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  1يوسف آرمز للمسيح
  

 السيد المسيح يوسف  

1  

  إطعام القطيع
هذه مواليد يعقوب يوسف إذ آان ابن سبع 

ع اخوته الغنم و عشرة سنة آان يرعى م
هو غالم عند بني بلهة و بني زلفة امرأتي 
أبيه و أتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى 

  . أبيهم
  )2: 37تكوين (

  الراعى الصالح
أنا هو الراعي الصالح و الراعي الصالح 

أما أنا فإني . يبذل نفسه عن الخراف
الراعي الصالح و اعرف خاصتي و 

  . خاصتي تعرفني
  )14، 11: 10يوحنا (

2  

  إقرارهم الشرير
هذه مواليد يعقوب يوسف إذ آان ابن سبع 
عشرة سنة آان يرعى مع اخوته الغنم و 
هو غالم عند بني بلهة و بني زلفة امرأتي 
أبيه و أتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى 

  . أبيهم
  )2: 37تكوين (

  أعمالهم الشريرة
و هذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى 
العالم و أحب الناس الظلمة أآثر من النور 

ألن آل من .  ألن أعمالهم آانت شريرة
ت يبغض النور و ال يأتي إلى يعمل السيآ

  .النور لئال توبخ أعماله
  )20 ، 19: 3يوحنا(

3  

  محبوب من األب
و أما اسرائيل فأحب يوسف أآثر من سائر 
بنيه ألنه ابن شيخوخته فصنع له قميصًا 

  )3: 37تكوين . (ملونًا

  ابنى الحبيب
و صوت من السماوات قائًال هذا هو ابني 

  . الحبيب الذي به سررت
  )17: 3متى (

4  

  مكروه من إخوته
فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أآثر من 
جميع اخوته ابغضوه و لم يستطيعوا أن 

و حلم يوسف حلمًا و أخبر . يكلموه بسالم
  .  إخوته فازدادوا أيضًا بغضًا لـه

  )5، 4: 37تكوين (

  مكروه بال سبب
لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم 

  . بغضوني بال سببأنهم أ
  
  )25: 15يوحنا (

5  

  ال ُيصدق
وحلم يوسف حلمًا و أخبر إخوته فازدادوا 

  . أيضًا بغضًا له
  )5: 37تكوين (

  لم يؤمن به إخوته
. ؤمنون بهألن إخوته أيضًا لم يكونوا ي

  )5: 7يوحنا (
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6  

  سجود
حقل و اذا فها نحن حازمون حزمًا في ال

حزمتي قامت و انتصبت فاحتاطت حزمكم 
ثم حلم أيضا حلمًا …  و سجدت لحزمتي

آخر و قصه على إخوته فقال إني قد حلمت 
حلمًا أيضًا و إذا الشمس و القمر وأحد 

  . عشر آوآبًا ساجدة لي
  )9، 7: 37تكوين (

  التفوق فى آل األشياء
و هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة 
بكر من األموات لكي يكون هو متقدمًا في 

  .آل شيء
  )18: 1آولوسى (

7  

  هل حقًا ستملك علينا؟
فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكًا أم 
تتسلط علينا تسلطًا و ازدادوا أيضًا بغضًا 

  . لـه من أجل أحالمه و من أجل آالمه
  )8: 37تكوين (

  لن نقبل هذا الرجل
و أما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فارسلوا 

ه سفارة قائلين ال نريد ان هذا يملك وراء
  )14: 19لوقا . (علينا

  )العشرة أمناء: مثل(

8  

  محسود
  .فحسده إخوته و أما أبوه فحفظ األمر

  )11: 37تكوبن (

  أسلموه حسدًا
ؤساء الكهنة آانوا قد ألنه عرف أن ر

  . أسلموه حسدًا
  )10: 15مرقس (

9  

  المأبوه حفظ الك
  . فحسده إخوته و أما أبوه فحفظ األمر

  
  )11: 37تكوين (

  أمه تحفظ هذه األشياء فى قلبها
ثم نزل معهما و جاء إلى الناصرة و آان 
خاضعًا لهما و آانت أمه تحفظ جميع هذه 

  .األمور في قلبها
   )51: 2لوقا (

10  

  ُمرسل ألخوته
فقال إسرائيل ليوسف أليس إخوتك يرعون 
  .عند شكيم تعال فأرسلك إليهم فقال له هانذا

  )13: 37تكوين (

  سأرسل ابنى الحبيب
فقال صاحب الكرم ماذا أفعل أرسل ابني 

  .الحبيب لعلهم اذا رأوه يهابون
  
  )13: 20لوقا (

11  

  هاأنذا
فقال إسرائيل ليوسف أليس إخوتك يرعون 
  .عند شكيم تعال فأرسلك إليهم فقال له هانذا

  )13: 37تكوين (

  ها أنا أِت
حينئذ قلت هأنذا جئت بدرج الكتاب مكتوب 

ان افعل مشيئتك يا إلهي سررت و . عني
  .شريعتك في وسط أحشائي

  )8، 7: 40مزمور (

12  

  إحضر لى آلمة مرة أخرى
فقال لـه إذهب أنظر سالمة إخوتك و 
سالمة الغنم و رد لي خبرًا فأرسله من 

  .وطاء حبرون فأتى إلى شكيم
  )14: 37تكوين (

  اآلن أنا آتى إليك
أما اآلن فإني آتي إليك و أتكلم بهذا في 

  .العالم ليكون لهم فرحي آامًال فيهم
  
  )13: 17يوحنا  (
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13  

  خارج من وادى حبرون
 و فقال لـه إذهب أنظر سالمة إخوتك

سالمة الغنم و رد لي خبرًا فأرسله من 
  .وطاء حبرون فأتى إلى شكيم

  )14: 37تكوين (

  المجد الذى آان لى عندك
ن مجدني أنت أيها االب عند ذاتك و اآل

. بالمجد الذي آان لي عندك قبل آون العالم
أيها اآلب أريد أن هؤالء الذين أعطيتني 
يكونون معي حيث أآون أنا لينظروا مجدي 
الذي اعطيتني ألنك أحببتني قبل إنشاء 

  .العالم
  )24، 5: 17يوحنا(

14  

  أتى إلى شكيم
فقال لـه إذهب أنظر سالمة إخوتك و 
سالمة الغنم و رد لي خبرًا فأرسله من 

  .وطاء حبرون فأتى إلى شكيم
  )14: 37تكوين (

أو (أتى إلى مدينة فى السامرة تدعى سوخا 
  )شكيم

فأتى .   و آان ال بد لـه أن يجتاز السامرة
إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار 
بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف 

  .ابنه
  )5، 4: 4يوحنا(

15  

  تائه فى الحقل
فوجده رجل و إذا هو ضال في الحقل فسأله 

  .الرجل قائًال ماذا تطلب
  )15: 37تكوين (

  الحقل هو العالم
 و الحقل هو العالم و الزرع الجيد هو بنو 

متى . (الملكوت و الزوان هو بنو الشرير
13 :38(  

  ليس له أين يسند رأسه
قال له يسوع للثعالب اوجرة و لطيور ف

السماء اوآار و اما ابن االنسان فليس له 
  )58: 9لوقا . (اين يسند راسه

16  
  أنا أطلب إخوتى

. فقال أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون
  )16: 37تكوين (

  جئت ألطلب وأخلص
ألن ابن اإلنسان قد جاء لكي يطلب و 

  )10: 19لوقا . ( هلكيخلص ما قد

17  

  ذهب وراء إخوته
 ارتحلوا من هنا ألني فقال الرجل قد

سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان فذهب 
. يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان

  )17: 37تكوين (

  طلب ما قد هلك
أي إنسان منكم له مئة خروف و أضاع 
واحدًا منها أال يترك التسعة و التسعين في 
. البرية و يذهب ألجل الضال حتى يجده

