رجاال ونساء. لكن لما أعلن لهم فٌلٌب بشرى قٌام مملكة هللا، وأخبرهم عن 12 

و كان ٌبلزم فٌلٌب فى كل مكان و ٌتعجب من اآلٌات و المعجزات العظٌمة التى كان  وسٌمون نفسه آمن أٌضا وتؽطس، 13 
 ٌراها.

 وسمع الرسل فً القدس أن أهل السامرة قبلوا كبلم هللا، فؤرسلوا لهم بطرس وٌوحنا. 14 

 تضرعا من أجلهم لكً ٌنالوا الروح القدوسفذهبا و 15 

 ألنه لحد ذلك الوقت لم ٌكن حل على أحد منهم. إنما كانوا قد تؽطسوا باسم المسٌح عٌسـى. 16 

 فوضع بطرس وٌوحنا أٌدٌهما علٌهم، فنالوا الروح القدوس. 17 

م علٌهم، عرض على بطرس وٌوحنا ولما رأى سٌمون أن الروح القدوس ٌحل على المإمنٌن عندما ٌضع الرسل أٌدٌه 18 
 بعض النقود،

 وقال لهما: "أعطٌانً أنا أٌضا هذه المقدرة، لكً ٌنال الروح القدوس كل من وضعت ٌدي علٌه." 19 

 فقال له بطرس: "ستهلك أنت ونقودك! ألنك ظننت أن تشتري هبة هللا بالنقود! 21 

 فً نظر هللا.لٌس لك نصٌب وال قسمة فً هذا، ألن قلبك ؼٌر مخلص  21 

 فتب عن شرك هذا، واطلب من المولى لعله ٌؽفر لك األمر الذي فكرت به فً قلبك. 22 

 ألنً أرى أنك مملوء بمرارة الحسد ومقٌد بالشر." 23 

 فقال سٌمون: " اطلبا أنتما من المولى لكً ال ٌصٌبنً شًء مما ذكرتما." 24 
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 An Ethiopian Believes in Jesus  - 8أعًبل انشعم –وصَش دجشً َإيٍ ثعُغً  (67

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو دء النهضة فى السامرٌة، ٌرسل هللا التلمٌذ فٌلٌب لٌشهد لرجل من الحبشة.بد ب مقدمة:
 

 كلم مبلك فٌلٌب و قال له: "استعد أن تذهب إلى الطرٌق الصحراوى بٌن القدس و ؼزة." 26

رجبلً من الحبشة كان راجعاً إلى ببلده بعدما زار القدس للحج. و كان هذا فاستعد فٌلٌب و ذهب. و فى الطرٌق قابل  27
 الرجل من كبار القوم و ٌعمل وزٌراً للخزانة عند كنداكة ملكة الحبشة.

 و قال الروح القدس لفٌلٌب: "تقدم و رافق المركبة." 29

 : "هل أنت فاهم ما تقرأ؟"فجرى فٌلٌب إلى المركبة، و سمع الرجل ٌقرأ كبلم النبى إشعٌا، فقال له 31

 .فؤجاب: "كٌؾ أفهم إن لم ٌشرح لى أحد؟" و دعا الوزٌر فٌلٌب لٌصعد و ٌركب معه 31

أما فصل الكتاب الذى كان ٌقرأه الوزٌر فهو: "كان كشاة تساق إلى الذبح، و كحمل صامت بٌن ٌدّى من ٌجزه، فلم ٌفتح  32
 فمه.

 له؟ ألن حٌاته على األرض انتهت."أذلوه و عاملوه بؽٌر عدل، و من ٌصؾ نس 33

 فقال الوزٌر لفٌلٌب: "قل لى من فضلك، عمن ٌتحدث النبى؟ عن نفسه أم عن شخص آخر؟" 34

 فبدأ فٌلٌب ٌتكلم، و أخذ ٌبشره بإنجٌل عٌسى إبتداء من هذا الفصل من كتاب هللا. 35

 ظر! هنا ماء! ماذا ٌمنع أن أتؽطس؟"و بٌنما هما فى الطرٌق، وصبل إلى مكان فٌه ماء، فقال الوزٌر: "ان 36

