


، قَِد ٱْختَبَْرتَنِي َوَعَرْفتَ .1 .نِييَا َربُّ

.ْمَت فِْكِري ِمْن بَِعيد  فَهِ . أَْنَت َعَرْفَت ُجلُوِسي َوقِيَاِمي.2

ْيَت، َوُكلَّ .3 .ُطُرقِي َعَرْفتَ َمْسلَِكي َوَمْربَِضي َذرَّ

تََها َّلَّ َوأَْنَت يَا َربُّ َعَرفْ ِِلَنَّهُ لَْيَس َكِلَمةٌ فِي ِلَسانِي، إِ .4

.ُكلََّها

ََ ِمْن َخْلف  َوِمْن قُدَّام  َحاَصْرتَنِي، وَ .5 .َجعَْلَت َعلَيَّ يََد

. اتَفَعَْت، ََّل أَْستَِطيعُهَ َعِجيبَةٌ َهِذِه ٱْلَمْعِرفَةُ، فَْوقِي ٱرْ .6



ََ أَيْ .7 ؟ َوِمْن َوْجِه ََ َن أَْهُرُب؟ أَْيَن أَْذَهُب ِمْن ُروِح

، َوإِْن فََرْشُت فِي إِْن َصِعْدُت إِلَى ٱلسََّماَواِت فَأَْنَت ُهنَ .8 ََ ا

.ٱْلَهاِويَِة فََها أَْنتَ 

ْبحِ، َوَسَكْنتُ .9 فِي أَقَاِصي ٱْلبَْحِر،إِْن أََخْذُت َجنَاَحيِ ٱلصُّ

ََ َوتُْمسِ .10 ََ أَْيًضا تَْهِدينِي يَُد ََ فَُهنَا .ُكنِي يَِمينُ

ُُ َحْوِليفَ . «إِنََّما ٱلظُّْلَمةُ تَْغَشانِي»: فَقُْلتُ .11 !لٱللَّْيُل يُِضي

، َوٱللَّ .12 ََ . ُُ ْيُل ِمثَْل ٱلنََّهاِر يُِضيٱلظُّْلَمةُ أَْيًضا ََّل تُْظِلُم لََدْي

