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ملاذا إجتمع كُل هؤالء الناس عند النهر؟

توبوا لألنه قد أقرتب ملكوت 
السموات!
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!Begin een nieuw leven.فأس دينونة الله قد ُوِضَعت عىل إبدئوا حياة جديدة
ُجذور الشجر.

إسمعوا هذا! هل يعني ذلك بأننا لسنا 
ال أحد يستطيع الهروب من دينونة صالحS كفاية؟

الله. لكن يأc بعدي شخص يستطيع 
تغيiكم من الداخل. هو سيُخلِّصُكم.

األن تطهرتم من خطاياكم 
لتبدأوا حياة جديدة.

كل شجرة التصنع qراً جيداً تُقطع
 و تُلقى يف النار.

إن كنتم تريدون حقآ أن 
تبدئوا حياة جديدة, أتركوا 

خطاياكم وإعتِمدوا.
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النبي املوجود عند النهر كان يدعوه الناس يوحنا 
املعمدان.

بعد ذلك..

انا لست ُمه=ً لكنني 
اجهز الطريق لذلَك 
الذي سKُينا َمْن هو 
الله.هو سيعمدكم 
بالروح القدس و 

النار,هذا َسيُغKكم 
Yاماً!

أنا محتاج 
أن أعتمد 

منك!

 إسمح اآلن. يجب أن 
نفعل إرادة الله.

 fأيها اآلب, ليأ
ملكوتك, لتُكن 

مشيئتك.

أنَت إبني 
الحبيب الذي 

به ُرسرت.

ُسِمَع صوت من الس=ء يقول:
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عند نهر األردن أشار يوحنا املعمدان عىل يسوع بأنه الَحَمل.

بقي يسوع أربعE يومآ وأربعE ليلة وحيدآ 
يف الربيّة. N يأكل أو يرشب شيئآ.

كان يُصّيل. كان يَُهيّئ نفسه للُمهّمة..

يسوع سيدخل يف ِرصاع مع الشيطان, رئيس مملكة الظالم الغY مرX. هو 
عدو الله والبَرش ويسيطر عىل العاN بالكراهية واألمراض واملوت..

م مقاِصد  يجب عىل يسوع أن يُتَمِّ
الله لبني البَرش. الله يريد تخليص 
الناس من مخاوفهم من الدينونة 

واملوت..

الروح القدس 
يقود يسوع 
إىل الربيّة..

هوذا َحَمل الله الذي 
.Nيرفع خطيّة العا

نعم يا 
أبتي, 

سأفعل 
مشيئتَك.

كان الشعب ينتظر 
املسيح. الكتُب 

املقدسة كانت قد 
تنبّأت عنه بأنّه 

سيجعل الشعب 
أُمة عظيمة..

القدس

النارصة

كفر ناحوم

قانا

اليهودية

الجليل
كان الرومان قد إحتلّوا يف ذاك الوقت جزًء كبY من 

العاN. فلسطE أيضآ.
كان يوحنا املعمدان يُِعّد الَشعب إلستقبال املسيح.

دن
الر

ا
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لكن الشيطان يَهِمس ليسوع 
بأفكار ليُبِعَدُه عن ِخطّة الله..

ثم تركه ابليس, و جاءت املالئكة 
لتخدمه.

إن كنت حقاً ابن الله فإطرح 
نفسك إىل أسفل .أليس مكتوباً 

يف الكتب: أنه يويص مالئكته بك 
فيحملونك؟

ال, ألنه مكتوب: «ليس 
بالُخبز وحده يحيا 

اإلنسان, بل بُكل كلمة 
تخُرج من فم الله.»

رجع يسوع إىل الجليل, املنطقة 
التي نشأ فيها. كان ُممتلئآ بالروح 
القدس. يف كل مكان تواجد فيه 
 lون. كانوا ُمشتاقnتَِبَعُه الكث

ليعرفوا إن كان يسوع هو املسيح 
املُنتظر..

إن كُنَت إبن الله فُقل لهذه الحجارة أن 
تص- ُخبزآ.

مكتوب أيضا: 
«التجرب الرب 

إلهك!»

إن َخَررَْت وَسَجْدَت يل, أُعطيك 
جميع م=لِك العا: وَمجَدها!

اذهب عني يا شيطان ! أنه 
مكتوب: «للرب إلهك تسجد ,و 

إياه وحده تعبد.»
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كان عرس يف بلدة قانا ,نطقة الجليل..
حرض الرب يسوع العرس, مع أمه 

و بعض اصدقائه.
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؟

كل إنسان يقّدم النبيذ الجيد أوآل هذا نبيذ رائع الطعم!
ثم بعد ذلك الرديئ, أّما أنت فقد 

أبقيَت النبيذ الجيد لآلِخر. 