 ؽطس." فقال الرجل: "أنا أإمن أن عٌسى هو المسٌح ابن هللا."أجابه فٌلٌب: "إن كنت تإمن من كل قلبك، ٌمكنك أن ت 37

 و أمر أن تقؾ المركبة، فنزال إلى الماء معاً، و ؼطسه فٌلٌب. 38

 الوزٌر ٌراه، و تابع سفره بفرح.و لما خرجا من الماء، خطؾ روح هللا فٌلٌب، و لم ٌعد  39

 أما فٌلٌب فظهر فى مدٌنة أشدود، فؤخذ ٌسافر و ٌنادى بالبشرى فى كل الببلد إلى أن وصل إلى قٌصرٌة. 41
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    The Road To Damascus  - 9أعًبل انشعم – نً ديشقئانطشَق  (68

 

 .من كلمة هللا لٌك القصةإو .الفرٌسً المدعو شاول شخصا مإمنا صبحأ مقدمة:
 

  الكهنةكان شاول مازال ٌهدد أتباع عٌسى بالقتل. فذهب إلى ربٌس  1: 9أع

من رجال ونساء  المسٌحوطلب منه رسابل إلى بٌوت العبادة التً فً دمشق، لكً ٌقبض على الذٌن ٌجدهم من أتباع  2 
 وٌؤخذهم إلى القدس.

 من السماء. وبٌنما هو مسافر، وكان قد اقترب من دمشق، فجؤة أضاء حوله نور 3 

 فوقع على األرض، وسمع صوتا ٌقول له: "ٌا شاول! ٌا شاول! لماذا تضطهدنً؟" 4 

 فقال شاول: "من أنت ٌا سٌد؟" أجابه: "أنا عٌسى الذي أنت تضطهده. 5 

 قم وادخل المدٌنة، فتخبر بما ٌجب أن تعمله." 6 

 ه بٌده إلى دمشق.فقام شاول من على األرض وفتح عٌنٌه، فوجد أنه ال ٌرى. فقادو 8 

 وبقً ثبلثة أٌام ال ٌرى، ولم ٌؤكل ولم ٌشرب. 9 

 وكان فً دمشق واحد من أتباع عٌسى اسمه حنانٌا، فقال له المسٌح فً رإٌا: "ٌا حنانٌا."  11

 فهو اآلن ٌصلً  "قم واذهب إلى شارع المستقٌم، واسؤل فً دار ٌهوذا عن رجل من طرسوس اسمه شاول. 11

 : "ٌا موالي! أنا سمعت من كثٌرٌن عن هذا الرجل، وعن األذى الذي سببه لشعبك فً القدس.أجاب حنانٌا 13

 لكً ٌقبض على كل من ٌدعو باسمك." الكهنةوهو جاء إلى هنا ومعه إذن من رإساء  14

 ابٌل.وبنً إسر فقال له عٌسى: "اذهب، ألن هذا الرجل أنا اخترته لٌكون أداة لٌحمل اسمً إلى الشعوب والملوك 15

 وسؤرٌه كٌؾ أنه سٌتؤلم كثٌرا من أجل اسمً." 16

فذهب حنانٌا إلى الدار، ودخل ووضع ٌدٌه على شاول وقال: "ٌا أخ شاول، سٌدنا عٌسـى الذي ظهر لك فً الطرٌق إلى  17
 هنا، أرسلنً لكً ترى وتمتلا من الروح القدوس."

 ام وتؽطسوعلى الفور وقع من عٌنٌه شًء مثل قشور وأصبح ٌرى. فق 18

   وتناول بعض الطعام فتقوى، 19

 وذهب شاول مباشرة إلى بٌوت العبادة وبدأ ٌنادي أن عٌسـى هو ابن هللا. 21

 و ذهب إلى ببلد العرب، و بعد ذلك رجع إلى دمشق 17: 1ؼل

أن عٌسـى هو  على أما شاول فكان ٌزداد قوة، وكان ٌحٌر الٌهود المقٌمٌن فً دمشق باألدلة التً كان ٌقدمها 22: 9أع
 وبعد فترة من الوقت، تآمر الٌهود لٌقتلوه. 23   المسٌح.

