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ام كان يسوع يعلم في أحد األي
نكثير م. على شاطئ بحيرة

الناس تجمعوا لسماعه،   

دا،فأصبح الحشد كبيرا ج 
فماذا سيفعل يسوع؟    



رأى يسوع قاربا بجوار 
 الشاطئ، فركب القارب،

واآلن يمكنه أن يرى الناس

ويمكن للناس أن يروه   
.ويسمعوه        



كب رأى يسوع قاربا بجوار الشاطئ، فر
القارب، واآلن يمكنه أن يرى الناس

.ويمكن للناس أن يروه ويسمعوه        



ص بدأ يسوع في سرد األمثلة، وهي قص
ناسعن أشياء اعتيادية، والتي تُعلم ال

.عن هللا          



، وقصة يسوع هذه ."خرج الزارع ليزرع زرعه"
.كانت مثل صورة بالكلمات بدال من الرسومات



قد يمكن للناس أن يتخيلوا المزارع وهو يزرع، ف
.رأوه مرات كثيرة



بعض من البذور التي نثرها 
الزارع سقطت على الطريق، 

.هاوبسرعة انقضت عليها الطيور والتهمت



بعض البذور سقطت على األجزاء الحجرية من 
، لكنها الحقل، فنمت بسرعة إلى نباتات نحيلة ضعيفة

كنذبلت بسرعة من حرارة الشمس، ألنه لم يكن من المم
.ةأن تضرب بجذورها في التربة الضحل                   



بعض البذور األخرى نمت بين 
األشواك، لكنها لم تنتج حبوبا، ألن 

 األشواك أحاطت بالنباتات الصغيرة،
وحجبت عنها ضوء الشمس                

.  الالزم والمطر                      



وبقية البذور سقطت على األرض الجيدة، وبمرور 
ال الوقت، نمت وأصبحت نباتات جيدة، وأعطت محصو

.وفيرا، فالبد وأن المزارع كان سعيدا بها جدا



:  ائلينوبعد أن انتهى يسوع من سرد القصة، جاء إليه التالميذ ق
لماذا تعلم بأمثلة؟"



حبوه قال يسوع أن األمثلة تساعد الناس على معرفة هللا، إذا أ
.ثلةفعال، أما الذين ال يحبون هللا، فال يمكن أن يفهموا األم



قال يسوع أن األمثلة تساعد الناس على                
،معرفة هللا، إذا أحبوه فعال، أما الذين ال يحبون هللا          

.  فال يمكن أن يفهموا األمثلة              
البذور التي سقطت                                  
على الطريق هي كما                                

في حالة شخص ما                                  

يسمع كلمة هللا لكنه                                        
ال يفهمها،                                          
فيجعله الشيطان                                        
.ينسى ما قاله هللا                                        



ذور بعض الناس يتقبلون بسرعة كلمة هللا، وهم مثل الب   
نهم أوعلى التربة الحجرية، لكن بمجرد أن شخصا ما يسخر م

، يجلب عليهم المتاعب ألنهم يحبون هللا                            
...تجد أن شيئا محزنا يحدث                                



إتباع فنفس هؤالء الناس الذين بفرح بدءوا ب
ون عن يسوع، تجدهم ينصرفون عنه ويتوقف

ن إطاعة كلمة هللا، ألنهم ال يريدون دفع ثم
نإتباع هللا، فهذا شيء محزن عندما يريدو

! رضا األصدقاء بدال من رضا هللا      



الشوك في المثل هو 
هموم الحياة وحب 

المال، الذي يمأل حياة  
بعض الناس، فهم    
مشغولون جدا بمحاولة    
الحصول على مال أكثر    
وأشياء أخرى، حتى أنهم   
.هميُخرجون هللا من حيات    



 أما البذور التي سقطت على التربة الجيدة وأعطت      
ر حياة حصادا جيدا فهي كلمة هللا التي تدخل القلوب وتغي

.الناس، هؤالء الناس يعبدون ويكرمون هللا



تباع جموع الناس لم تكن تريد أن تذهب، فكثير منهم أرادوا إ
ف هللا ورضاه، فأمثلة يسوع ساعدتهم على أن يفهموا كي

.يطيعون هللا



"فتح كالمك ينير العقل"
130: 119مزمور 
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قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس

13: إنجيل متّى
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النهاية



ذي قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن هللا العجيب، الذي خلقنا، وال
.يريدك أن تعرفه

هذه الخطية  عقوبة. هللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية
 هو الموت، ولكن هللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع

بعد ذلك أتى  .المسيح، ليموت على الصليب ويُعاقب من أجل خطاياك
عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء
سوف يأتي ويسكن بك اآلن،  !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك 
إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتيت وصرت

، خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي
لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،

. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك كابن لك. لكي أحيا معك إلى األبد
.آمين

.  16: 3إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل يوم