.َكلٱلظُّْلَمِة َهَكَذا ٱلنُّورُ 



.  قَْلبِيٱْختَبِْرنِي يَا ٱهللُ َوٱْعِرفْ .23

.ٱْمتَِحن ِي َوٱْعِرْف أَْفَكاِري

يٌق بَاِطٌل، َوٱْنُظْر إِْن َكاَن فِيَّ َطرِ .24

.َوٱْهِدنِي َطِريقًا أَبَِديًّا





21.8.22التمثيل اإليمائي / قراُة مقدمة 

10-1: 28تكوين 

.  ولد شقيقه التوأم عيسو قبل يعقوب بقليل.  يعقوب من آباُ اسرائيل

عندما كان والدها إسحاقعلى .  لذلَ فإن عيسو مستحق بركة اَّلبن البكر

فنقل إسحاق ليعقوب بركة .  وشَ الموت ، تنكر يعقوب في هيئة عيسو

يهرب يعقوب .  وغضب عيسو جدا من أن يعقوب أخوه خانه.  اَّلبن البكر

يعيش بعيًدا عن إسرائيل في عراق .  من غضب اخيه الى عمه َّلبان

هناَ يُذكرما . 28تم العثور على التمثيل اإليمائي في تكوين .  اليوم

.اختبره يعقوب أثناُ رحلته مع هللا





.َوَذَهَب نَْحَو َحاَرانَ فََخَرَج يَْعقُوُب ِمْن بِئِْر َسْبع  .10

ََ ِِلَنَّ .11 ٱلشَّْمَس َكانَْت قَْد َوَصاَدَف َمَكانًا َوبَاَت ُهنَا

َوَضعَهُ تَْحَت َرأِْسِه، َغابَْت، َوأََخَذ ِمْن ِحَجاَرِة ٱْلَمَكاِن وَ 

ََ ٱْلَمَكانِ  . فلَٱْضَطَجَع فِي َذِل

ةٌ َعلَى ٱِْلَْرِض َوَرأَى ُحْلًما، َوإَِذا ُسلٌَّم َمْنُصوبَ .12

، َوُهَوَذا َملَ  َُ ئَِكةُ ٱهلِل َصاِعَدةٌ َوَرأُْسَها يََمسُّ ٱلسََّما

.َونَاِزلَةٌ َعلَْيَها



بُّ َواقٌِف َعلَْيَها، فَقَا.13 بُّ إِلَهُ »: لَ َوُهَوَذا ٱلرَّ أَنَا ٱلرَّ

ََ َوإِلَهُ إِْسَحاقَ  ُض ٱلَّتِي أَْنَت ُمْضَطِجعٌ ٱِْلَرْ . إِْبَراِهيَم أَبِي

 ََ ََ َوِلنَْسِل .َعلَْيَها أُْعِطيَها لَ

ََ َكتَُراِب ٱِْلَْرِض، وَ 14 ا تَْمتَدُّ َغْربًا َوَشْرقً َويَُكوُن نَْسلُ

ََ وَ  َُ فِي ََ َجِميُع قَبَاَوَشَماًَّل َوَجنُوبًا، َويَتَبَاَر ئِِل فِي نَْسِل

.ٱِْلَْرِض 

ََ َحْيثَُما تَ .15 ، َوأَْحفَُظ ََ ََ إِلَى َوَها أَنَا َمعَ ْذَهُب، َوأَُردُّ

ََ َحتَّ  ََ بِ َهِذِه ٱِْلَْرِض، ِِلَن ِي ََّل أَتُْرُك .«هِ ى أَْفعََل َما َكلَّْمتُ





.انا ابنه.انا أؤمن باهلل اآلب فهو اللذي خلقني و يحميني و يساعدني كل يوم. 1

انا أؤمن بيسوع المسيح اللذي تآلم و صلب و مات و قبر و قام باليوم . 2

ذلَ من اجل مغفرة خطاياي و اعطاني حياة غير قابلة للتدمير الثالث و كل

.فإنه أقوة من الموت

انا أؤمن بالروح القدس و من خلله أؤمن و أخدم اآلخرين و هذا هو . 3

لى الشيئ اللذي يجمعنا نحن المسيحيين في الكنيسة و اللذي من خلله يرسلنا ا

.العالم

انا انتمي الى هللا اآلب و اَّلبن و الروح القدس. 4

آمين

:العقيدة باختصار من قبل القس فيبا





؛  6+ 139.5أ ؛  مزمور 25: 28في تك 8/21/22عظة 
7+ 6: 45إشعياء 

!عزيزي المجتمع

ما هي النصيحة التي: نسأل.  اليوم إسرائيل اِلحد. 1
و يقدمها لنا شعب العهد القديم نحن المسيحيين؟  ما ه

حيين ، تراثهم مفيد ومهم بالنسبةلنا؟  بالنسبة لنا كمسي
اإليمان مهم قبل كل نشاط بشري ، فماذا عن إيمان 