و لكن يف أثناء االحتفاالت..

يالها من مشكلة 
لقد فرغ النبيذ!

افعلوا فقط 
ما يقوله 
يسوع!

امألوا األجران الكبcة ماء و 
اجعلوا رئيس الحفل يذوقه.

هذا عمل 
يسوع 
النارصي!

كل انسان يقدم النبيذ الجيد أوالً ثم 
بعد ذلك الردئ ,أما انت فقد ابقيت 

النبيذ الجيد اىل اآلخر.
َمْن هو؟
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كفر ناحوم قرية صيادين غنية , تقع عىل بح"ة الجليل .هنا بدأ املسيح تبش"ه 
عالنية عن ملكوت الله!

.Qسمعان,ادخل اىل املياه العميقة.و أختار تالميذه األول
و ألق شباكك هناك للصيد.

يا معلم,تعبنا الليل كله و c نأخذ 
شيئاً.

لكن عىل كلمتك ألقي الشبكة..

ماذا.! ال أستطيع أن أصدق.
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يارب , اخرج من سفينتي أل$ رجل 
مملوء بالخطيئة.

يعقوب!يوحنا! 
تعاليا هنا !

 Gإنه صيد كث
جداً!

التخف , يا سمعان!

اتبعو$!

تعالوا و اتبعو$ 
, سأجعلكم 
صيادي الناس!
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كان الرب يسوع يجول يف كل 
الجليل مع تالميذه يكرز ببشارة 
ملكوت الله .و يشفي كل انواع 

االمراض , و يخرج األرواح 
الرشيرة.و كان الناس يتبعونه 
مندهشV,و يأتون من اقاليم 

اخرى و من العاصمة أوراشليم, 
يصغون لكل كلمة يقولها.

طوf للجياع اىل الرب النهم 
سيشبعون.

طوf للباكV ألنهم 
سيضحكون.

طوf للمساكV بالروح الن لهم ملكوت 
السموات.

طوf لكم اذا اساءوا اليكم 
من اجيل .افرحو ألن أجركم يف 

.ًrء يكون عظيrالس
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إفعلوا بالناس ك) تريدون أن 
اصنعوا صدقتكم يف الخفاء فال أحبوا أعدائكم و صلوا من أجلهم.يفعلوا بُكم.

يراكم الناس.

اليقدر احد ان يخدم سيدين اما 
الله أو املال. كن َمْن ينظر إىل امراة ليشتهيها 

فقد زX بها يف قلبه.

ال تهتموا بالغد اطلبو اوالً ملكوت 
الله وهذه كلها تُزاد لكم.

رساج الجسد هو العe .اذا 
كانت عينك بسيطة , فجسدك 
كله يكون نqاً.وان كانت عينك 

رشيرة,فجسدك كله يكون مظل) 
و تعيش يف ظالم.

إن أطعتم أقوايل تشبهون َمْن يبني بيته عىل الصخر.
وإن عصيتم تشبهون ًمْن يبني بيته عىل الرمل.
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ذات يوم كان الناس يتزاحمون يف كَْفِر ناحوم حول البيت الذي كان الرب 
يسوع فيه..

لن نقدر أبداً أن نخرتق هذا 
الجمع .

مغفورة لك خطاياك!

ما هو االسهل أن يُقال 
للمفلوج :»مغفورة لك 

خطاياك» أو «قم و امش»؟

سنصل عن طريق 
السطح ,و ننزل منه 
الفراش و املشلول.

ماذا 
يحدث 
فوق؟

اتركوهم !اwان هؤالء األصدقاء 
!yكب

كيف يجرؤ! هل سمعتم هذا؟

إنه يجدف عىل 
الله.

الله وحده يقدر أن 
يغفر الخطايا!

إن البن اإلنسان سلطان أن يغفر 
الخطايا.لكن أقول أيضا:قم و 

احمل رسيرك و امش!
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يسوع صنع ُمعجزات وتكلّم 
بحكمة وِفطنة. َوَجَد يسوع نعمة 

يف عيون الناس. لكن B يُكن 
الجميع ُسعداء به.

قادة الدين راقبوه لOوا إن كان 
يُراعي القوان] مثل الراحة يف يوم 
السبت. كان ممنوعآ عىل الشعب 

هذا رجٌل يابس اليد .هل يحل أن يعملوا يف السبت.
يف السبت فعل الخO؟

ياااه! 
أنا ُشفيت!

يا للعجب!

إنه nيش!

يااه .انا اميش!