 فً اللٌل، وأنزلوه من السور فً قفة. عٌسى فؤخذه أتباع 25   لكن شاول سمع عن المإامرة. 24 

 ا بعٌسى.ولما وصل شاول إلى القدس، حاول أن ٌنضم إلى المإمنٌن، لكنهم كلهم خافوا منه، ولم ٌصدقوا أنه أصبح مإمن 26 

وكٌؾ أن شاول  لكن برنابا أخذه إلى الرسل، وشرح لهم كٌؾ أن شاول رأى عٌسى فً الطرٌق، وأن عٌسى تحدث معه، 27 
 نفسه بشر باسم عٌسـى بجراءة فً دمشق.

 فؤقام شاول عندهم، وأخذ ٌتنقل معهم فً القدس وٌبشر باسم عٌسى ببل خوؾ. 28 
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 Peter And Cornelius  11عفش األعًبل  – ثطشط وكشَُهىط (69

 

 لٌك القصة من كلمة هللا.إو. جمٌعٌنأجل الناس أن خبلص هللا من أخٌرا أفهم بطرس مقدمة: 
 

 . مدٌنة قٌصرٌة ضابط اسمه كرنلٌوس كان فً 1

 وكان تقٌا ٌخاؾ هللا هو وكل عابلته وٌتصدق كثٌرا على المحتاجٌن، وٌطلب وجه هللا دابما. 2

 وٌقول: "ٌا كرنلٌوس." كا من عند هللا رأى بوضوح مبل وذات ٌوم، 3

 قال: "ماذا ٌا سٌد؟" قال له المبلك: "صلواتك وصدقاتك صعدت أمام هللا،ف 4

 واآلن أرسل بعض الرجال إلى ٌافا، واستدع سمعان الذي اسمه أٌضا بطرس. 5

 وهو موجود عند سمعان الدباغ الذي داره على شاطا البحر." 6

 السطح لٌصلً ساعة الظهر.وفً الؽد صعد بطرس إلى  9

 وجاع جدا وكان ٌتمنى أن ٌؤكل. وبٌنما كانوا ٌجهزون الطعام، وقع فً ؼٌبوبة، 11

 ورأى السماء مفتوحة، وشٌبا نازال مثل مبلءة كبٌرة تتدلى إلى األرض من أطرافها األربعة. 11

 وكان فٌها من كل أنواع الحٌوانات التً تمشً والتً تزحؾ وطٌور السماء. 12

 وجاءه صوت ٌقول: "قم ٌا بطرس، اذبح وكل." 13

 فقال بطرس: "ال ٌا سٌدي! أنا لم آكل شٌبا نجسا أو دنسا أبدا." 14

 فقال له الصوت: "ما جعله هللا طاهرا، ال تعتبره أنت نجسا!" 15

 وحدث هذا ثبلث مرات، ثم ارتفعت المبلءة إلى السماء فً الحال. 16

معنى الرإٌا التً رآها، كان الرجال الذٌن أرسلهم كرنلٌوس قد سؤلوا عن دار سمعان، وبٌنما كان بطرس حابرا فً  17
 ووصلوا قدام الباب.

 فنادوا وسؤلوا: "هل عندكم ضٌؾ هنا اسمه سمعان بطرس؟" 18

 وكان بطرس مازال ٌفكر فً معنى الرإٌا، فقال له الروح: "ٌوجد ثبلثة رجال ٌطلبونك. 19

 ببل تردد ألنً أنا الذي أرسلتهم."قم وانزل واذهب معهم   21

 معهم، ورافقه أٌضا بعض اإلخوة من ٌافا.ذهب بطرس وفً الؽد  23

 وفً الٌوم التالً وصل إلى قٌصرٌة، وكان كرنلٌوس ٌنتظرهم وقد دعا أقاربه وأصدقاءه المقربٌن. 24

 د له.ولما وصل بطرس إلى الدار، خرج كرنلٌوس الستقباله ورمى نفسه عند قدمٌه وسج 25

 لكن بطرس أقامه وقال له: "قم، أنا مجرد إنسان." 26

 فوجد عددا كبٌرا من الناس مجتمعٌن. بطرسودخل  27

فقال لهم: "أنتم كلكم تعرفون أنه ممنوع على الٌهودي أن ٌتعامل مع ؼٌر الٌهود أو ٌزورهم. لكن هللا أظهر لً أن ال  28
 أعتبر أحدا من الناس نجسا أو دنسا.