  )4: 15لوقا (

18  

  وا عليهتآمر
فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم 

  )18: 37تكوين . (احتالوا له ليميتوه

  تآمروا عليه
و لما آان الصباح تشاور جميع رؤساء 
الكهنة و شيوخ الشعب على يسوع حتى 

  )1: 27متى . (يقتلوه
  .فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه

  )53: 11يوحنا(
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19  

  سوف نرى
فاآلن هلم نقتله و نطرحه في إحدى اآلبار 

له فنرى ماذا تكون و نقول وحش رديء أآ
  )20: 37تكوين . (أحالمه

  حتى نرى
لينزل اآلن المسيح ملك اسرائيل عن 
الصليب لنرى و نؤمن و اللذان صلبا معه 

  )32: 15مرقس . (آانا يعيرانه

20  

  ُمعرَّى
فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا 
عن يوسف قميصه القميص الملون الذي 

  )23: 37تكوين . (عليه

  وعروه
  .فعروه و البسوه رداء قرمزيا

  
  )28: 27متى (

21  

  رةالحف
 و أخذوه و طرحوه في البئر و أما البئر 

  .فكانت فارغة ليس فيها ماء
  )24: 37تكوين (

  الحفرة الرهيبة
و أصعدني من جب الهالك من طين الحمأة 

. على صخرة رجلي ثبت خطواتيو أقام 
  )2: 40مزمور (

غرقت في حمأة عميقة و ليس مقر دخلت 
نجني . الى أعماق المياه و السيل غمرني

من الطين فال أغرق نجني من مبغضي و 
ال يغمرني سيل المياه و .  من أعماق المياه

ال يبتلعني العمق و ال تطبق الهاوية علي 
  .فاها

  )15، 14، 2: 69مزمور(

22  

  جلسوا
ثم جلسوا ليأآلوا طعامًا فرفعوا عيونهم و 
نظروا و إذا قافلة إسماعيليين مقبلة من 

بلسانًا و جلعاد و جمالهم حاملة آثيراء و 
تكوين . (الذنًا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر

37 :25(  

  جلسوا يحرسونه هناك
  .ثم جلسوا يحرسونه هناك

  
  )36: 27متى (

23  

  ن الفضةعشرون م
و اجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا 
يوسف و أصعدوه من البئر و باعوا يوسف 
لإلسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا 

  .بيوسف إلى مصر
  )28: 37تكوين (

  ثالثون من الفضة
و قال ماذا تريدون أن تعطوني و أنا أسلمه 

متى .    (إليكم فجعلوا لـه ثالثين من الفضة
26 :15(  

إن نطح الثور عبدًا أو أمة يعطي سيده 
  .ثالثين شاقل فضة و الثور يرجم

  )32: 21خروج(

24  

  إلى مصر
و أما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار 

  .خصي فرعون رئيس الشرط
  )36: 37تكوين (

  من مصر دعوت ابنى
فقام و أخذ الصبي و أمه ليًال و انصرف 

و آان هناك إلى وفاة هيرودس . إلى مصر
لرب بالنبي القائل من لكي يتم ما قيل من ا
  )15، 14: 2متى .   (مصر دعوت ابني
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25  

  عبد لفوطيفار
و أما يوسف فأنزل إلى مصر و اشتراه 
فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل 

 أنزلوه مصري من يد اإلسماعيليين الذين
  .إلى هناك

  )1: 39تكوين (
  . أرسل أمامهم رجًال بيع يوسف عبدًا

  )17 : 105مزمور (

  عبد للرؤساء
هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه 
للمهان النفس لمكروه األمة لعبد المتسلطين 

جدون ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيس
ألجل الرب الذي هو أمين و قدوس 

  .إسرائيل الذي قد اختارك
  )7: 49إشعياء(

  صورة عبد
 لكنه أخلى نفسه آخذًا صورة عبد صائرًا 

  )7: 2فيلبى . (في شبه الناس

26  

  الرب مع يوسف
جًال ناجحًا و آان الرب مع يوسف فكان ر
و لكن …و آان في بيت سيده المصري

الرب آان مع يوسف و بسط إليه لطفًا و 
.. جعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن

و لم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئًا البتة 
مما في يده ألن الرب آان معه و مهما 

  .صنع آان الرب ينجحه
  )23، 21، 2: 39تكوين (

  اآلب معى
هوذا تأتي ساعة و قد أتت اآلن تتفرقون 
فيها آل واحد إلى خاصته و تترآونني 

  .وحدي و أنا لست وحدي ألن اآلب معي
  
  )32: 16يوحنا (

27  

  الرب أنجح آل أعمال يديه
و رأى سيده أن الرب معه و أن آل ما 

  .يصنع آان الرب ينجحه بيده
  )3: 39تكوين (

   يديهمسرة الرب ستنجح فى
أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن أن جعل 
نفسه ذبيحة إثم يرى نسال تطول أيامه و 

  .مسرة الرب بيده تنجح
  )10: 53إشعياء (

28  

  الكل موضوع فى يده
فوجد يوسف نعمة في عينيه و خدمه فوآله 
.. على بيته و دفع إلى يده آل ما آان له

فأبى و قال المرأة سيده هوذا سيدي ال 
يعرف معي ما في البيت و آل ما له قد 

  .دفعه إلى يدي
  )8، 4: 39تكوين (

  دفع آل األشياء ليده
قد دفع آل شيء في اآلب يحب االبن و 

  .يده
  )35: 3يوحنا (

29  

  مبارآًا من أجل يوسف
و آان من حين وآله على بيته و على آل 

بارك بيت المصري ما آان له أن الرب 
بسبب يوسف و آانت برآة الرب على آل 

  .ما آان لـه في البيت و في الحقل
  )5: 39تكوين (

  مبارآًا فى المسيح
رك اهللا أبو ربنا يسوع المسيح الذي مبا

بارآنا بكل برآة روحية في السماويات في 
  )3: 1أفسس . (المسيح

و آونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين 
متسامحين آما سامحكم اهللا أيضًا في 

  )32: 4أفسس . (المسيح
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30  

   الكل فى يد يوسفترك
فترك آل ما آان له في يد يوسف و لم يكن 
معه يعرف شيئا إال الخبز الذي يأآل و آان 

  .يوسف حسن الصورة و حسن المنظر
  )6: 39تكوين(

  قادر أن يحفظ
لهذا السبب احتمل هذه األمور أيضًا لكنني 
لست اخجل ألنني عالم بمن آمنت و موقن 

  .أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم
  )12: 1تيموثتوس الثانية (

31  

  شخص حسن الصورة
آل ما آان له في يد يوسف و لم يكن فترك 

معه يعرف شيئا إال الخبز الذي يأآل و آان 
  .يوسف حسن الصورة و حسن المنظر

  )6: 39تكوين(

  آله حلو
حلقه حالوة و آله مشتهيات هذا حبيبي و 

  .هذا خليلي يا بنات أورشليم
  
  )16: 5نشيد األنشاد (

32  

  منعم عليه
له في يد يوسف و لم يكن فترك آل ما آان 

معه يعرف شيئا إال الخبز الذي يأآل و آان 
  .يوسف حسن الصورة و حسن المنظر

  )6: 39تكوين(

  زاد فى النعمة عند اهللا والناس
و أما يسوع فكان يتقدم في الحكمة و القامة 

  .و النعمة عند اهللا و الناس
  )52: 2لوقا (

33  

  آيف أفعل هذا الشر العظيم
البيت أعظم مني و لم ليس هو في هذا 

يمسك عني شيئا غيرك ألنك امرأته فكيف 
  .اصنع هذا الشر العظيم و أخطئ إلى اهللا

  )9: 39تكوين (

  بال خطية
ألن ليس لنا رئيس آهنة غير قادر أن يرثي 
لضعفاتنا بل مجرب في آل شيء مثلنا بال 

  .خطية
  )15: 4عبرانيين(

34  

  حيث آان أسرى الملك محبوسين
فأخذ يوسف سيده و وضعه في بيت السجن 

مكان الذي آان أسري الملك محبوسين فيه ال
  .و آان هناك في بيت السجن

  )20: 39تكوين (

  أوثقوه ومضوا به
فأوثقوه و مضوا به و دفعوه إلى بيالطس 

  .البنطي الوالي
  )2: 27متى (

35  

  آذوا رجليه بالقيود الحديدية
. آذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه

  .جيء آلمته قول الرب امتحنهإلى وقت م
  )19، 18: 105مزمور (

  ثقبوا يدى ورجلىَّ
ألنه قد أحاطت بي آالب جماعة من 

  .األشرار اآتنفتني ثقبوا يدي و رجلي
  )16: 22مزمور (

36  

فى المكان ..اثنان من عساآر فرعون
  المحبوس فيه يوسف

فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة و 
 فوضعهما في حبس بيت. رئيس الخبازين

رئيس الشرط في بيت السجن المكان الذي 
  .آان يوسف محبوسا فيه

  )3، 2: 40تكوين (

  آان هناك اثنان آخرين مذنبين
و جاءوا أيضًا بإثنين آخرين مذنبين ليقتال 

  .معه
  )32: 23لوقا (
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37  

  إلى واحد رسالة حياة
في ثالثة أيام أيضًا يرفع فرعون رأسك و 
يردك إلى مقامك فتعطي آأس فرعون في 

  . آالعادة األولى حين آنت ساقيهيده
  )13: 40تكوين (

  رسالة حياة
فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم 

  .تكون معي في الفردوس
  )43: 23لوقا (

38  

 أتذآر أناثم آلم رئيس السقاة فرعون قائًال 
و آان هناك معنا غالم …اليوم خطاياي

 عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه عبراني
فعبَّر لنا حلمينا عبَّر لكل واحد بحسب 

  .حلمه
  )12، 9: 41تكوين (

أجاب اآلخر و انتهره قائال أوال أنت تخاف 
أما نحن . اهللا إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه

فبعدل ألننا ننال استحقاق ما فعلنا و أما 
  .هذا فلم يفعل شيئًا ليس في محله

  )41، 40: 23لوقا (

39  

  هو خدمهم
فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما 

  .و آانا أيامًا في الحبس
  )4 : 40تكوين (

  أنا بينكم آالذى يخدم
ألن من هو أآبر الذي يتكئ أم الذي يخدم 
أليس الذي يتكئ و لكني أنا بينكم آالذي 

  )27: 22لوقا . (يخدم

40  

  لماذا أنتما حزانى الوجه اليوم؟
فسأل خصيي فرعون اللذين معه في حبس 

ه قائًال لماذا وجهاآما مكمدان بيت سيد
  .اليوم

  )7: 40تكوين (

  ماشيان عابسين
فقال لهما ما هذا الكالم الذي تتطارحان به 

  .و أنتما ماشيان عابسين
  )17: 24لوقا (

41  

  أذآرونى
و إنما إذا ذآرتني عندك حينما يصير لك 
خير تصنع إلىَّ إحسانًا و تذآرني لفرعون 

  .ا البيتو تخرجني من هذ
  )14: 40تكوين (

  لذآرى
و شكر فكسر و قال خذوا آلوا هذا هو 
جسدي المكسور ألجلكم اصنعوا هذا 

  .لذآري
  )24 : 11آورنثوس األولى (

42  

  اصنع إحسانًا لى
و إنما إذا ذآرتني عندك حينما يصير لك 
خير تصنع إلىَّ إحسانًا و تذآرني لفرعون 

  .و تخرجني من هذا البيت
  )14: 40تكوين (

  بى قد فعلتم
فيجيب الملك و يقول لهم الحق أقول لكم بما 
أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء األصاغر 

  .فبي فعلتم
  )40: 25متى (

43  

  اذآرنى
و إنما إذا ذآرتني عندك حينما يصير لك 
خير تصنع إلىَّ إحسانًا و تذآرني لفرعون 

  .و تخرجني من هذا البيت
  )14: 40تكوين (

  آل من يعترف بى
فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف أنا 

  .أيضًا به قدام أبى الذي في السماوات
  )32: 10متى (
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44  

  لم يذآر رئيس السقاة
و لكن لم يذآر رئيس السقاة يوسف بل 

  .يهنس
  )23: 40تكوين (

  ر ذلك الرجل المسكينما أحد ذآ
مدينة صغيرة فيها أناس قليلون فجاء عليها 
ملك عظيم و حاصرها و بنى عليها أبراجًا 

و وجد فيها رجل مسكين حكيم . عظيمة
فنجى هو المدينة بحكمته و ما أحد ذآر ذلك 

  .الرجل المسكين
  )15: 9جامعة (

45  

  لم أفعل شيئًا
ألني قد سرقت من أرض العبرانيين و هنا 
أيضًا لم افعل شيئا حتى وضعوني في 

  .السجن
  )15: 40تكوين (

  من منكم يبكتنى على خطية
من منكم يبكتني على خطية فان آنت أقول 

  .الحق فلماذا لستم تؤمنون بي
  )46: 8يوحنا (

46  

  من السجن
فأرسل فرعون و دعا يوسف فأسرعوا به 
من السجن فحلق و أبدل ثيابه و دخل على 

  .فرعون
  )14: 41تكوين (

  من السجن
جن خرج إلى الملك و المولود ألنه من الس
  .ملكا قد يفتقر

  )14: 4جامعة (

47  

  أرسل الملك فحله
أرسل الملك فحله أرسل سلطان الشعب 

  .فأطلقه
  )20: 105مزمور (

  أقامه اهللا
 الموت إذ لم أوجاعالذي أقامه اهللا ناقضًا 
  .يكن ممكنًا أن يمسك منه

  )24: 2أعمال الرسل (

48  

   لىليس
فأجاب يوسف فرعون قائًال ليس لي اهللا 

  .يجيب بسالمة فرعون
  )16: 41تكوين (

فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد 
  .اخبر اهللا فرعون بما هو صانع

  )25: 41تكوين (

  ال يعمل من نفسه شيئًا
فأجاب يسوع و قال لهم الحق الحق أقول 
لكم ال يقدر االبن أن يعمل من نفسه شيئًا إال 
ما ينظر اآلب يعمل ألن مهما عمل ذاك 

  .فهذا يعمله االبن آذلك
  )19: 5يوحنا (

49  

  رجل روح اهللا فيه
فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجًال 

  .فيه روح اهللا
  )38: 41تكوين (

  ممسوح بالروح القدس والقوة
يسوع الذي من الناصرة آيف مسحه اهللا 
بالروح القدس و القوة الذي جال يصنع 

ًا و يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس خير
  .ألن اهللا آان معه

  )38 : 10أعمال الرسل (



  

  9

 السيد المسيح يوسف  

50  

  اهللا أعلمك آل هذا
ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك اهللا آل 

  .هذا ليس بصير و حكيم مثلك
  )39: 41تكوين (

  اآلب ُيِرى االبن آل ما يعمل
ألن اآلب يحب االبن و يريه جميع ما هو 

ن هذه يعمله و سيريه أعماال أعظم م
  .لتتعجبوا انتم

  )20: 5يوحنا (

51  

  ليس بصير حكيم
ك اهللا آل ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلم

  .هذا ليس بصير و حكيم مثلك
  )39: 41تكوين (

  آل آنوز الحكمة والمعرفة
  . المذخر فيه جميع آنوز الحكمة و العلم

  )3: 2آولوسى (

52  

  على بيتى
أنت تكون على بيتي و على فمك يقبل 

ن فيه أعظم جميع شعبي إال أن الكرسي أآو
  .منك

  )40: 41تكوين (

  فكابن على بيته و بيته نحن
و أما المسيح فكابن على بيته و بيته نحن 
إن تمسكنا بثقة الرجاء و افتخاره ثابتة إلى 

  .النهاية
  )6: 3عبرانيين (

53  

  على آلمتك آل شعبى سُيحكم
أنت تكون على بيتي و على فمك يقبل 
جميع شعبي إال أن الكرسي أآون فيه أعظم 

