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من حقك أن تنسخ وتطبع ھذه القصة، : اتفاقیة االستخدام
.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



بعد الفیضان بوقت 
.طویل، أعدّ الناس خطة  



سوف نبني "وقال الناس،   
 مدینة عظیمة ذات برج عال 

: قال الناس" إلى السماء،  
."لنعش دائما معا"     



 وكان كل واحد یتكلم 
.نفس اللغة  



لكن هللا أراد أن یسكن اإلنسان 
.  في كل األرض التي صنعھا

 لذلك عمل هللا شئ 
 .خاص



 وفجأة، ابتدأت كل جماعة من 
 فقد . الناس تتكلم بلغة مختلفة
  .أعطاھا هللا لغة مختلفة



ھؤالء الذین تكلموا لغة واحدة مشتركة ارتحلوا 
 ربما أصبح الناس یخشون اآلخرین الذین ال . معا

 .یفھمونھم                            



بھذه الطریقة، جعل هللا الناس یسكنون في مدن 
  تدعي بابل، التي تركوھا كانت  مختلفة و المدینة

 
 
 
 
 

 التي تعني            
 .حیرة           



 بعد سنوات، في مكان یُدعى أور الكلدانیین،          
 مع رجل  تكلم هللا                                        

   .یدعي أبرام                                        
 اترك ھذه "                                          

 أمره " األرض،                                        
 اذھب إلى"هللا،                                            

 األرض التي                                                
 أریك                                                                                                            
 ."إیاھا                                                      



وذھبت معھ . وقاده هللا إلى كنعان. أطاع إبرام
 .زوجتھ ساراي وابن أخیھ لوط



   وفي كنعان، أصبح أبرام و لوط   
 لھما قطعان كثیرة من  وكانت. أغنیاء   

 المراعي لغذاء  ولم تكفِ . الماشیة      
 .كل ھذه الحیوانات الكثیرة       



 ال تكن ."و تشاجر رعاة لوط  مع رعاة إبرام       
 قال أبرام، " وبینك، مخاصمة بیني                  

 یا لوط، لتأخذ أنت  لنعتزل عن بعض"               
 ."أوال األرض التي ترید                  



 اختار لوط أرض خضراء عظیمة ذات 
 ولكن . و كانت تبدو حسنة مدن وقرى      

 .  المدن كانت شریرة                        



 بعد اعتزال لوط، تكلم هللا ثانیة مع 
 كل أرض كنعان أعطیھا . "أبرام

 وكان أبرام ." لك و لنسلك إلى األبد
 . بال أوالد    و ساراي             

 
 
 

 ولكن كیف                                        
 یحفظ هللا                                         

 وعده؟                                          



 وقالوا، . وجاء ثالثة رجال إلى أبرام وساراي
 ."سوف یكون لك ابن قریبا ً"      



 حیث . ألنھا لم تصدق وعد هللا. وضحكت ساراي
 .كان عمرھا تسعین سنة         



 لجمھور  أبا(وقال هللا ألبرام من اآلن تُدعى إبراھیم 
 ).أمیرة(وساراي سوف تُدعى سارة ) من األمم      



 أعلن هللا أیضا إلبراھیم 
   أنھ مزمع أن یبید

 المدینتین الشریرتین 
 وكان . سدوم و عمورة
 لوط ابن أخي 

 إبراھیم 
 
 
 

 .وعائلتھ یعیش ھناك         



وصدّق لوط  تحذیر  
  هللا لھ، ولكن أصھاره 

 )  أزواج بناتھ(         
 رفضوا أن             

 .  یتركوا سدوم         
 !  یا للمأساة             
 لم یصدقوا              

 .كالم هللا               



  . و نجا لوط وابنتاه فقط 
   وسقطت نار وكبریت    

 .على المدینتین الشریرتین



 لألسف، لم تطع زوجة 
         هللا تحذیر لوط

  ... إلى ونظرت



 تھرب وھي الخلف... 
            إلى وتحولت

        .عمود ملح 



 وحقق هللا وعده    
 إلبراھیم و     
  وفي . سارة       
 شیخوختھما          

 أنجبا ولدا، تماما    
 ویا . كما قال هللا   
 لفرحتھما عندما    

                
 أنجبا 

 !إسحاق             



 ربما أیضا فكر 
 إبراھیم في وعد هللا 
 لھ أن یعطیھ أرض 
 كنعان لھ

 
 
 وألوالده       
 

 .إلى األبد     



 یقدر هللا أن          
  یحقق ھذا الوعد    

 ألن هللا دائما . أیضا
 .یحفظ وعوده      



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  وعد هللا إلبراھیم

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

21-11تجدھا في سفر التكوین   



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

    !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
 .  16: 3إنجیل یوحنا 
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