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      آان يسوع  
معلما عظيما، بل هو 

األعظم على اإلطالق، استمعت إليه     
الجموع، وأوصاهم يسوع أن يكونوا رحماء       

وصالحين وطيبين، وقد يكرههم اآلخرون      
.      ويجرحونهم، لكن اهللا سيعتني بهم 



عّلم يسوع أشياء   
آثيرة، فقال أن 

المؤمنين باهللا يضيئون  
العالم آما تنير شمعة  

بيتا، وما أعظم التغيير   
الذي ُتحدثه شمعة في    

!حجرة مظلمة  



عين بعين، وسن  : "وتكلم يسوع مع أناس آمنوا باالنتقام   
، لكن يسوع عّلم الطيبة والمغفرة والحب حتى نحو     ." بسن

. األعداء 



وفي أيام يسوع آانت فئة من الناس    
تتظاهر بالصالح، فعندما يعطون المال     
للشحاذين، آان لديهم رجل ينفخ بالبوق       

أما يسوع  . أمامهم، حتى يراهم الجميع    
أعِط صدقتك في الخفاء   : "  فقال

."                  واهللا سيجازيك  



عّلم يسوع نفس الشيء عن الصالة، فبعض الناس آانوا         
يصلون على الزوايا المزدحمة للشارع، حتى يراهم الجميع                  

ويسمعهم، وهم لم يهتموا باهللا، ولكن 
اهتموا بما يفكر فيه اآلخرون تجاههم،      
وقد سماهم يسوع منافقين، فهم ممثلون  

.                               مزيفون



استخدم يسوع الطبيعة آثيرا لشرح تعاليمه، فعلى سبيل المثال،            
أبوآم السماوي يطعمها، فال تقلقوا،      : "أشار إلى الطيور، فقال     

."فاهللا سيطعمكم أيضا 



ال سليمان في آل مجده آان يلبس آزنابق    : "قال يسوع أيضا  
الحقل، فإن آان عشب الحقل ُيلبسه اهللا هكذا، أما ُيلبسكم أنتم           
أيضا؟  آان يسوع يعلم الناس أن يثقوا في اهللا الذي يسدد آل      

.            احتياجاتنا 



عندما : "قال يسوع 
تدين أخاك، فأنت  
آأنك تنظر القذى    

قطعة نشارة  (
الذي في   )  صغيرة

عين أخيك، وأما  
الخشبة التي في عينك       

، ."فال تفطن لها
وربما ضحك الناس،    

لكن البد وأنهم  
تفكروا في معنى ما 

.يقوله 



قال يسوع أنه ينبغي للناس     
أن يطلبوا من اهللا 

المساعدة، فهل يعطي   
األباء العاديين قطعة حجر     
ألوالدهم الجائعين عندما     

!  يطلبون منهم خبزا؟ ال  
فهم يعطونهم أشياء جيدة،  

آذلك اهللا أيضا يعطي  
األشياء الجيدة لهؤالء      

.الذين يسألونه  



يسوع، المعلم العظيم، حّذر عن المعلمين       
يأتون بثياب : " المزيفين، فقد قال يسوع   

!"  الحمالن، ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة    
وقال أن المعلمين المزيفين سُيْعَرُفوَن من    

.طريقة الحياة التي يعيشونها    



وفي قصة قالها يسوع، بّين فيها آيف أن الناس الذين يطيعون      
آلمة اهللا مثل الرجل الذي بنى بيته على صخر، فقامت         

عاصفة مخيفة، وعندما انتهت،   
. بقى البيت ثابتا



وهناك رجل أحمق بنى بيته على الرمال، وعندما ضربته     
الريح العاصفة، سقط البيت بسبب أساسه الضعيف، فقال            
. يسوع أن الناس الذين ال يطيعون آلمة اهللا مثل ذلك الرجل          



الناس ُذِهلت من آلمات يسوع، فهم لم يسمعوا مثل هذه     
                    األقوال من قبل، واآلن عرفوا أنه ليس آافيا      

                      سماع آلمة اهللا فقط، بل أيضا يجب أن   
.                         يطيعوها آل يوم



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

يسوع، المعلم العظيم     

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

5: إنجيل مّتى 



النهاية



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

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

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب 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 هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، 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 آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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