ُمد يدك!
يجب ان 
نتخلص 

منه!

يجب أن يعلم 
القادة يف أورشليم 
بأنه يُِضل الشعب!
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ملاذا انتم خائفون؟ 
أين إ0انكم!

بعد املُصادمات مع قادة الّدين, حاول يسوع اإلبتعاد. أبحر مع تالميذه يف 
بحJة الجليل. ولكن..

يا معلم !النجدة! 
إننا نهلك!
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اسكت 
!اهدأ!

ياااااه!

ربط التالميذ السفينة عىل الشاطئ, ولكنهم سمعوا أصوات غريبة..
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كان يعيش يف الجبال رجل به 
أرواح شيطانية..

إنه آٍت.. ها هو!

أطلب منك ان ال 
تعذبني.

مايل و لك 
يا يسوع  
ابن الله 
العيل؟

اذهبوا.

ارسلنا لندخل يف 
هذه الخنازير.

ما اسمك؟

لجئون,الننا كث]ون.

اتركه ايها 
الروح النجس!
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؟

انا ُشفيت %اماٌ!

اذهبوا 
عنا!

 اتركونا!

ال. إبق ُهنا وأخرب الجميع هل تأخذ9 معك؟
Lا صنع الرب معك!
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أريد أن تعرفوا بأ- ال أفعل إالّ إرادة أ! 
الذي أرسلني.

كان الرب يسوع Eيض بانتظام اىل 
اختار املسيح تالميذه االثني عرش االماكن الهادئة ليصيل.

 Zبعد ليلة صالة, ثم أرسلهم اثن
اثنZ. و أعطاهم سلطاناً ليخرجوا 

الشياطZ و يشفوا املرىض.

و فيليبس و برثوملاوس..و االخوان يعقوب و يوحنا..اختار االخوان بطرس و اندراوس..
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سمعان القانو3 و يهوذا يعقوب اآلَخر و تّداوس.
االسخريوطي.

اذهبوا! كل َمْن يقبلكم يقبلني , وَمْن 
يقبلني يقبل الذي أرسلني.

رجع االثنا عرش تلميذاً من 
مهمتهم متحمسX.فأخذهم 

الرب يسوع اىل منطقة هادئة 
.لكن الجموع أتت إليه.

الحصاد كثh و لكن الفعلة قليلون.
اطلبوا من رب الحصاد إن يرسل 

فعلة للحصاد.

و توما و متى (العشار جامع 
الرضائب).
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إن عددهم خمسة آالف شخص, 
ال يكفيهم خبز ;ئتي دينار.

اجلسوا الجموع فرقاً.

رفع يسوع نظره نحو السOء و 
بارك.

ثم كَرس و أعطى األرغفة و 
السمك للتالميذ.

كان الرب يسوع يعظ و يشفي املرىض .و ابتدأ النهار eيل..

يا فيليبس,كيف يجد كل هؤالء الناس 
طعاماً؟ملاذا ال تعطوهم شيئاً ليأكلوا؟

هنا غالم , كل ما معه خمسة 
أرغفة شعw و سمكتان صغwتان.
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انظر !اثنا عرش 
قفة من الكرس 

فضلت!

حان الوقت لعودة الناس إىل منازلهم. خذوا املركِب 
واذهبوا إىل الجهة األُخرى. سأبقى ُهنا يف الجبل ألُصّيل. 

أكل آالف الناس بعدما بارك 
يسوع الطعام.  

البد أن يكون هو املسيح 
املنتظر.

يجب أن ننصبه ملكاً!
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يف تلك الليل..

التخافوا. أنا هو!

آ آ آ ه! إنه 
شبح!

تعال يا 
بطرس!

يا سيد , إن كنت 
أنت هو ,فُمرH أن 
أN اليك ماشيا عىل 

املاء!

يا رب نجني!

مللذا شككت يا قليل االVان؟
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أراد البعض أن يجعلوا املسيح 
ملكاًعليهم ليعتقهم من استع2ر 
الرومان.يف الوقت نفسه ,تزايد 
خصوم املسيح و كانوا ينتقدونه 
بإستمرار,و يثTون الشعب ضده 

ليتخلصوا منه.

اعملوا ال للطعام البائد,بل 
للطعام الباقي للحياة االبدية.

أنا هو الخبز الحي ,و الخبز الذي 
اعطي هو جسدي الذي ابذله من 

.fاجل حياة العا

كيف يقدر أن يعطينا جسده 
لنأكله؟

هراء!

هيا بنا نذهب!

يا رب , إىل من نذهب؟ كالم 
الحياة االبدية عندك.

