
آيات الكتاب المقدس لألطفال



ا5 ها ِة أْن يابتااعا اٍر ِمنا الِفضَّ ا حكمة، واَلا أيُّ ِمقدا ُل ِبآِنياِة الذَّهاِب َلا ُتقاا. َلا ياْقِدُر الذَّهاُب الثَِّميُن أْن ياْشتاِريها اِج، واَلا ُتبادَّ ُن ِبالذَّهاِب أِو الزُّجا َلا . را
ا ها عا راا ما اُن الثَِّميُن واالِبلَّْوُر أْن ُيذكا .ياْستاِحقُّ الُمرجا

ِلئِ  ُن ِمنا اليااُقوِت واالَّلَّ ُة أثما .الِحْكما

ا ياْعِرُف بايتاها ا، وا ُم هللُا طاِريقاها ْهِم؟ ياْفها ُة، فاِمن أْينا تاْأِتي؟ واأينا باْيُت الفا قا .  أمَّا الِحْكما انِ وا ِقيِقيَّةُ ›: الا ِلإلْنسا ُة الحا افاةا هللِا ِهيا الِحْكما ‹.إنَّ ماخا
(28:15,17,18,20,23,28ب وأي)



يااِدينِ  ا ِفي الما ْوتاها تاْرفاُع صا وااِرِع، وا ُة ُتنااِدي ِفي الشَّ ِة، وا . الِحْكما ِحما وااِرِع الُمزدا تاْدُعو ِفي الشَّ ِديناِة تاُقولُ وا اِخِل أبوااِب الما دا ِلى ما ْبُتْم » : عا فاإذاا استاجا
ْن أفكااِري  أكِشُف لاُكْم عا سا لاْيُكْم ُروِحي، وا أسُكُب عا وٍف ِمنا اذأذا ُكلُّ ماْن ُيصِغي إلايَّ سا . ِلتاْوِبيِخي، فاإنَِّني سا ُُ ُدونا خا ياْستاِري سا ُُ مِمناا وا «.ياِعي

وِس فاْهم   ْعِرفاُة الُقدُّ ما افا هللاا، وا ِة أْن تاخا ُل الِحْكما ِة نا . أوَّ عا نفا ِكيم  ِلما ا فاأْنتا حا ِكيما َا إذاا أصباحتا حا .ْفِس
(9:10,12أمثال ; 1:20,21,23,33أمثال )



ي  إلَى تَعَاِليمِ ُكلُّ َمْن يَْستَِمعُ »

ٍل أْشبَهُ بَِرجُ َهذَِه َويَْعَمُل بَِها،

.  رِ هُ َعلَى الصَّخْ ذَِكيٍٍّ بَنَى بَْيتَ 

فََسقََط الَمَطُر، َواْرتَفَعَْت ِميَاهُ 

يُح السُّيُوِل، َوَهبَِّت ا لِرٍّ

نَّهُ ْيَت، َولَكِ َوَضَربَْت ذَِلَك البَ 

َساَسهُ َكاَن لَْم يَْسقُْط، ِِلنَّ أ

 َمْن َوُكلُّ . َعلَى الصَّْخرِ 

ي َهذَا َوََل يَْستَِمُع إلَى َكََلمِ 

بَهُ بَِرُجلٍ يَْعَمُل بِِه، فَُهَو أشْ 

ملِ َغبِيٍٍّ بَنَى بَْيتَ  .هُ َعلَى الرَّ

فَنََزَل الَمَطُر، َوارتَفَعَْت ِميَاهُ 

يُح السُّيُوِل، َوَهبَِّت ا لِرٍّ

َط ْيَت، فََسقَ َوَضَربَْت ذَِلَك البَ 

وُُ يَسُ -« !ُسقوًطا َهائًَِل 

(27-7:24متى )



ُدُكْم تاْنقُ  انا أحا ُصُه واإْن كا
ْلياْطُلْبها  ُة، فا ا ِمنا هللِا الِحْكما

ِميعا فااهلُل يُ . فاُتْعطاى لاهُ  اٍء واَلا يُ ْعِطي جا خا يُِّرُهمْ النَّاِس ِبسا .عا

ِمْن ذِأنَّ هللاا ُيْعِطي الِحكْ  ْهمُ ماةا، وا ْعِرفاُة واالفا ِئٍذ . فاِمِه تاأِتي الما ِعْندا
ْدلا وااَِلْستاقااماةا،  ُم الِبرَّ واالعا تاْفها ُم ُكلَّ طاِريسا تاْفها سا ٍُ وا اِل ذِأنَّ . ٍق صا

قلا  تاْدُخُل عا تالاذُّ الِحْكماةا سا سا ، وا َا ْعِرفاةُ  َا الما .لا
أمثال  , 1:5ب ويعق)

2:6,9,10,11)
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