 بت من ؼٌر اعتراض. فإنً أسؤلكم: لماذا أرسلتم لً؟"ج لهذا 29
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فقال كرنلٌوس: "منذ أربعة أٌام، فً الساعة الثالثة بعد الظهر، كنت أصلً فً داري، وفجؤة ظهر أمامً رجل البس ثوبا  31
 المعا

 وقال لً، 'ٌا كرنلٌوس، سمع هللا صبلتك، وذكر صدقاتك. 31

 وهو ضٌؾ فً دار سمعان الدباغ على شاطا البحر.'أرسل إلى ٌافا واستدع سمعان بطرس.  32

فؤرسلت إلٌك فورا، وأنت أحسنت بؤن أتٌت. واآلن نحن كلنا موجودون هنا فً محضر هللا لنسمع كل ما أمرك ربنا أن  33
 ."لنا تقوله

 فبدأ بطرس ٌخاطبهم وقال: "تبٌن لً فعبل أن هللا ال ٌتحٌز ألحد، 34

 ٌتقٌه وٌعمل الصبلح، كل من من كل األمم ٌقبل بل 35

هللا مسح عٌسـى الناصري بالروح القدوس والقوة، فكان ٌجول فً كل مكان ٌعمل الخٌر وٌشفً كل الذٌن تسلط علٌهم  38
 إبلٌس، ألن هللا كان معه.

 صلبوه وقتلوه،هم  ونحن شهود على كل ما عمله فً ببلد الٌهود وفً القدس. و 39

 الثالث. وجعله ٌظهر،لكن هللا أقامه حٌا فً الٌوم  41

 ثم أمرنا أن نبشر الناس ونعلن لهم أنه هو الذي عٌنه هللا لٌكون دٌان األحٌاء واألموات. 42

 وٌشهد له كل األنبٌاء أن كل من ٌإمن به ٌنال ؼفران الذنوب بواسطة اسمه." 43

 سالة.وبٌنما كان بطرس ٌتكلم بهذا الكبلم، حل الروح القدوس على كل الذٌن سمعوا الر 44

 فاندهش المإمنون الٌهود الذٌن رافقوا بطرس، ألن هللا أفاض موهبة الروح القدوس على ؼٌر الٌهود أٌضا. 45

 ألنهم كانوا ٌسمعونهم ٌتكلمون بلؽات وٌعظمون هللا. فقال بطرس: 46

 الماء؟""هإالء الناس نالوا الروح القدوس مثلنا نحن، فهل ٌستطٌع أحد أن ٌمنعهم من أن ٌتؽطسوا فً  47

 فؤمر بؤن ٌتؽطسوا باسم عٌسـى المسٌح. ثم طلبوا منه أن ٌقٌم عندهم بضعة أٌام. 48
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  The Philippian Jailer   - 16أعًبل انشعم – عجبٌ فُهجٍ (71

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو .لى مكدونٌةإٌسافر لٌعظ  باالنجٌل مع مجموعة من الرجال  اآلن الرسول بولس مقدمة:
 

    إلى فٌلبى من ترواس ولس و الفرٌق الذى معهب أبحر 11

 وهً مستعمرة رومانٌة وأهم مدٌنة فً تلك المنطقة من مقدونٌا. 12

وفً ٌوم السبت خرجنا من بوابة المدٌنة إلى ضفة النهر. وكنا نتوقع أن ٌكون هناك مصلى. فجلسنا نكلم النساء  13
 المجتمعات هناك.