يا معلم,متى جئت 
هل تطلبوt الt هنا؟

اطعمتكم؟

إنه يخدع الجميع.

ألعلكم أنتم أيضا 
تريدون أن yضوا!
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ثم اتجه يسوع اىل اوراشليم.

و يف اثناء الرتحال..

َمْن يقول الناس 
إC أنا!

يعتقدون انك 
نبي.

من تقولون إC أنا.وأنتم؟

ال تُخربوا أحدآ بهذا: ينبغي أن يذهب املسيح أنت املسيح ابن الله الحي.
ألورشليم, ليتألّم وaوت ولكنه سيقوم من املوت يف 

اليوم الثالث.

ترك يسوع منطقة الجليل مع 
أتباعه من رجال ونساء بسبب 
اإلضطهاد, وتابع الخدمة يف 

مناطق اُخرى.

اوراشليم

جليل
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كان الرومان يصلبون املجرم6 خارج أسوار أورشليم. كانت عقوبة 
يف غاية الوحشية.

إن اراد أحد أن يأH وراG فلينكر 
نفسه و يحمل صليبه و يتبعني.

من أراد أن يخلّص نفسه يهلكها.
لكن َمْن يهلك نفسه من اجيل 

يجدها.

يجب أن تعرف أنه اليوجد إال إله 
واحد. 

وأهم املطلوب منك أن تحب الرب إلهك من كل قلبك و من كل قدرتك و 
من كل فكرك, و تحب قريبك مثل نفسك.

٢٥



يف ذلك الزمان كانت توجد أماكن خاصة خارج املدن ملرىض 
ع يصيب الجلد). وC يكن للمصاب= به  الَربَص (هو مرض ُمَروِّ

حق اإلختالط مع األصحاء.

وعندما يذهب مرىض الَربَص إىل 
أي مكان كانوا يرصخون لتنبيه 

الناس أنهم قادمون. 

أبرص! 
أبرص!

يا يسوع! يا معلم! ارحمنا.
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أنذهب للكهنة ليكشفوا علينا؟

نحن ُشفينا!انظر !اأنا ُشفيت!!؟

أليس العرشة قد طهروا؟ فأين 
األخرون؟

قم ! إSانك Q يطهرك فقط ,بل 
أيضاً خلصك.

اذهبوا و أروا أنفسكم للكهنة!

هل هذا بعد أن نُشفى؟

نعم.

أشكرك يا 
يسوع!
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أرسل قادة اليهود يف أوراشليم 
رجالهم ليتجسسوا عىل الرب 

يسوع و B يكونوا راض= عن كل 
أفعاله..

 Hألنه كان يجتمع مع اناس ذوي سمعة سيئة ,كالزوا
و جامعي الرضائب الذين يتعاملون مع الرومان..

ابن االنسان جاء 
ليطلب و يخلّص ما 

قد هلك!

و كان يهتم باالطفال و كان يشفي يوم السبت..
اهتoماً خاصاً.

لتُْشَف!

دعوا األطفال يأتون إيلَّ. 
ألن ملثل هؤالء ملكوت 

السموات.
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سافر الرب يسوع إىل قرية 
قريبة من أوراشليم اسمها بيت 
عنيا,حيث كان لعازر مريضاً. و 
كان لعازر و أختاه مريم و مارثا 

أصدقاء ُمَقربP للمسيح .و عندما 
وصل اىل بيت عنيا كان لعازر قد 

يا سيد!مات منذ اربعة أيام.

يا سيد , لو كنت هنا \ ]ت 
أخي!

أنا أعلم , أنه سيقوم يوم القيامة سيقوم أخوك يا مرثا.
.bيف اليوم االخ,

نعم يا سيد ! أنا أؤمن أنك أنت 
املسيح املخلص املنتظر اآلg إىل 

العا\.أنت ابن الله.

أين وضعتموه؟

يا سيد , تعال 
وأنظر!

أنا هو القيامة والحياة .َمْن آمن 
 Pو لو مات فسيحيا.أتؤمن v

بهذا!
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هل يقدر أن 
يقيم لعازر 
من املوت؟

انظر كيف كان 
يحبه.

كان لعازر ملفوفاً يف أكفانه و مدفوناً يف قرب 
محفور يف الصخر.

ارفعوا الحجر!

يا سيد ,لقد انG ,ألن له أربعة 
أيام.

إن آمنت ترين مجد الله.

لعازر هلم خارجا!

حلّوه من األكفان و دعوه يذهب.

أيها األب ! من اجل الجمع 
الواقف قلت هذا ليؤمنوا أنك 

أرسلتني.

٣٠



لهذا يجب ان يُقتل 
املسيح.