  .منك
  )40: 41تكوين (

  الرئاسة على آتفيه
ألنه يولد لنا ولد و نعطى ابنًا و تكون 
الرياسة على آتفه و يدعى اسمه عجيبًا 
. مشيرًا إلهًا قديرًا أبًا أبديًا رئيس السالم

لنمو رياسته و للسالم ال نهاية على آرسي 
داود و على مملكته ليثبتها و يعضدها 

بر من اآلن إلى األبد غيرة رب بالحق و ال
  .الجنود تصنع هذا

  )7، 6: 9إشعياء (

54  

  بدونك ال يرفع إنسان يده أو رجله
و قال فرعون ليوسف أنا فرعون فبدونك ال 
يرفع إنسان يده و ال رجله في آل أرض 

  .مصر
  )44: 41تكوين (

  بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا
 أنا الكرمة و أنتم األغصان الذي يثبت فيَّ و

أنا فيه هذا يأتي بثمر آثير ألنكم بدوني ال 
  .تقدرون أن تفعلوا شيئا

  )5: 15يوحنا (

55  

  أحنوا الرآبة
و أرآبه في مرآبته الثانية و نادوا أمامه 

  .ارآعوا و جعله على آل أرض مصر
  )43: 41تكوين (

  تجثو آل رآبة
لكي تجثو باسم يسوع آل رآبة ممن في 
السماء و من على األرض و من تحت 

  .األرض
  )10: 2فيلبى (
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56  

  ثالثون سنة
و آان يوسف ابن ثالثين سنة لما وقف قدام 
فرعون ملك مصر فخرج يوسف من لدن 

  .فرعون و اجتاز في آل أرض مصر
  )46: 41تكوين (

و آلم الرب موسى و هرون قائًال خذ عدد 
بني قهات من بين بني الوي حسب 

من ابن ثالثين . عشائرهم و بيوت آبائهم
 آل داخل سنة فصاعدا إلى ابن خمسين سنة

  .في الجند ليعمل عمًال في خيمة االجتماع
  )3ـ 1: 5عدد (

آان داود ابن ثالثين سنة حين ملك و ملك 
  . أربعين سنة

  )4: 5صموئيل الثانى (

  ثالثون سنة
و لما أبتدأ يسوع آان له نحو ثالثين سنة و 
  .هو على ما آان يظن ابن يوسف بن هالي

  )23: 3لوقا (
  

57  

  بال عدد..يوسف جمع قمحًا آثيرًا جدًا
و خزن يوسف قمحًا آرمل البحر آثيرًا جدًا 

  .حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد
 4: 41تكوين (
9(  

  غنى المسيح الذى ال يستقصى
لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه 
النعمة أن ابشر بين األمم بغنى المسيح الذي 

  .ال يستقصى
  )8: 3سس إف(

58  

  منسى ـ نسيان
و دعا يوسف اسم البكر منسى قائًال ألن اهللا 

تكوين .  (أنساني آل تعبي و آل بيت أبى
41 :51(  

  من تعب نفسه يرى و يشبع
من تعب نفسه يرى و يشبع و عبدي البار 

  .هم هو يحملهابمعرفته يبرر آثيرين و آثام
  )11: 53إشعياء (

59  

  افرايم ـ مثمرًا
و دعا اسم الثاني إفرايم قائًال ألن اهللا 

  .جعلني مثمرًا في أرض مذلتي
  )52: 41تكوين (

  ثمر آثير
الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة 
في األرض و تمت فهي تبقى وحدها و لكن 

: 12يوحنا .     (إن ماتت تأتي بثمر آثير
24(  

  

60  

  آما قال يوسف
بع سني الجوع تأتى آما قال و ابتدأت س

يوسف فكان جوع في جميع البلدان و أما 
. جميع أرض مصر فكان فيها خبز

  )54: 41تكوين (

  تذآر تالميذه أنه قال هذا
فلما قام من األموات تذآر تالميذه أنه قال 
هذا فآمنوا بالكتاب و الكالم الذي قاله 

  .يسوع
  )22: 2يوحنا (
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61  

  اذهبوا إلى يوسف
و لما جاعت جميع أرض مصر و صرخ 

إلى فرعون ألجل الخبز قال فرعون الشعب 
لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف و الذي 

  .يقول لكم افعلوا
  )55: 41تكوين (

  يارب إلى من نذهب
فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب 

  .آالم الحياة األبدية عندك
  )68: 6يوحنا (

62  

  الذى يقول لكم افعلوا
و لما جاعت جميع أرض مصر و صرخ 

فرعون الشعب إلى فرعون ألجل الخبز قال 
لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف و الذي 

  .يقول لكم افعلوا
  )55: 41تكوين (

  مهما قال لكم افعلوه
  .قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه

  )5: 2يوحنا (

63  

  مجاعة على آل وجه األرض
و آان الجوع على آل وجه األرض و فتح 

و باع للمصريين يوسف جميع ما فيه طعام 
و جاءت . و اشتد الجوع في أرض مصر

آل األرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري 
قمحا ألن الجوع آان شديدًا في آل 

  .األرض
  )57، 56: 41تكوين (

  مجاعة شديدة فى تلك الكورة
فلما أنفق آل شيء حدث جوع شديد في 

  .تلك الكورة فابتدأ يحتاج
  )14: 15لوقا (

64  

  اشتد الجوع
و آان الجوع على آل وجه األرض و فتح 
يوسف جميع ما فيه طعام و باع للمصريين 

تكوين . (و اشتد الجوع في أرض مصر
41 :56(  

  ال جوعًا للخبز بل الستماع آلمة الرب
هوذا أيام تأتى يقول السيد الرب أرسل 
جوعا في األرض ال جوعا للخبز و ال 

  .ء بل الستماع آلمات الربعطشا للما
  )11: 8عزرا (

65  

  فتح يوسف آل المخازن
و آان الجوع على آل وجه األرض و فتح 
يوسف جميع ما فيه طعام و باع للمصريين 

تكوين . (و اشتد الجوع في أرض مصر
41 :56(  

  فتح لنا آوى السماء
هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في 

نود بيتي طعام و جربوني بهذا قال رب الج
إن آنت ال افتح لكم آوى السماوات و 

  .أفيض عليكم برآة حتى ال توسع
  )10: 3مالخى (

  فتح لنا الكتب
ثم أبتدأ من موسى و من جميع األنبياء 
يفسر لهما األمور المختصة به في جميع 

فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا .. الكتب
ملتهبًا فينا إذ آان يكلمنا في الطريق و 

  .كتبيوضح لنا ال
  )32، 27: 24لوقا (
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66  

  جاءت آل البالد لتشترى
و جاءت آل األرض إلى مصر إلى يوسف 
لتشتري قمحا ألن الجوع آان شديدًا في آل 

  . األرض
  )57: 41تكوين (

  خالصى إلى أقصى األرض
فقال قليل أن تكون لي عبدًا إلقامة أسباط 
يعقوب و رد محفوظي إسرائيل فقد جعلتك 
نورًا لألمم لتكون خالصي إلى أقصى 

  )6: 49إشعياء . (األرض

67  

  آان هو البائع
و آان يوسف هو المسلط على األرض و 
هو البائع لكل شعب األرض فأتى أخوة 
. يوسف و سجدوا له بوجوههم إلى األرض

  )6: 42تكوين (

  برآة على رأس البائع
محتكر الحنطة يلعنه الشعب و البرآة على 

  .رأس البائع
  )26 :11أمثال (

  ليس اسم آخر
و ليس بأحد غيره الخالص ألن ليس اسم 
آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به 

  .ينبغي أن نخلص
  )12: 4: أعمال الرسل(

68  

  عرفهم
و لما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم 
و تكلم معهم بجفاء و قال لهم من أين جئتم 