 د هللا اسمها لٌدٌا، وهً تاجرة أقمشة أرجوانٌة. ففتح المولى قلبها لتقبل كبلم بولس.وكان بٌن المستمعات امرأة تعب 14

فلما تؽطست هً وعابلتها، ألحت علٌنا وقالت: "إن كنتم تعتبرون أنً مإمنة بالمسٌح فتعالوا إلى داري وأقٌموا عندي."  15
 فؤجبرتنا أن نذهب.

خادمة بها روح ٌجعلها تعلم الؽٌب. وكانت تجلب ألسٌادها ماال كثٌرا من وذات مرة، كنا ذاهبٌن إلى المصلى، فقابلتنا  16
 قراءة البخت.

فهذه الفتاة أخذت تسٌر وراء بولس ونحن معه وكانت تصرخ: "هإالء الرجال هم عبٌد هللا العلً، وهم ٌخبرونكم عن  17
وقال للروح: "باسم عٌسـى المسٌح آمرك  وظلت تفعل هذا عدة أٌام، حتى تضاٌق بولس جدا، فالتفت 18    طرٌق النجاة!"

 أن تخرج منها." فخرج فً نفس اللحظة.

 فلما رأى أسٌادها ذلك، عرفوا أن مورد رزقهم ضاع، فؤمسكوا بولس وسٌبل وجروهما إلى السلطات فً الساحة العامة. 19

 وقالوا: "هذان الرجبلن ٌهودٌان وٌثٌران الفوضى فً مدٌنتنا، 21

 عادات ال ٌصح لنا نحن الرومانٌٌن أن نقبلها أو نعمل بها."فهما ٌنادٌان ب 21

 فثار الجمهور ضدهما، وأمروا بؤن ٌضربا بالعصً. 22

 فضربوهما كثٌرا، ورموهما فً السجن، وأمروا السجان بؤن ٌشدد الحراسة علٌهما. 23

 وتنفٌذا لهذا األمر، رماهما فً أعماق السجن وأدخل أرجلهما فً خشبة التعذٌب. 24

 وحوالً نصؾ اللٌل، كان بولس وسٌبل ٌصلٌان وٌسبحان هللا باألؼانً، والمسجونون اآلخرون ٌستمعون إلٌهما. 25

 وفجؤة حدث زلزال عنٌؾ هز أركان السجن. وفً الحال انفتحت كل أبواب السجن، وانفكت قٌود المسجونٌن جمٌعا. 26

 أخرج سٌفه لٌقتل نفسه، ألنه ظن أن المسجونٌن هربوا.فقام السجان من نومه. ولما رأى أبواب السجن مفتوحة،  27

 فصرخ بولس بؤعلى صوته: "ال تإذ نفسك! نحن كلنا هنا!" 28

 فطلب السجان نورا واندفع وهو ٌرتجؾ من الخوؾ ورمى نفسه أمام بولس وسٌبل. 29

 ثم أخرجهما وقال: "ٌا سٌدي، ماذا أعمل لكً أنجو؟" 31

 ثم بشراه برسالة المسٌح هو وكل أهل داره. 32   ـى المسٌح، فتنجو أنت وكل عابلتك."فؤجاباه: "آمن بموالنا عٌس 31

 فؤخذهما فً تلك الساعة من اللٌل وؼسل جروحهما، و تؽطس فً الحال هو وعابلته. 33

 ثم أحضرهما إلى داره، وقدم لهما طعاما. وامتؤلت العابلة كلها بالفرح، ألنهم آمنوا باهلل. 34

 النهار، أرسل الحكام بعض الحرس إلى السجان ٌقولون: "أطلق سراح هذٌن الرجلٌن."ولما طلع  35

 فلما خرج بولس وسٌبل من السجن، ذهبا إلى دار لٌدٌا، حٌث تقاببل مع االخوة وشجعاهم، ثم انصرفا. 41



90          

 

 

  To Unknown God   - 17أعًبل انشعم – يجهىلنه إل (71

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو .ٌناثألى فبلسفة مدٌنة إٌتحدث بولس  مقدمة:
 