إنسان واحد 8وت بدل الُكل. 
لذلك كان قادة اليهود ينتظرون 

اللحظة املناسبة ليسلّموه 
للرومان لينال عقوبة املوت..

استخدموا عقولكم. من األفضل 
أن 8وت شخص واحد من أجل 

الشعب عن أن نتدمر كلنا.

ازدادت السلطات اليهودية قلقاً بخصوص يسوع املسيح و أتباعه.

سيأخذ الرومان بالدنا إذا 
استمر الوضع هكذا.

و سيدمرون هيكلنا . هذا الرجل يصنع معجزات 
كثlة.

٣١



و بين/ كان يسوع يف بيت عنيا..

مريم!

أليس من األفضل 
أن يباع ويوزع 
Eنه عىل الفقراء!

اتركها لحالها يا يهوذا.إنها 
.Lتجهز جسدي للتكف

هذا عطر نادر يساوي 
ثروة!

٣٢



مع إقرتاب عيد الفصح يسافر اآلالف إىل أورشليم ويقّدمون 
الذبائح..

ويف أوراشليم كان القادة يجهزون 
الخطط للقبض عىل الرب يسوع .و مع 

ذلك استمر يف سZه نحو املدينة.

٣٣



هلّل الناس ُمرحب) باملسيح.
مبارك اال8 باسم 

الرب.

ملك ارسائيل!

خلصنا يا يسوع.

أنظر كل الشعب 
يتبعه.

لن نحقق شيئاً بهذه 
الطريقة.

َخلصنا!

٣٤



لكن ما هي الذبيحة التي #كن 
أن تخلّص الناس من خطاياهم؟

كان الناس منشغلون يف ساحة الهيكل بتغيB العمالت 
,و بالتجارة.

و كان الرب يسوع أيضاً هناك..

و كانت تُذبح الحمالن يف عيد 
الفصح.

م يف الهيكل للتكفB عن  وتَُقدَّ
خطاياهم

كان الهيكل هو مركز العبادة يف 
العاصمة أوراشليم.

٣٥



بيت الرب هو بيت صالة, 
لكنكم جعلتموه مغارة 

لصوص.

إنه خط@ , و الناس 
مبتهجون بكل كالمه.

يجب أن نتخلص منه يف أقرب 
وقت.

٣٦



إذا خدعناه ر-ا نستطيع أن نقبض 
عليه,ثم ;كننا أن نقتله.

لكن ليس خالل 
العيد.فال نريد 

متاعب يف وقت 
الفصح.

كم تعطونني و 
أسلمه لكم؟

هذا يهوذا أحد 
تالميذه.

سأسلمكم يسوع.

سنعطيك ثالثون قطعة من 
الفضة(و هو bن عبد)!

٣٧



يف األيام التي تسبق العيد علّم 
يسوع الناس يف الهيكل. أخربهم 
أن أورشليم ستُهدم يف يوم ما. 

لكّنه سيبقى يحبهم مهJ حدث. 
بعدها طلب من بطرس ويوحنا 

أن يُجهِّزوا عشاء الِفصح..

سأفعلها الليلة و أسلمه!اجتمع الرب يسوع بتالميذه االثني عرش. ليتناولوا عشاء الفصح.

٣٨



أنا مشتاق أن اتناول هذا الفصح 
معكم قبل أن اتأ5.

يجب أن يكون قائدكم هو 
خادمكم.

أنا بينكم كالذي يخدم.

أصحاب السلطة يسودون عىل 
األخرين,لكن االمر مختلف معكم.

٣٩



إن كنت ال أغسلك 
يا بطرس , فليس 
لك معي نصيب.

يا سيد , ليس رجّيل فقط بل 
الذي قد أغتسل أيضاً يدّي و رأيس!

ليس له حاجة إال 
إىل غسل رجليه.

أنتم تدعوV سيداً و معلUً, و 
 Uأنا كذلك .فك Vحسناً تقولون ال
غسلت أرجلكم ,فأنتم يجب عليكم 

أن يغسل بعضكم أرجل بعض.

ليس أنا .أليس كذلك؟واحد منكم سيسلمني.

مستحيل.

يا سيد ,الdكن أن تغسل رجّيل.

 Judas, wat je wilt
.doen, doe dat snel
 Judas, wat je wilt
.doen, doe dat snel

يهوذا, ما تنوي أن تفعله, 
إعمله برسعة.

٤٠



اصنعوا هذا لذكري..

خذوا كلوا, هذا هو جسدي.

هذه الكأس هي دمي املسفوك 
من أجلكم . بهذه الطريقة يقيم 

الله عهداً جديداً معكم.