و . عان لنشتري طعامًافقالوا من أرض آن
  .عرف يوسف إخوته و أما هم فلم يعرفوه

  )8، 7: 42تكوين (

  عرف آل إنسان
لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه ألنه آان 

و ألنه لم يكن محتاجًا أن . يعرف الجميع
يشهد أحد عن اإلنسان ألنه علم ما آان في 

  .اإلنسان
  )25، 24: 2يوحنا (

69  

  أما هم فلم يعرفوه
ته و أما هم فلم و عرف يوسف إخو

  )8: 42تكوين . (يعرفوه

جاء إلى خاصته وخاصته . العالم لم يعرفه
  لم تقبله

آان في العالم و آون العالم به و لم يعرفه 
. إلي خاصته جاء و خاصته لم تقبله. العالم

  )11، 10: 1يوحنا (

70  

  عرفهم وتنكر لهم
تنكر لهم و لما نظر يوسف إخوته عرفهم ف

و تكلم معهم بجفاء و قال لهم من أين جئتم 
فقالوا من أرض آنعان لنشتري 

  .فجمعهم إلى حبس ثالثة أيام…طعاما
  )17، 7: 42تكوين (

  يظهر لهم أعمالهم
. إن أوثقوا بالقيود إن اخذوا في حبالة الذل

فيظهر لهم أفعالهم و معاصيهم ألنهم 
و يفتح آذانهم لالنذار و يأمر بأن . تجبروا

  .يرجعوا عن اإلثم
  
  )10 ـ 8: 36أيوب (

71  

  دمه ُيطلب
لمكم قائًال ال فأجابهم رأوبين قائًال ألم أآ

تأثموا بالولد و أنتم لم تسمعوا فهوذا دمه 
  .يطلب

  )22: 42تكوين (

  دمه علينا وعلى أوالدنا
فأجاب جميع الشعب و قالوا دمه علينا و 

  .على أوالدنا
  
  )25: 27متى (
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72  

  لم يعلموا أن يوسف فاهم
و هم لم يعلموا أن يوسف فاهم ألن 

  .مالترجمان آان بينه
  )23: 42تكوين (

  ذو فهم سميع
و لذته تكون في مخافة الرب فال يقضي 
بحسب نظر عينيه و ال يحكم بحسب سمع 

  .أذنيه
  )3: 11إشعياء (

73  

  آلمهم خالل الترجمان
و هم لم يعلموا أن يوسف فاهم ألن 

  .الترجمان آان بينهم
  )23: 42تكوين (

  يأخذ مما لى ويخبرآم
و أما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدآم 
إلي جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل 
. آل ما يسمع يتكلم به و يخبرآم بأمور آتية
  .ذاك يمجدني ألنه يأخذ مما لي و يخبرآم

  )14 ، 13: 16يوحنا (
  آسفراء عن المسيح

لمسيح آان اهللا يعظ إذًا نسعى آسفراء عن ا
  .بنا نطلب عن المسيح تصالحوا مع اهللا

  )20: 5آورنثوس الثانية (

74  

  نهم وبكىتحول ع
 ثم رجع إليهم و آلمهم 2فتحول عنهم و بكى

  .و أخذ منهم شمعون و قيده أمام عيونهم
  )24: 42تكوين (

  نظر إلى المدينة وبكى
و فيما هو يقترب نظر إلى المدينة و بكى 

  .عليها
  )41: 19لوقا (

75  

  أمر أن تمأل أوعيتهم قمحًا
ثم أمر يوسف أن تمأل أوعيتهم قمحًا و ترد 
فضة آل واحد إلى عدله و أن يعطوا زادًا 

  .للطريق ففعل لهم هكذا
  )25: 42تكوين (

  يشبعك من شحم الحنطة
الذي يجعل تخومك سالما و يشبعك من 

  .شحم الحنطة
  )14: 147مزمور (

  من ملئه أخذنا
و من ملئه نحن جميعا أخذنا و نعمة فوق 

  .نعمة
  )16: 1يوحنا (

                                                 
ام      : ( لقد ذآر سبع مرات أن يوسف بكى 2 ده أم نهم شمعون و قي فتحول عنهم و بكى ثم رجع إليهم و آلمهم و أخذ م

و استعجل يوسف ألن أحشاءه حنت إلى أخيه و طلب مكانا ليبكي فدخل المخدع و بكى         ( ،  ) 24: 42عيونهم تكوين   
امين     ..  فسمع المصريون و سمع بيت فرعونفأطلق صوته بالبكاء(،  ) 30: 43تكوين  . هناك ق بني ى عن ع عل ثم وق

ه           ى عنق امين عل وين   . أخيه و بكى و بكى بني م                 (،  ) 14،  2: 45تك ك تكل د ذل يهم و بع ه و بكى عل ع اخوت ل جمي و قب
ع             (،  )15 : 45التكوين    . اخوته معه  ه وق  فشد يوسف مرآبته و صعد الستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان و لما ظهر ل

وين   . على عنقه و بكى على عنقه زمانا       ه                 ( ،  )29: 46تك ه و قبل ه و بكى علي ى وجه أبي ع يوسف عل وين   .  فوق التك
االن اصفح عن ذنب                      (،  ) 1 : 50 هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب اخوتك و خطيتهم فانهم صنعوا بك شرا ف

  )17 : 50التكوين  . عبيد إله أبيك فبكى يوسف حين آلموه
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76  

  سُترد فضة آل أحد
ثم أمر يوسف أن تمأل أوعيتهم قمحًا و ترد 
فضة آل واحد إلى عدله و أن يعطوا زادًا 

  .للطريق ففعل لهم هكذا
  )25: 42تكوين (

  بال فضة وبال ثمن
أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه و الذي 
ليس له فضة تعالوا اشتروا و آلوا هلموا 

  . و بال ثمن خمرًا و لبنًااشتروا بال فضة
  )1: 55إشعياء (

77  

  ُيعطوا زادًا للطريق
ثم أمر يوسف أن تمأل أوعيتهم قمحًا و ترد 
فضة آل واحد إلى عدله و أن يعطوا زادًا 

  .للطريق ففعل لهم هكذا
  )25: 42تكوين (

  آل احتياجكم
فيمأل إلهي آل احتياجكم بحسب غناه في 

  .المجد في المسيح يسوع
  )19 :4فيلبى (

78  

  هكذا ُفعل لهم
ثم أمر يوسف أن تمأل أوعيتهم قمحًا و ترد 

ن يعطوا زادًا فضة آل واحد إلى عدله و أ
  .للطريق ففعل لهم هكذا

  )25: 42تكوين (

  الكل صار
لم تسقط آلمة من جميع الكالم الصالح الذي 

  .آلم به الرب بيت إسرائيل بل الكل صار
  )45: 21يشوع (

وم ذاهب في طريق األرض آلها و ها أنا الي
و تعلمون بكل قلوبكم و آل أنفسكم أنه لم 
تسقط آلمة واحدة من جميع الكالم الصالح 
الذي تكلم به الرب عنكم الكل صار لكم لم 

  .تسقط منه آلمة واحدة
  )14: 23يشوع (

79  

  حسب ما يطيقون حمله
ثم أمر الذي على بيته قائًال إمأل عدال 
الرجال طعامًا حسب ما يطيقون حمله و 

  .هضع فضة آل واحد في فم عدل
  )1: 44تكوين (

  حسب ما يريد من أبرأه
أجابهم إن الذي ابراني هو قال لي احمل 

  .سريرك و امش
  )11: 5يوحنا (

80  

  ادخل الرجال إلى البيت
فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي 
على بيته ادخل الرجال إلى البيت و اذبح 

عند ذبيحة و هيئ ألن الرجال يأآلون معي 
  .الظهر

  )16: 43تكوين (

  ألزمهم بالدخول
فقال السيد للعبد أخرج إلى الطرق و 
السياجات و ألزمهم بالدخول حتى يمتلئ 

  .بيتي
  )23: 14لوقا (

81  

  أعد لهم
فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي 
على بيته ادخل الرجال إلى البيت و اذبح 

بيحة و هيئ ألن الرجال يأآلون معي عند ذ
  .الظهر

  )16: 43تكوين (

  آل شئ معد
فأرسل أيضًا عبيدًا آخرين قائًال قولوا 
للمدعوين هوذا غدائي أعددته ثيراني و 
مسمناتي قد ذبحت و آل شيء معد تعالوا 