 تضاٌق جدا لما رأى المدٌنة مملوءة باألصنام.و كان بولس فً أثٌنا،  16

 أخذ ٌتناقش فً بٌت العبادة مع الٌهود وؼٌرهم من العابدٌن، وكذلك فً ساحة المدٌنة كل ٌوم مع أي واحد ٌقابله هناك.و  17

فقال بعضهم: "ماذا ٌرٌد هذا الثرثار أن ٌقول؟" وقال البعض اآلخر: "ٌبدو فحدث جدال بٌنه وبٌن جماعة من الفبلسفة..  18
 أنه ٌنادي بآلهة ؼرٌبة." قالوا هذا ألن بولس كان ٌبشر بعٌسى والقٌامة.

 وقالوا له: "نرٌد أن نعرؾ هذه العقٌدة الجدٌدة التً تنادي بها.لشٌوخ وه وساروا به إلى مجلس افؤخذ 19

 ا أفكارا ؼرٌبة، فنحن نرٌد أن نعرؾ معناها."أنت تلقً على مسامعن 21

 وكان أهل أثٌنا، واألجانب المقٌمون هناك، ٌصرفون وقتهم فً الحدٌث عن األفكار الجدٌدة واالستماع إلٌها. 21

 وقال: "ٌا أهل أثٌنا، أرى أنكم متدٌنون من كل جهة. سهمفوقؾ بولس فً مجل 22

دكم. حتى إنً وجدت معبدا مكتوبا علٌه: إلى اإلله المجهول. فهذا الذي تعبدونه ألنً وأنا سابر فً مدٌنتكم الحظت معاب 23
 وأنتم ال تعرفونه، أبشركم به اآلن.

 إنه هللا خالق الكون وما فٌه، هو رب السماء واألرض، وال ٌسكن فً معابد ٌبنٌها الناس. 24

 نفسه ٌعطً كل الناس الحٌاة والنفس وكل شًء.فهو ال ٌحتاج إلى خدمة الناس ألنه لٌس فً حاجة إلى شًء. بل هو  25

 وقد خلق كل شعوب البشر من رجل واحد، لكً ٌعمروا وجه كل األرض، وحدد لهم األوقات واألماكن التً ٌعٌشون فٌها. 26

 لكً ٌطلبوه فٌتحسسوا هنا وهناك وٌهتدوا إلٌه. مع أنه لٌس بعٌدا عن كل واحد منا. 27

 وجد.ألننا فٌه نحٌا ونتحرك ون 28

 من هللا، فٌجب أن ال نظن أن األلوهٌة صنم ٌصنعه اإلنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر. نسل "وحٌث أننا 29

 إن هللا فً الماضً ؼض النظر عن هذا الجهل، أما اآلن فهو ٌؤمر جمٌع الناس فً كل مكان أن ٌتوبوا. 31

لرجل الذي اختاره. وبرهن لجمٌع الناس على أنه اختاره بؤن أقامه من ألنه حدد ٌوما فٌه ٌحاسب العالم بالعدل بواسطة ا 31
 الموت."

فلما سمعوا عن القٌامة من الموت، أخذ بعضهم ٌهزأ، وقال البعض اآلخر: "نرٌد أن نسمع منك مرة أخرى عن هذا  32
 الموضوع."

 بعض الرجال انضموا إلٌه وآمنوا و 34
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  The Revelation    - 22، 21 ،21، 7، 5، 4، 1عفش انشؤَب – انشؤَب (72

 

 من كلمة هللا. لٌك القصةإو .لرسول ٌوحنا لمحة عن السماءل هللا عطًأ مقدمة:
 

وعٌسى أعلنها  ذه هً الرإٌا التً أعطاها هللا لعٌسى المسٌح، لٌكشؾ لعبٌده عن أمور البد أن تحدث عن قرٌب.ه 1: 1رإ
 بؤن أرسل مبلكه إلى عبده ٌوحنا، 

 القدٌر على كل شًء.و اإلله: "أنا األلؾ والٌاء." الكابن وكان وسٌؤتً، قال المولى  8

 أنا الحً. كنت مٌتا، لكنً اآلن حً إلى أبد اآلبدٌن، وبٌدي مفاتٌح الموت وعالم األموات. ال تخؾ، 18