وصية جديدة أنا أعطيكم 
 Nأن تحبوا بعضكم بعضاً ك

أحببتكم أنا.. 

بهذا يعرف الجميع أنكم تالميذي 
إن كان لكم هذا القدر من حب 

بعضكم لبعض.

ياسيد ,أنا سأتبعك إىل أي 
مكان.سأبذل حياb عنك.

 dيا بطرس قبل أن يصيح الديك تنكر
ثالث مرات.

٤١



يف ذلك املساء غادر الرب يسوع و تالميذه املدينة بدون يهوذا.

و سوف تعرفون الطريق اىل 
املكان الذي أنا ذاهب اليه.

لكن ,لتكن ال ارادP بل ارادتك! يا أبتاه ,إن أمكن فلتعرب عني هذا 
الكأس.

أجلسوا ههنا.حتى اصيل و ارجع 
اليكم.

سأترككم, لكن اآلب سeسل لكم الروح القدس الذي 
سيعينكم و يكون معكم داiاً.

أنا هو الطريق و الحق و الحياة 
.ليس أحد يقدر أن يأP إىل االب 

.m إال

٤٢



َسَمَح يسوع للرومان أن يقبضوا عليه, وأما تالميذه 
فهربوا بعيدآ.

كيف تنامون يف وقت كهذا 
؟استيقظوا ! هوذا الذي يسلمني 

هنا!

يا سيد هل إقبضوا عىل الذي أُقبِّلُه.
نرضب بالسيف؟

السالم يا سيدي!

ال.

يا يهوذا ,أبقبلة تسلم ابن 
االنسان؟

٤٣



أخذوا الرب يسوع اىل رئيس الكهنة(و هو رئيس كل قادة اليهود)أما 
بطرس و يوحنا فكانا يتبعانه من بعيد.

أنت كنت مع ثم ذهب بطرس إىل ساحة الدار.
يسوع النارصي.

!Welnee man

ال !ال أعرف هذا 
الرجل.

بالطبع ال!

أنا متأكد أنك واحد منهم! لقد 
ال أعرف عن ماذا تتكلمون.كنت هناك ! فأنت جلييل أيضاً! أنت واحٌد 

منهم,أليس كذلك؟

٤٤



و يف الصباح , قادوا الرب يسوع املسيح إىل مجمع قادة اليهود.

بََك. هيا. تنبّأ لنا! َمن َرضَ

ف! إنه يستحق املوت.  لقد َجدَّ
ُخذوه للرومان ليُحاكموه!

إنه ك\ قلت انت.

كو كو كو 

هل انت ابن الله؟

٤٥



ثم قادوا الرب يسوع اىل بيالطس الحاكم الروما/. و أثار قادة اليهود 
الشعب الواقف .فصاحوا بكل أنواع االتهامات.

ماذا تقول عن كل هذه 
االتهامات؟

ماذا فعلت؟
أنا آتيت ألشهد 

للحق.

ما هو الحق؟

أنا لست اجد فيه علّة واحدة. 
إنه عيد الفصح .َمْن أطلق لكم 
؟باراباس أم يسوع الذي يدعى 

املسيح؟

٤٦



أطلق رساح باراباس الذي كان مذنبا يف 
جر:ة قتل.

فهو يعتقد أنه ملك!اصلبه.باراباس.

باراباس.

إذا أطلقته لن تكون 
محباً لقيرص.

!٣٧, ٣٨, ٣٩ …

أنا بريء من دم هذا 
البار.

السالم يا ملك اليهود 
,ها! ها!

يا باراباس ,Sكنك أن 
تذهب حراً بدال منه.

ماذا تريدون أن افعل 
بيسوع هذا؟

٤٧



حكم بيالطس عىل املسيح 
باملوت صلباً.و كان الَصلب 

حكFً بشعاَ.حمل الرب يسوع 
خشبة الصليب و سار بها يف 

شوارع أوراشليم.

و كان مكان تنفيذ عقوبة الصلب 
خارج املدينة ,يف مكان يقال له 
«جلجثة»^عنى موضع الجمجمة.

سّمر الجنود املسيح عىل الصليب.

اصلبه!هذا هو الرجل!

اصلبه!

اصلبه!

٤٨



 Wat gaat ons dat aan?
.Zoek dat zelf maar uit

صلب يسوع ب5 اثن5 مذنب5.

يف ذات الوقت َشَعَر يهوذا بسوء 
وما دخلُنا؟ إنها ُمشكلتك!أنا سلّمُت دمآ بريئآ.ما فعل.

أنا أخطات.