  .إلى العرس
  )4: 22متى (
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82  

  الرجال خائفون
لوا إلى بيت يوسف و فخاف الرجال إذ ادخ

قالوا لسبب الفضة التي رجعت أوًال في 
عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم علينا و يقع بنا 

  .و يأخذنا عبيدًا و حميرنا
  )18: 43تكوين (

  المحبة الكاملة تطرح الخوف خارجًا
ال خوف في المحبة بل المحبة الكاملة 
تطرح الخوف إلى خارج ألن الخوف له 
 .عذاب و أما من خاف فلم يتكمل في المحبة

  )18: 4يوحنا األولى (

83  

  تقدموا إلى الوآيل وآلموه
فتقدموا إلى الرجل الذي على بيت يوسف و 

  .آلموه في باب البيت
  )19: 43تكوين (

  هو يعلمكم آل شئ
و أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله 
اآلب باسمي فهو يعلمكم آل شيء و 

  .يذآرآم بكل ما قلته لكم
  )26: 14ا يوحن(

84  

  فضة أخرى فى أيدينا
لنا فضة أخري في أيادينا لنشتري و أنز

  .طعامًا ال نعلم من وضع فضتنا في عدالنا
  )22: 43تكوين (

  يطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم
ألنهم إذ آانوا يجهلون بر اهللا و يطلبون أن 

  .يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر اهللا
  )3: 10رومية (

85  

  سالم لكم ال تخافوا
له أبيكم فقال سالم لكم ال تخافوا إلهكم و إ

أعطاآم آنزًا في عدالكم فضتكم وصلت إلى 
  .ثم اخرج إليهم شمعون

  )23: 43تكوين (

  سالم فى اإليمان
و ليمألآم إله الرجاء آل سرور و سالم في 
اإليمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح 

  .القدس
  )13: 15رومية (

86  

  شربوا وُسروا معه
و رفع حصصًا من قدامه إليهم فكانت 
حصة بنيامين أآثر من حصص جميعهم 

  .خمسة أضعاف و شربوا و رووا معه
  )34: 43تكوين (

  بدأوا يفرحون
الن ابني هذا آان ميتا فعاش و آان ضاال 

  .فوجد فابتداوا يفرحون
  
  )24: 15لوقا (

87  

  اهللا آشف إثم عبيدك
فقال يهوذا ماذا نقول لسيدي ماذا نتكلم و 

 قد وجد إثم عبيدك ها نحن بماذا نتبرر اهللا
عبيد لسيدي نحن و الذي وجد الطاس في 

  .يده جميعًا
  )16: 44تكوين (

  يبكت العالم على خطية
و متى جاء ذاك يبكت العالم على خطية و 

أما على خطية . على بر و على دينونة
  .فألنهم ال يؤمنون بي

  
  )9، 8: 16يوحنا (

88  

  َعّرف يوسف نفسه
فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى 
جميع الواقفين عنده فصرخ اخرجوا آل 

عني فلم يقف أحد عنده حين عرف إنسان 
  .يوسف إخوته بنفسه

  )1: 44تكوين (

  انفتحت أعينهما وعرفاه
  .فانفتحت أعينهما و عرفاه ثم اختفى عنهما

  
  )31: 24لوقا (
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89  

  المرة الثانية
في المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته 

  .و استعلنت عشيرة يوسف لفرعون
  )13: 7أعمال الرسل (

  ارتاعوا منه
و قال يوسف ألخوته أنا يوسف أحي أبى 
بعد فلم يستطع اخوته أن يجيبوه ألنهم 

  .ارتاعوا منه
  )3: 45تكوين (

  ينظرون إلى الذى طعنوه
و أفيض على بيت داود و على سكان 
أورشليم روح النعمة و التضرعات 
فينظرون إلى الذي طعنوه و ينوحون عليه 
آنائح على وحيد له و يكونون في مرارة 

  .عليه آمن هو في مرارة على بكره
  )10: 12يا زآر(

90  

  أنا يوسف أخوآم الذى بعتموه
فقال يوسف ألخوته تقدموا إلىَّ فتقدموا فقال 

  .أنا يوسف أخوآم الذي بعتموه إلى مصر
  )4: 45تكوين (

  أنا يسوع الذى أنت تضطهده
 من أنت يا سيد فقال الرب أنا يسوع فقال

الذي أنت تضطهده صعب عليك أن ترفس 
  .مناخس

  )5: 9أعمال الرسل (

91  

  اقتربوا إلىَّ
فقال يوسف ألخوته تقدموا إلىَّ فتقدموا فقال 

  .أنا يوسف أخوآم الذي بعتموه إلى مصر
  )4: 45تكوين (

  صرتم قريبين
نتم الذين و لكن اآلن في المسيح يسوع أ

  .آنتم قبًال بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح
  )13: 2أفسس (

92  

  اهللا أرسلنى
و اآلن ال تتأسفوا و ال تغتاظوا ألنكم 
بعتموني إلى هنا ألنه الستبقاء حياة أرسلني 

فقد أرسلني اهللا قدامكم ليجعل .. اهللا قدامكم
لكم بقية في األرض و ليستبقي لكم نجاة 

  .  عظيمة
  )7، 5: 45تكوين (

  اهللا أرسل ابنه الوحيد
بهذا أظهرت محبة اهللا فينا أن اهللا قد أرسل 

  .العالم لكي نحيا بهابنه الوحيد إلى 
  )9: 4يوحنا األولى (

93  

  نجاة عظيمة
فقد أرسلني اهللا قدامكم ليجعل لكم بقية في 

  األرض و ليستبقي لكم نجاة عظيمة
  )7: 45تكوين (

  ل هذانجانا من موت مث
الذي نجانا من موت مثل هذا و هو ينجي 
الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضًا فيما 

  .بعد
  )10: 1آورنثوس الثانية (

94  

  بل اهللا.. ليس أنتم
فاالن ليس انتم أرسلتموني إلى هنا بل اهللا و 
هو قد جعلني أبًا لفرعون و سيدًا لكل بيته و 

  .متسلطا على آل أرض مصر
  )8: 45تكوين (

  بمشورة اهللا وعلمه السابق
مشورة اهللا المحتومة و هذا أخذتموه مسلمًا ب

علمه السابق و بأيدي أثمة صلبتموه و 
  .قتلتموه

  )23: 2أعمال الرسل (
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95  

  أسرعوا
أسرعوا و اصعدوا إلى أبى و قولوا له هكذا 
يقول ابنك يوسف قد جعلني اهللا سيدًا لكل 

  .مصر انزل إلىَّ ال تقف
  )9: 45تكوين (

  اآلن وقت مقبول
 في وقت مقبول سمعتك و في يوم ألنه يقول

خالص أعنتك هوذا اآلن وقت مقبول هوذا 
  .اآلن يوم خالص

  )2: 6آورنثوس الثانية (

96  

  أعولك هناك
و أعولك هناك ألنه يكون أيضا خمس سنين 

  .جوعًا لئال تفتقر أنت و بيتك و آل ما لك
  )11: 45تكوين (

  من يقبل إلّى ال يجوع
لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل فقال 

إلىَّ فال يجوع و من يؤمن بي فال يعطش 
  .أبدًا

  )35: 6يوحنا (

97  

  آل بيت أبيه..عال يوسف 
و عال يوسف أباه و إخوته و آل بيت أبيه 

  .بطعام على حسب األوالد
  )12: 47تكوين (

  الرب راعي فال يعوزني شيء
  .الرب راعي فال يعوزني شيء

  )1: 23ر مزمو(

98  

  هوذا عيونكم ترى
ونكم ترى و عينا أخي بنيامين و هوذا عي

  .أن فمي هو الذي يكلمكم
  )12: 45تكوين (

  انظروا يدى ورجلىَّ
أنظروا يدي و رجلي اني أنا هو جسوني و 
انظروا فإن الروح ليس لـه لحم و عظام 