؟إسرائيل باهلل الذي نسميه اآلب يضيُ لنا أيًضا



من سفر التكوين سمعنا عن يعقوب في التمثيل . 2

يعقوب هو أحد آباُ إسرائيل ومنذ وَّلدته .  اإليمائي

ما يختبره .  حتى وفاته نقرأ عنه وعن عائلته وعناهلل

ويعقوب ويسمع من هللا هو أيًضا نموذج لي ، لطريق 

أثناُ هروبه من هللا ، يسمع يعقوب .  حياتنا مع هللا

ها أنا معَ : "الكلمات في حلمالسلم إلى السماُ

(أ25: 28تكوين ." )وسأحميَ أينما ذهبت



نعم ، هذا ما يعطينا إياه إسرائيل ، وهذا ما . 3

هللا معي في : يعطينا إياه العهد القديم في طريقنا

ه يا ل.  إنه يحميني وعائلتيأينما ذهبنا.  طريق حياتي

من كان يحلم بذلَ في !  من صيف جميل َّل نشهده

الشمس ِلسابيع ودفُ كما : ألمانيا في وقت سابق

.كان منذ عقود فياليونان أو إيطاليا



هذا التحسن في الطقس بالنسبة لنا: نعم ، نعلم. 4

مرتبط بتغير المناخ وفي هذا الصدد أيًضا له شيُ

لكن أليس هذا الصيفل يزال هبة من .  مرير بشأنه

السماُ؟  وماذا عن اِليام البحرية أيضا؟  هللا 

ألم نختبر ذلَ في مواقف الحياة الصعبة.  يحميني

، أو في حالة فرار ، أو فيحالة مرض خطير؟



أليست حياتنا تتخللها نعمة هللا؟  أَّل يوجه هللا. 5

خطواتي هنا واآلن على الطريق الصحيح؟  

وعندما أصلي وأعرض مشاكلي ورغباتي علىاهلل 

، كم مرة أتعجب من أنه بالفعل يفي بطلباتي؟  هللا

أليس هذا هو الكلمة .  يحميني كما فعل يعقوب

الرئيسية في حياتي؟



لكن أَّل توجد مشاكل .  هذا هو الحال: نعم ، قد تعتقد. 6

في حياتي؟  غالبًا ما يكون كل شيُ صعبًا وأحتاج إلى 

لم يذهب يعقوب.  الصبر َّلكتشاف آثارنعمة هللا في حياتي

كان عليه أن يعمل بجد مع .  إلى الجنة مباشرة بعد فراره

سنوات من أجللمرأة التي 7كان عليه أن ينتظر .  عمه

كان هللا معه دائًما ويهتم به : ولكن مع كل التقلبات.  أحبها

.، ويقوده إلى طريق صالح



لكن جزُ منه .  نعم لكن.  هللا يحميني أيضا. 7

هناَ دائما تحديات جديدة .  وَّل يتعارض مع نعم

.   يتم حل مشكلة واحدة وتأتيالتالية.  تنتظرني

مراًرا وتكراًرا أواجه مشكلة كبيرة لدرجة أنني 

ويساعدني .  أطوي يدي وأطلب المساعدة من هللا

.مراًرا وتكراًرا ويستمر اِلمر



أؤمن من العهد القديم ، من الكتاب اِلول لموسى . 8

يجب أن يكون كل شيُ على هذا (: سفر التكوين)

.  هللا معي دائًما ويحمينيعلى طريق ليس سهلً .  النحو

يتحدث .  لكن هللا لن يتركني ، يمكنني أن أثق به

عن هللا وعائلتي ( سفر التكوين)الكتاب اِلول لموسى 

، وعن هللا فيسياق ظروف حياتي ، وعن المسار 

.الملموس الذي أسير فيه



.  هناَ شيُ أعمق على المحَ في المزامير. 9

أنني: ما هو مهم بالنسبة لثقافتنا.  عن هللا ولي

"  أنا"لست فقط جزُ من عائلة كبيرة ، بل 

مستقلة ، لها جذورها التاريخية هنا في 

هللا هو .  أنا أيًضا أقف أمام هللا كفرد.  المزامير

.أنا أعارض لَ هللا.  أكبرَ في حياتي



:  ، الذي يُصلى في البداية ، يقول139في المزمور . 10

.  لقد عانقتني من الخلف ومن اِلمام ووضعت يدَ علي"