يا ابتاه أغفر لهم النهم 
اليعلمون ماذا يفعلون.

٤٩



بعض الجنود ألقوا قرعة عىل 
لباسه.

نعم ! أ@ تخلّص آخرين؟

إن كنت ابن الله ,انزل عن 
الصليب!

اظهر بعض االحرتام لله ,إننا ننال 
استحقاق ما فعلنا , و أما هذا فلم 

يفعل شيئاً ليس يف محله.

ال تََخف. اليوم تكون معي يف 
الفردوس.

َخلِّص نفسك 
وإيّانا.

اذكرo يا رب متى جئت يف 
ملكوتك.

وكُتب إعالن أعىل الصليب بثالث 
لغات : «يسوع النارصي ملك 

اليهود.»

٥٠



حوايل الساعة الثانية عرشة ظهراً 
احتجبت الشمس واظلم املكان.

و كان بجوار صليب يسوع .تقف 
مريم أم يسوع و يوحنا تلميذه.

يا امرأة هوذا ابنك , و يا 
يوحنا هوذا أمك.

إلهي إلهي ,ملاذا تركتني؟

قد أُكِْمل.

Father, I place my Spirit أنا ...عطشان.
.into your hands

يا أبتاه ! يف يديك استودع 
روحي.

٥١



أسلم الرب يسوع الروح يف الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وطعن جندي جنب املسيح بحربة , فخرج دم و ماء.

أخذ يوسف الرامي و نيقودOوس جسد املسيح و لفاه 
بالكتان مع األطياب, و وضعاه يف قرب يُحَكم غلقه بحجر 

.cكب

كتب األنبياء عن املسيح : «كان 
كشاة تُساق اىل الذبح».

أكان هو املسيح املنتظر أم ال؟

دعنا نسأل إن كان Oكن أن ندفنه.

مجروٌح ألجِل معاصينا. لكّنه اآلن 
قد مات.

٥٢



بعد نهاية راحة السبت يف فجر 
األحد ذهبت عدة سيدات اىل 

القرب املغلق.

ركض بطرس و يوحنا اىل القرب بعد 
سMع الخرب.

 De steen is van het graf
!weggerold

 Waarom zoeken jullie de
 levende bij de doden? Hij
 is opgestaan! Vertel dat aan

.zijn leerlingen

لقد ُدحرج الحجر!

ماذا حدث.

ملاذا تطلuَُ الحيَّ بq األموات؟ 
لقد قام من املوت, إذهuَ وأخِربَن 

تالميذه.

إنه فارغ �اماً!

٥٣



و يف البستان عند القرب ...

!Maria يامريم!يا سيد هل أنت أخذته؟

ال تلمسيني .اذهبي أخربي 
إخوQ أP أصعد إىل أK و 

ابيكم.

يا أمرأة ملاذا تبكX ؟عن َمْن 
تبحثX؟

يا معلم .

٥٤



و يف ذلك اليوم كان اثنان من تالميذ املسيح (شيان عابس! 
وظهر لهC الرب يسوع و كان يتكلم معهC و B يعرفاه...

فجأة, بعد أن أعطاهC الُخبز, 
..Cإختفى عنه

فجأة.

أال تعرفان الكتب .أما كان ينبغي أن املسيح يتآB و 
(وت ثم يقوم من االموات؟

لقد رأينا الرب!

رg و سالم لكم.
إلهي!

أال تصدقون أi أنا هو 
؟انظروا يدّي و رجّيل!

لقد كان 
املسيح نفسه!

قام التلميذان و انرصفا مرسع! ليجدا التالميذ االخرين.

مريم و بطرس 
رأوه أيضاً.

٥٥



ظهر املسيح ألتباعه خالل اربع! 
يوماَ .وظهر دفعة واحدة الك6 

من خمسLئة شخص.و ذات يوم 
كان بعض التالميذ يصطادون يف 

بحZة الجليل.

أعندكم ههنا طعام؟

إنه الرب!

أتاتون و تأكلون يامعلم.
معي؟

ألقوا شباككم أىل جانب السفينة 
االnن.

ال,q نصطاد شيئاً.

يا إلهي , ما 
هذا الصيد!

٥٦



كرر الرب يسوع املسيح هذا 
السوأل لبطرس ثالث مرات..

نعم يا رب أنت تعلم أ; 
أحبك.

ارع خرايف!

بعد هذه الكلTت ترك املسيح تذكروا ,أنا معكم كل االيام و اىل انقضاء الدهر.
أرضنا و صعد إىل السTء , و 

قال إنه سيعود مرة ثانية ليدين 
.bالعا

يا بطرس أحقاً تحبني؟

اتبعني.

