


َحّواءََ

َفأْغَرَق للاه « .َلهه مهِعينًا ِمثَلهه ِلَهذا َسأْصَنعه . َليَس َحَسنًا أْن َيكهوَن الرَّجهله َوِحيداً »: قاَل للاه 
َل ِفي َنْوٍم َعِميقٍ  .  أضالِعِه، َوأغَلَق الِجْلَد َمكاَنهاَوَبيَنما ههَو ناِئٌم، أَخَذ للاه ِضْلعًا ِمنْ . الرَّجه

ِل اْمرأةً  ْلِع الَِّتي أَخَذها ِمَن الرَّجه َمها َلهه َوقَ . ثهمَّ َصَنَع للاه ِمَن الضِ  . دَّ

لِ  إْنساٍن حَ « َحو اءَ »َوَدعا آَدمه َزْوَجَتهه  في « حياة»تشبه الكلمة . )ي ٍ ِِلنَّها َستهْصِبحه أهمَّ كه
.(اللغة العبرية



يوكابدَومريم

اِلطفال ورأى فرعون أن اإلسرائيلي ين كان لديهم الكثير من اِلطفال، فأمر أن يهقتَل جميع
. اإلسرائيليين الذكور برميهم في نهر النيل

نهر هي وزوجها وضعاهه في سلة عائمة في. صورةوَوَلَدت امرأة إسرائيلي ية طفال ذكرا
. وكانت أخته اِلكبر تراقب لترى ماذا سيحدث له. النيل

. وعندما رأت الطفل، إتخذته لها ولدا. صورةفرأت ابنة فرعون السلة ونظرت بداخلها
َب َوأهحِضَر َلِك مهرِضَعًة ِمَن َهْل َترَغِبيَن ِفي أْن أذهَ »: َفقاَلْت أهخته الطِ فِل الْبَنِة ِفرَعْونَ 
َفَذَهَبِت الَفتاةه َوَدَعْت أهمَّ « !اذَهِبي»:َفقاَلِت اْبَنةه ِفرَعْونَ «  النِ ساِء الِعبراِني اِت ِلتهرِضَعهه َلِك؟

.الطِ فلِ 

.ىَوَلمَّا َكِبَراْلَوَلده سم ته ابنة فرعون موس. واستأجرت والدة الطفل لترضعه



راحابَ

ا وكان يشوع قائد.  ولما ثم مات موسى، و  وأصبح يشوع قائد اإلسرائيليون الجديد
.صالحًا ِلنه كان يثق باهلل ويطيعه

.  ةإنها كانت محمية بأسوار قوي. فأرسل يشوع جاسوسين إلى مدينة أريحا الكنعانية
فقامت إمرأة اسمها راحاب بحماية الجاسوسين وساعدتهما على الهرب ِلنها آمنت 

.فوعدا بحماية راحاب وعائلتها عندما يتم تدمير أريحا. باهلل



ِبْنتًاََصِغيَرًةَِمْنَأْرِضَإْسراِئيلََ

ًا ِعْنَدهه َوعَ . كاَن نهْعمانه قاِئَد َجيِش َمِلِك أرامَ  ِزيزًا َعَليِه، ِِلنَّ للَا َحقََّق ِِلراَم َوكاَن مهَكرَّمًا ِجد 
ي ًا، إال  أنَّهه كاَن مهصابًا َوَمْع أنَّ نهْعماَن َهذا كاَن َعِظيمًا َوَقوِ . َنْصرًا َعِظيمًا َعَلى َيِدهِ 

.ِبالَبَرصِ 
وا ِفي َغَزواٍت َعِديَدٍة ِضدَّ إْسراِئيلَ  َوِفي إحَدى َغَزواِتِهْم . َوكاَن اِلراِميُّوَن َقْد َخَرجه