ة إنه مرتفع جًدا بالنسب.  هذه المعرفة رائعة جدابالنسبة لي

نحن ( 6+ 5: 139مزمور . ")َّل أستطيع أن أفهمه.  لي

كأطفال نعيشمقابل اِلم : نعلم هذا من بيئتنا الشخصية

واِلب ، واِلخ واِلخت ، والصديق والصديق ، وبعد ذلَ 

.شريَ. إلى الشريَ أو الشريَ



َ في حياتي هو هللا: تقول المزامير. 11 .  أهم 

سواُ كنت بمفردي أو مع الكثير من الناس ، 

 ًُ أصغر أو أكبر سنًا ، وسواُ كنت أبلي بل

حسنًاأم َّل ، فمن المهم في حياتي أن أعيش مع 

سيبقى معي عندما أغادر أنا ورفاقي .  أنت هللا

.اآلخرين هذه الحياة



يمنحني هللا إحساًسا باِلمان َّل يمكن ِلي إنسان أن . 12

يمنحه لي ، حتى لو كان بإمكاني رؤية ولمس إخواني من 

هللا يحيط بي من جميع الجهات.  البشر وَّل يستطيع اللهذلَ

هذا ما يعطيني إياه .  هذا هو سر حياتي.  ويمسَ يده فوقي

:  إسرائيل ، هذا ما أعطتني المزاميرِلخذها معي في طريقي

ى من الجيد أن أستغرق وقتًا في ذلَ جنبًا إل.  أنا مع أنت هللا

.جنب مع اِلشياُ المهمة اِلخرى في حياتي



أنا مقابل لَ .  هللا يحفظني ويحفظ عائلتي. 13

وشيُ آخر مهم .  يخبرنا العهد القديم بذلَ.  هللا

الفرد اإلسرائيلي ليسفقط .  وموضوع لألنبياُ

ا من عائلته ولكن أيًضا من شعب إسرائيل ًُ .  جز

وإسرائيل ، كما تعلم في زمن اِلنبياُ العظماُ 

.مثل إشعياُ وإرميا ، هي جزُ من تاريخالعالم



القوى العظمى في ذلَ الوقت تهز شعب . 14

ب هللا ر: إسرائيل ذهابًا وإيابًا ويكتشف اِلنبياُ

فيحالة.  التاريخ ، رب العالم ، كل شيُ في يديه

أنا : "النبي إشعياُ الممتلئ بمحبة هللا ، يقول هللا

.  من خلق النور والظلمة ، جالب السلم والشر

(7: 45إشعياُ. ")أنا الرب صانع كل شيُ



هو ( في الوقت الحالي)في الوقت الحالي . 15

إن الكلمات الرئيسية .  يهز عالمنا أيًضا

كورونا ، وتغير المناخ ، وحرب : المعروفة هي

ما الذي .  أوكرانيا ،وأزمة الطاقة ، والتضخم

سيجلبه الخريف والشتاُ عندما تجتمع كل هذه 

المشاكل بعد هذا الصيف الجميل؟



َّل : إسرائيل وأنبياؤها يقولون لنا. 16

تحدقوا باهتمام في المشاكل المتراكمة 

انظر إلى .  والمستقبل الذي ليس في أيديكم

.  الشخص الذي لديهأنت والعالم كله بين يديه

إنه يتحرَ ويغير كل شيُ ومع ذلَ فهو هللا 

.الذي يراَ ويحميَ ويحميَ



عنده ، ما ينجم عنه في النهاية ليس الفوضى . 17

، بل النظام الجيد ، وليس الظلم ، بل العدالة ، 

َّل داعيللخوف ، .  وليس الديكتاتورية بل الحرية

عم ن.  يمكنني أن أتطلع إلى كيفية توجيه هللا لألمور

، نحن نواجه العديد من التحديات ، ولكن 

.بمساعدته سنتجاوزها بشكل جيد



ما إسرائيل ، ما يقدمه لنا .  إسرائيل اِلحد18

بالتأكيد ، مع يسوع .  العهد القديم في طريقنا

والروح القدس في العهد الجديد ، ستكونهناَ 

لكن .  إضافة عظيمة أخرى إليماننا المسيحي

حتى ما تقدمه لنا إسرائيل ، وما نشاركه مع 

.اليهود ، هو ثمين للغاية



هللا يحفظَ ويحفظَ -بكل الطرق الملتوية . 19

وأن " أنا"يمكنَ أن تقول .  كما فعل يعقوب مرة

.   أكون وهللا أكبر منَ ، والنظير الكبير وسرحياتَ

حتى العالم الذي يمكن أن يسبب الكثير من الخوف 

ليس أنت ، .  ، فأنت َّل تواجه وحدَ ، بل مع هللا

.لكنه قام بتغطيتها وسيجعلهاعلى ما يرام ، آمين