  .آما ترون لي
  )39: 24لوقا (

99  

  تخبرون أبى بكل مجدى
جدي في مصر و بكل و تخبرون أبى بكل م

ما رأيتم و تستعجلون و تنزلون بابي إلى 
  .هنا

  )13: 45تكوين (

  إنجيل مجد المسيح
الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان 
غير المؤمنين لئال تضيء لهم إنارة إنجيل 

  .مجد المسيح الذي هو صورة اهللا
  )4: 4آورنثوس الثانية (

100 

  تكلم أخوته معه
و قبل جميع اخوته و بكى عليهم و بعد ذلك 

  . اخوته معهتكلم
  )15: 45تكوين (

  اقترب إليهما يسوع وآان يمشى معهما
و فيما هما يتكلمان و يتحاوران اقترب 

  .إليهما يسوع نفسه و آان يمشي معهما
  )15: 24لوقا (

101 

  تعالوا إلّى
و خذوا أباآم و بيوتكم و تعالوا إلى 
فأعطيكم خيرات أرض مصر و تأآلوا دسم 

فأنت قد أمرت افعلوا هذا خذوا .  األرض
جالت ألوالدآم و لكم من أرض مصر ع

  .نسائكم و احملوا أباآم و تعالوا
  )19 ، 18: 45تكوين (

  تعالوا إلىَّ
تعالوا إلىَّ يا جميع المتعبين و الثقيلي 

  .األحمال و أنا أريحكم
  
  )28: 11متى (
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102 

  ال تحزن عيونكم على أثاثكم
و ال تحزن عيونكم على أثاثكم ألن خيرات 

  .جميع أرض مصر لكم
  )20: 45تكوين (

  انسى ما هو وراء
أيها األخوة أنا لست أحسب نفسي إني قد 
أدرآت و لكني افعل شيئًا واحدًا إذ أنا أنسى 

أسعى . ما هو وراء و امتد إلى ما هو قدام
نحو الغرض ألجل جعالة دعوة اهللا العليا 

  .يسوعفي المسيح 
  )14، 13: 3فيلبى (

103 

  يوسف حى بعد
و أخبروه قائلين يوسف حي بعد و هو 
متسلط على آل أرض مصر فجمد قلبه ألنه 

فقال إسرائيل آفى يوسف ابني .. لم يصدقهم
  .أذهب و أراه قبل أن أموت. حي بعد

  )28 ، 26: 45تكوين (

  بولس يقول انه حى..واحد اسمه يسوع
لكن آان لهم عليه مسائل من جهة ديانتهم و 
عن واحد اسمه يسوع قد مات و آان بولس 

  .يقول أنه حي
  
  )19: 25الرسل أعمال (

104 

  فجمد قلبه ألنه لم يصدقهم
و أخبروه قائلين يوسف حي بعد و هو 
متسلط على آل أرض مصر فجمد قلبه ألنه 

  .لم يصدقهم
  )26: 45تكوين (

  غير مصدقين من الفرح
فتراءى آالمهن لهم آالهذيان و لم 

نما هم غير مصدقين من و بي…يصدقوهن
الفرح و متعجبون قال لهم أعندآم ههنا 

  .طعام
  )41، 11: 24لوقا (

105 

  أموت اآلن بعدما رأيت وجهك
فقال إسرائيل ليوسف أموت اآلن بعدما 

  .رأيت وجهك انك حي بعد
  )30: 46تكوين (

عينى قد أبصرتا .. اطلق عبدك بسالم
  خالصك

. بدك يا سيد حسب قولك بسالماآلن تطلق ع
  .ألن عيني قد أبصرتا خالصك

   )30 ، 29: 2لوقا (

106 

  اخوتى
ثم قال يوسف إلخوته و لبيت أبيه أصعد و 
اخبر فرعون و أقول له إخوتي و بيت أبى 

  .الذين في أرض آنعان جاءوا إلىَّ
  )31: 46تكوين (

فآتى يوسف و أخبر فرعون و قال أبى و 
إخوتي و غنمهم و بقرهم و آل ما لهم 

ا هم في جاءوا من أرض آنعان و هوذ
  .أرض جاسان

  )1: 47تكوين (

  ال يستحى أن يدعوهم أخوة
ألن المقدس و المقدسين جميعهم من واحد 

  . أن يدعوهم أخوةفلهذا السبب ال يستحي
  
  )11: 2عبرانيين (
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107 

  لماذا نموت أمام عينيك
فلما فرغت الفضة من أرض مصر و من 
أرض آنعان أتى جميع المصريين إلى 

 نموت يوسف قائلين اعطنا خبزا فلماذا
لماذا نموت …قدامك ألن ليس فضة أيضًا

أمام عينيك نحن و أرضنا جميعًا اشترنا و 
أرضنا بالخبز فنصير نحن و أرضنا عبيدًا 
لفرعون و أعط بذارًا لنحيا و ال نموت و ال 

  .تصير أرضنا قفرا
  )19 ، 15: 47تكوين (
  

  أنا هو القيامة والحياة
قال لها يسوع أنا هو القيامة و الحياة من 

  .آمن بي و لو مات فسيحيا
  
  )25: 11يوحنا (

108 

  قد فرغت الفضة
و لما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة 
الثانية و قالوا له ال نخفي عن سيدي انه إذ 
قد فرغت الفضة و مواشي البهائم عند 
سيدي لم يبق قدام سيدي إال أجسادنا و 

  .أرضنا
  )18: 47تكوين (

  لما أنفق آل شئ
فلما أنفق آل شيء حدث جوع شديد في 

  .كورة فابتدأ يحتاجتلك ال
  )14: 15لوقا (

و قد تألمت آثيرًا من أطباء آثيرين و 
أنفقت آل ما عندها و لم تنتفع شيئا بل 

  .صارت إلي حال أردأ
  )26: 5مرقس (

  لم يكن لهما ما يوفيان
و إذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا 

  .فقل أيهما يكون اآثر حبا له
  )42: 7لوقا (

109 

  إال أجسادنا.. لم يبق
و لما تمت تلك السنة أتوا إليه في السنة 
الثانية و قالوا له ال نخفي عن سيدي انه إذ 
قد فرغت الفضة و مواشي البهائم عند 
سيدي لم يبق قدام سيدي إال أجسادنا و 

  .أرضنا
  )18: 47تكوين (

  قدموا أجسادآم
فأطلب إليكم أيها األخوة برأفة اهللا أن تقدموا 

قدسة مرضية عند اهللا أجسادآم ذبيحة حية م
  .عبادتكم العقلية

  )1: 12رومية (

110 

  اشتريتكم اليوم
فقال يوسف للشعب اني قد اشتريتكم اليوم و 
أرضكم لفرعون هوذا لكم بذار فتزرعون 

  .األرض
  )23: 47تكوين (

  م بثمناشتريت
ألنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا اهللا في 

  .أجسادآم و في أرواحكم التي هي هللا
  )20: 6آورنثوس األولى (
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111 

  هوذا لكم بذار فتزرعون
فقال يوسف للشعب اني قد اشتريتكم اليوم و 
أرضكم لفرعون هوذا لكم بذار فتزرعون 

  .األرض
  )23: 47تكوين (

  بذارًا للزارع وخبزًا للجائع
نزل المطر و الثلج من السماء و ألنه آما ي

ال يرجعان إلى هناك بل يرويان األرض و 
يجعالنها تلد و تنبت و تعطي زرعا للزارع 

هكذا تكون آلمتي التي . و خبزًا لآلآل
تخرج من فمي ال ترجع إلىَّ فارغة بل 
تعمل ما سررت به و تنجح في ما أرسلتها 

  .له
  )11 ، 10: 55إشعياء (

 للزارع و خبزًا لآلآل و الذي يقدم بذارًا
  .سيقدم و يكثر بذارآم و ينمي غالت برآم

  )10: 9آورنثوس الثانية (

112 

  و لما رأى أخوة يوسف أن أباهم قد مات
و لما رأى أخوة يوسف أن أباهم قد مات 
قالوا لعل يوسف يضطهدنا و يرد علينا 