وا ِبْنتًا َصِغيَرًة ِمْن أْرِض إْسراِئيلَ  : َفقاَلِت الِبْنته ِلَزْوَجِتهِ . َجِة نهْعمانَ َفصاَرْت خاِدَمًة ِلَزوْ . أَسره
اِمَرِة، فَ » ْؤَيِة النَِّبيِ  الَِّذي ِفي الس  َو َيْقِدره أْن َيشِفَيهه ِمْن َبَرِصهِ َليَت َسيِ ِدي َيْذَهبه ِلره «.هه

فأخبره أليشع أن . ِعْنَد البابِ َفجاَء نهعمانه ِبَخيِلِه َوَمْرَكباِتِه إَلى َبيِت أِليَشَع َوَوَقفَ 
.َيغطهَس سبع مرات في نهر اِلردن

 رأيه وغَطَس ولكن بعد ذلك غيَّرَ . ففي البداية كان نهْعَمانه غاضبًا ولم َيِرْد فعل ذلك
فَي جلده تماما. سبع مرات في نهر اِلردن إن ف! ولما خَرَج من الماء في المرة اِلخيرة، شه

.للا قد شفاه



َمرَيمَ 

الن اِصَرةه، إَلى َفتاٍة َعذراَء أرَسَل للاه الَمالَك ِجْبراِئيَل إَلى َبلَدٍة ِفي إقليِم الَجِليِل تهدَعى
فه  َد اْسمههه يهوسه ٍل ِمْن َنسِل داوه .اْسمهها َمرَيمه، َمخطهوَبٍة ِلَرجه

َتحَبِليَن َوَتِلِديَن ابنًا، ال َتخاِفي يا َمرَيمه، َوها أنِت سَ »: َفجاَء إَليها ِجْبراِئيله َوقاَل َلها
وعَ  .«ِه ِنَهاَيةٌ ِإنَّهه َيكهونه َعِظيمًا، َوَلْن َيكهوَن ِلمهْلكِ . َوتهَسميَنهه َيسه

ْث ِلي َكما قهْلتَ »: َفقاَلْت َمرَيمه  ، َفلَيحده « .أنا خاِدَمةه الرَّبِ 



إحياءَابنةَياير س

له وجاء رجل اسمه يائر رمى نفسه عند قدمي عيسـى، وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، ِلن
.بنتا وحيدة عمرها حوالي اثنتي عشرة سنة، كانت على وشك الموت

فسمع عيسـى« .بنتك ماتت، ال تتعب المعلم»: وبينما عيسـى ذاهب، جاء واحد وقال له
«.ال َتَخْف، ما َعَليَك إال  أْن تهؤِمَن، َوَستهشَفى ابَنتهكَ »: وقال له

وعه إَلى الَبيِت، أمسك بيدها ونادى وقال َفعاَدْت "  !يا صبية، قومي: "ِعنَدما َوَصَل َيسه
ها إَليها، َوَوَقَفْت َفوراً  وحه !ره



مرتاَومريم

َبت ِبِه َامرأٌة َاسمهها مَ  وكاَن لها . رتا في َبيِتهاوَبيَنما ههم ساِئروَن، دَخَل َيسوعه َقريًة، فَرح 
وكاَنت َمرتا مهَنهِمَكًة . الِمهِ أهخٌت َاسمهها َمرَيمه، َجلَست ِعنَد َقدَمي الر ب  َيسوَع َتسَتِمعه إلى ك

ياَفِة، جاَءت وقاَلت ِلَيسوعَ  ، أما تهبالي أ»: في كثيٍر من أموِر الض  ن َتْترهَكني أهختي يا َرب 
مه وحدي؟ قهْل لها أن تهساِعَدني «!أخده

 أن  الحاَجَة إلى شيٍء َمرتا، َمرتا، أنِت تقَلقيَن وَتهتم يَن بأهموٍر كثيرٍة، معَ »: فأجاَبها الر ب  
.«فَمرَيمه َاختاَرِت الن صيَب اِلفَضَل، ولن َينزَعهه أَحٌد ِمنها. واحدٍ 
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