  ،أنا ٌوحنا ،ثم نظرت 1: 4رإ

 عرشا فً السـماء، ٌجلس علٌه واحد رأٌتو  2

 وحول العرش قوس قزح  3

 شٌخا. وٌحٌط بالعرش أربعة وعشرون عرشا علٌها أربعة وعشرون 4

 ثم قدام العرش أٌضا ما ٌشبه بحرا من زجاج كالبلور 6

 و شكله كؤنه ُذبح ثم رأٌت حمل الفداء واقفا فً وسط العرش 6: 5رإ

حمل الفداء ، البسٌن  واقفٌن قدام بعد هذا نظرت، فرأٌت جمهورا ؼفٌرا ال ٌحصى، من كل أمة وقبٌلة وشعب ولؽة، 9: 7رإ
 ثٌابا بٌضاء ومعهم فً أٌدٌهم سعؾ النخل.

 وهم ٌهتفون بصوت عال: "النجاة هً من عند الجالس على العرش، ومن عند حمل الفداء." 11

 فركعوا قدام العرش وتعبدوا هلل. وكان المبلبكة كلهم واقفٌن حول العرش وحول الشٌوخ والكابنات الحٌة األربعة، 11

 ثم رأٌت مبلكا نازال من السماء.  1: 21رإ

 فؤمسك التنٌن الذي هو الحٌة القدٌمة، أي إبلٌس أو الشٌطان، وقٌده مدة ألؾ سنة. 2

 ومتى انتهت األلؾ سنة، ٌطلق الشٌطان من سجنه، 7

 فٌخرج لٌضل األمم التً فً جمٌع أنحاء األرض، وٌجمعهم إلى الحرب،  8

 ماء وأكلتهم.نزلت نار من السضد شعب هللا و لكن  9

 وإبلٌس الذي أضلهم، طرح فً بحٌرة النار هناك ٌتعذبون نهارا ولٌبل إلى أبد اآلبدٌن. 11

 ثم رأٌت عرشا عظٌما أبٌض، ورأٌت الجالس علٌه، 11

ورأٌت الموتى، كبارا وصؽارا، واقفٌن قدام العرش. وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحٌاة. وحكم على  12
 ى بما هو مسجل فً تلك الكتب، كل واحد حسب أعماله.الموت

 ثم طرح الموت وعالم األموات فً بحٌرة النار. هذه البحٌرة هً الموت الثانً. 14

 وكل من كان اسمه ؼٌر مكتوب فً كتاب الحٌاة، طرح فً بحٌرة النار. 15

 ولى زالتا، ولم ٌبق للبحر وجود. ثم رأٌت سماء جدٌدة وأرضا جدٌدة، ألن السماء األولى واألرض األ 1: 21رإ

 ورأٌت المدٌنة المقدسة، القدس الجدٌدة، نازلة من السماء من عند هللا 2

 وسمعت صوتا عظٌما من العرش ٌقول: "اآلن مسكن هللا هو وسط البشر، فهو ٌسكن معهم.  3
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 قدٌمة كلها انتهت."وسٌمسح كل دمعة من عٌونهم. وٌزول الموت والحزن والبكاء واأللم، ألن األمور ال 4

 ثم أرانً المبلك نهر ماء الحٌاة.  1: 22رإ

 ، كل شهر مرة، وورقها ٌشفً األمم.ثمرةوعلى جانبٌه شجرة الحٌاة وهً تثمر اثنتً عشرة  2

 أنا عٌسى، أرسلت إلٌكم مبلكً لٌعلن هذه األمور لكم لمنفعة جماعات المإمنٌن. 16: 22رإ

"تعال." لٌؤت العطشان، وكل من أراد لٌشرب  "تعال." وكل من ٌسمع فٌجب أن ٌقول: الروح القدوس والعروس ٌقوالن: 17
 ماء الحٌاة مجانا.

 آمٌن، تعال ٌا موالنا عٌسى.  والذي ٌشهد لهذه األمور ٌقول: "نعم. أنا قادم سرٌعا." 21