هكذا تقولون … جميع الشر الذي صنعنا به
ح عن ذنب إخوتك و ليوسف آه اصف

خطيتهم فانهم صنعوا بك شرا فاآلن اصفح 
عن ذنب عبيد إله أبيك فبكى يوسف حين 

  .آلموه
  )17، 15: 50تكوين (

  أنا معكم زمانًا هذه مدته
زمانًا هذه مدته و لم قال لـه يسوع أنا معكم 

تعرفني يا فيلبس الذي رآني فقد رأى اآلب 
  .فكيف تقول أنت أرنا اآلب

  
  )9: 14يوحنا (

113 

  اهللا قصد به خيرًا
أنتم قصدتم لي شرًا أما اهللا فقصد به خيرًا 
. لكي يفعل آما اليوم ليحيي شعبًا آثيرًا

  )20: 50تكوين (

  آت بأبناء آثيرين إلى المجد
ألنه الق بذاك الذي من أجله الكل و به 
الكل و هو آت بأبناء آثيرين إلى المجد أن 

  .يكمل رئيس خالصهم باآلالم
  )10: 2يين عبران(

114 

  فعزاهم… ال تخافوا
دآم فاآلن ال تخافوا أنا أعولكم و أوال

  .فعزاهم و طيب قلوبهم
  )21: 50تكوين (

  ال تضطرب قلوبكم
ال تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون باهللا فآمنوا 

  .بي
  )1: 14يوحنا (

115 

  يوسف غصن شجرة مثمرة
يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة 

غصان قد ارتفعت فوق مثمرة على عين أ
  .حائط

  )22: 49تكوين (

  أنا الكرمة وأنتم األغصان
أنا الكرمة و أنتم األغصان الذي يثبت فيَّ و 
أنا فيه هذا يأتي بثمر آثير ألنكم بدوني ال 

  .تقدرون أن تفعلوا شيئا
  )5: 15يوحنا (
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116 

  غصن شجرة مثمرة على عين
يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة 

 عين أغصان قد ارتفعت فوق مثمرة على
  .حائط

  )22: 49تكوين (

  يصير فيه ينبوع ماء
و لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا 
فلن يعطش إلى األبد بل الماء الذي أعطيه 

  .يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية
  )14: 4يوحنا (

117 

  
فمررته و رمته و اضطهدته أرباب 

  .السهام
  )23: 49تكوين (

رجل أوجاع و محتقر و مخذول من الناس 
 و آمستر عنه وجوهنا محتقر مختبر الحزن
  .فلم نعتد به

  )3: 53إشعياء (

118 

  من يدى عزيز يعقوب
و لكن ثبتت بمتانة قوسه و تشددت سواعد 
يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من 

  .الراعي صخر إسرائيل
  )24: 49تكوين (

  جعلت عونًا على قوي
 جعلت عونًا حينئذ آلمت برؤيا تقيك و قلت

  .على قوي رفعت مختارًا من بين الشعب
  )19: 89مزمور (

119 

  من هناك الراعى
و لكن ثبتت بمتانة قوسه و تشددت سواعد 
يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من 

  .الراعي صخر إسرائيل
  )24: 49تكوين (

  راعي الخراف العظيم
إله السالم الذي أقام من األموات راعي 

عظيم ربنا يسوع بدم العهد الخراف ال
  .األبدي

  )20: 13عبرانيين (

120 

  صخر إسرائيل
و لكن ثبتت بمتانة قوسه و تشددت سواعد 
يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من 

  .الراعي صخر إسرائيل
  )24: 49تكوين (

  الحجر الذى رفضه البناؤون
قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب 

ناؤون هو قد صار الحجر الذي رفضه الب
رأس الزاوية من قبل الرب آان هذا و هو 

  .عجيب في أعيننا
  )42: 21متى (

121 

  لتأت البرآة على رأس يوسف
 و من نفائس األرض و ملئها و رضى 
الساآن في العليقة فلتأت على رأس يوسف 

  .  و على قمة نذير إخوته
  )16 : 33التثنية  (

من إله أبيك الذي يعينك و من القادر على 
يبارآك تأتى برآات السماء آل شيء الذي 

من فوق و برآات الغمر الرابض تحت 
برآات الثديين و الرحم برآات أبيك فاقت 
على برآات أبوي إلى منية اآلآام الدهرية 
تكون على رأس يوسف و على قمة نذير 

  .إخوته
  )26، 25: 49تكوين (

  مسحك اهللا بدهن االبتهاج
 أجل ذلك أحببت البر و أبغضت اإلثم من

مسحك اهللا إلهك بدهن االبتهاج أآثر من 
  .رفقائك

  )7: 45مزمور (
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122 

  منفصل عن اخوته
برآات أبيك فاقت على برآات أبوي إلى 
منية اآلآام الدهرية تكون على رأس يوسف 

  .و على قمة نذير إخوته
  )26 : 49تكوين (

  منفصل عن الخطاة
الذي ليس له اضطرار آل يوم مثل رؤساء 

 أن يقدم ذبائح أوًال عن خطايا نفسه الكهنة
ثم عن خطايا الشعب ألنه فعل هذا مرة 

  .واحدة إذ قدم نفسه
  )26: 7عبرانيين (

123 

  البكورية ليوسف
ألن يهوذا اعتز على إخوته و منه الرئيس 

  .  و أما البكورية فليوسف
  )2 : 5أخبار األيام األول  (

  ينبكرًا بين أخوة آثير
ألن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا 
مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرًا بين 

  .أخوة آثيرين
  )29: 8رومية (

124 

  ال يغتمون على انسحاق يوسف
الشاربون من آؤوس الخمر و الذين 
يدهنون بأفضل األدهان و ال يغتمون على 

  .انسحاق يوسف
  )6: 6عاموس (

  أما إليكم يا جميع عابرى الطريق
كم يا جميع عابري الطريق تطلعوا و أما إلي

انظروا إن آان حزن مثل حزني الذي صنع 
  .بي الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه

  )12: 1مراثى أرميا (

125 

  ملك جديد لم يكن يعرف يوسف
ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف 

  .يوسف
  )8: 1خروج (

  مها أحد من عظماء هذا الدهرلم يعل
التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر 

  .ألن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد
  )8: 2آورنثوس األولى (

126 

  ويقيم بيت يوسف على تخمهم
و ليقسموها إلى سبعة أقسام فيقيم يهوذا 
على تخمه من الجنوب و يقيم بيت يوسف 

  .على تخمهم من الشمال
  )5: 18يشوع (

  اثبتوا فىَّ وأنا فيكم
 الغصن ال يقدر اثبتوا فيَّ و أنا فيكم آما أن

أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في 
  . الكرمة آذلك انتم أيضا إن لم تثبتوا فيَّ

  )4: 15يوحنا (

127 

  أنت شعب عظيم
فكلم يشوع بيت يوسف إفرايم و منسى قائًال 
أنت شعب عظيم و لك قوة عظيمة ال تكون 

  .لك قرعة واحدة
  )17: 17يشوع (

  ..أستطيع آل شئ
  .أستطيع آل شيء في المسيح الذي يقويني

  )13: 4فيلبى (

128 

  أنا شعب عظيم ألنه قد بارآنى الرب
وآلم بنو يوسف يشوع قائلين لماذا اعطيتني 
قرعة واحدة و حصة واحدة نصيبًا و أنا 
 .شعب عظيم ألنه إلى اآلن قد بارآني الرب

  )14: 17يشوع (

  بارآنا بكل برآة روحية
مبارك اهللا أبو ربنا يسوع المسيح الذي 

 في السماويات في بارآنا بكل برآة روحية
  .المسيح

  )3: 1أفسس (
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129 

  قويت بيت يوسف
فعزم األموريون على السكن في جبل 
حارس في ايلون و في شعلبيم و قويت يد 

  .بيت يوسف فكانوا تحت الجزية
  )35: 1قضاة (

  يعظم انتصارنا بالذى أحبنا
 انتصارنا و لكننا في هذه جميعها يعظم

  .بالذي احبنا
  )37: 8رومية (
  

  
  


