
  االنجيل المقدس
13-3:1يوحنا    

  

كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس 3
 رئيس لليهود.

هذا جاء الى يسوع ليال وقال له يا معلّم نعلم  1 
انك قد أتيت من هللا معلّما الن ليس احد يقدر 

ان يعمل هذه اآليات التي انت تعمل ان لم يكن 
  هللا معه.
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4-1:35 

فانني سلمت اليكم في 
االول ما قبلته انا ايضا ان 
المسيح مات من اجل 
 خطايانا حسب الكتب.

وانه دفن وانه قام في اليوم 
 الثالث حسب الكتب.

 1 كورنثوس ,   

 

 

لتفتح عيونهم كي 
يرجعوا من ظلمات 

الى نور ومن 
سلطان الشيطان 

الى هللا حتى ينالوا 
بااليمان بي غفران 

 الخطايا ونصيبا مع المقدسين
32:11اعمال ,   

 

 

النك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت 
 بقلبك ان هللا اقامه من االموات خلصت.

الن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به 
 للخالص.

39-0:39رومية ,   

ويقول قد كمل الزمان 
واقترب ملكوت هللا. فتوبوا 

 وآمنوا باالنجيل
35:3مرقس ,   

 نيقوديموس                 يسوع

Arabic 



 
اجاب يسوع وقال 1  

له الحق الحق اقول 
لك ان كان احد ال 
يولد من فوق ال 

يقدر ان يرى ملكوت 
 هللا.

قال له نيقوديموس 4
كيف يمكن االنسان 

ان يولد وهو شيخ. ألعله يقدر ان يدخل بطن 
 امه ثانية ويولد.

اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد ال 5
يولد من الماء والروح ال يقدر ان يدخل ملكوت 

 هللا.

المولود من الجسد جسد هو والمولود من 1
 الروح هو روح.

ال تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولدوا من 7
 فوق.

 

الريح تهب 2
حيث تشاء 

وتسمع صوتها 
لكنك ال تعلم 

من اين تأتي وال 
الى اين تذهب. 
هكذا كل من 
  ولد من الروح

 

 

واما من يفعل 13
الحق فيقبل الى 
النور لكي تظهر 
اعماله انها باهلل 

  معمولة

 

 

 نيقوديموس

النه من الداخل من قلوب 
الناس تخرج االفكار الشريرة 

 زنى فسق قتل

سرقة طمع خبث مكر عهارة 
عين شريرة تجديف كبرياء 

 جهل.

جميع هذه الشرور تخرج من 
 الداخل وتنجس االنسان

11-13:7مرقس ,    

 

وطرح الموت والهاوية في 
بحيرة النار. هذا هو الموت 

 الثاني.

وكل من لم يوجد مكتوبا في 
سفر الحياة طرح في بحيرة 

 النار
35-34:19رؤيا ,  
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اجاب 0
نيقوديموس وقال 
له كيف يمكن ان 

 يكون هذا.

اجاب يسوع 39
وقال له انت 

معلّم اسرائيل 
 ولست تعلم هذا.

الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم 33
 ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا.

ان كنت قلت لكم االرضيات ولستم تؤمنون 31
 فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات.

وليس احد صعد الى السماء اال الذي نزل من 31
 السماء ابن االنسان الذي هو في السماء

 

 

 

وكما رفع 34
موسى الحية 

في البرية هكذا 
ينبغي ان يرفع 

 ابن االنسان

لكي ال يهلك 35
كل من يؤمن به 

بل تكون له 
 الحياة االبدية.

  

3 

 

 

الذي يؤمن به 32
ال يدان والذي ال 
يؤمن قد دين 
النه لم يؤمن 
باسم ابن هللا 

 الوحيد.

 

 

 

 

 

وهذه هي 30
الدينونة ان النور 

قد جاء الى 
العالم واحب 
الناس الظلمة 
اكثر من النور 
الن اعمالهم 
 كانت شريرة.

الن كل من 19
يعمل السيّآت 
  يبغض النور وال يأتي الى النور لئال توبخ اعماله

6 

  الظالم

5و  4انظر الصفحات   



4 5 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 قصة الحيّات المحرقة 

    2-13:5عدد 

وتكلم الشعب 5
على هللا وعلى 
موسى قائلين 
لماذا اصعدتمانا 
من مصر لنموت 
في البرية النه ال 
خبز وال ماء وقد 
كرهت انفسنا 
 الطعام السخيف.

 

 

فارسل الرب 1
على الشعب 

الحيّات المحرقة 
فلدغت الشعب 

فمات قوم 
كثيرون من 

 اسرائيل.

فاتى الشعب 7
الى موسى 

وقالوا قد اخطأنا 
اذ تكلمنا على الرب وعليك فصل الى الرب 

 ليرفع عنا الحيّات. فصلى موسى الجل الشعب.

 

 

فقال الرب لموسى 2
اصنع لك حية 

محرقة وضعها على 
راية فكل من لدغ 

 ونظر اليها يحيا.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1نعود إلى يوحنا    

النه هكذا احب هللا العالم حتى بذل ابنه 31
الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون 

 له الحياة االبدية.

النه لم يرسل هللا ابنه الى العالم ليدين العالم 37
 بل ليخلّص به العالم.