ُدِفَع إيلَّ كُلُّ ُسلطاٍن يف السTء وعىل 
األرض, فاذهبوا وتلِمذوا جميع األَُمم 
دوُهم بإسم اآلب واإلبن والروح  وعمِّ

الُقدس, وعلّموهم ما أوصيتُكم به.

٥٧



بقي التالميذ يُصلّون بعد صعود 
املسيح إىل الس;ء. ويف يوم 
الخمسE إمتلئوا من الروح 

الُقدس, هو نفس الروح الذي 
كان يف املسيح. آَمَن الكثOون 

حE سمعوا عن الرب يسوع. كان 
تالميذه يشهدون بقّوة عنُه...

بالرغم من كُل الصعوبات إنترش تالميذ املسيح 
 يف كُل مكان..

 
و اآلن يجتمع كل أتباع يسوع 

املسيح يف انحاء العاm ليصلوا معاً 
و يقرأوا الكتاب املقدس, و يتناولوا 
العشاء الرباo ليذكروا موت املسيح. 
فيخربون بحبه ,الذي rتلك قلوبهم 

,لكل البرش املحيطE بهم. 

إسمعوا جميعُكم! 
m يستطع املوت 

التغلُّب عىل يسوع ألن 
الله جعله يحيا من 

جديد. يسوع هو أّول 
الّداخلE إىل األمجاد 

الس;ويّة. وهذه 
األمجاد هي لنا أيضآ!

يسوع هو إبن الله! ونحن 
نستطيع أن نكون أيضآ أبناًء 

لله!

 

و كتبوا الرسائل التي 
حملت نفس النداء: 

َحَمل خطايانا يف 
جسده , �وته عىل 
الصليب .فيجب أن 

�وت عن الخطيئة و 
نحيا ك; يريد الله .

٥٨



 

 

الله # يُرِسل إبنُه ليَدين العا# بل 
ليَُخلِّص العا# ِبِه. ألنُه هكذا أََحبَّ 

الله العا# حتى بََذَل إبنُه الوحيد, لكل 
ال يَهلَك كُل من يؤمن ِبِه بل تكون لُه 

الحياة األبديّة.

  

إستطاع يسوع أن يجعل الناس 
يعيشون معآ بسالم..

كُن شاكرآ للمسيح عىل  
محبّته. إقبَلُه يف حياتك!

٥٩



٦٠

ماذا تعني

هو مرسال غ. مر, من عند الله املالك   
ابن الله   اسم يسوع. لقد كان هو الله ذلك  الذي 

جاء إىل األرض كإنسان، كابن الله.
االنجيل    يف االنجيل تستطيع ان تقرأ كيف ينظر الله 

اىل البرش و كيف يتعامل معهم .
أن تثق بان الله سيفعل ما وعد به. اإل7ان  

الربكة   هي كل االشياء التي يريد الله ان يعطيها 
للبرش الذين يفعلون ارادته.

التالميذ    اتباع يسوع .
الحياة األبدية   الحياة مع يسوع كd أراده الله لها. أنها 

تتغلب عىل املوت وليس لها نهاية.
الخطيئة   إن األشياء التي نقوم بها والتي هي ضد 
مشيئة الله والتي qنعنا من الوصول إىل 

الهدف الذي اختاره الله لنا.
الروح القدس   روح الله الذي قال انه يريد أن يعيش يف 

الناس الذين يتبعون يسوع.
الرشاكة   اتباع يسوع يتذكرون موته و قيامته  مع 

الخبز و النبيذ .
الشيطان   هو عدو الله والبرش, وغ. مر, (يُشار إليه 

بالشيطان)
الصالة   أنت تتحدث إىل الله، بهدوء أو بصوت عال 

وتستمع إليه.
الصليب    أداة التعذيب التي مات يسوع عليها �حض 

إرادته, والتي أصبحت شعارآ ألتباعه.
العودة    عندما يعود يسوع اىل االرض فإن كل 

يشء سوف يتجدد .الجنة و االرض سوف 
يجددها الله.

القيامة   يسوع قام من املوت.يوم ما كل البرش 
سوف يقومون من االموات .بعدها سوف 

يحاسب الله  كل البرش
املسيح،   «املمسوح امللك. املسيح (يف الكلمة العربية) 

يف اليونانية «املسيح».
املغفرة   الله يسامحك، عىل الرغم من أن ال أحد 

يستحق ذلك. يغفر الله لك إذا كنت حقا 
آسف النك اخطات ، و اذا كنت مستعداً 

للتغي.. الغفران هو ممكن ألن يسوع 
تحمل العقاب الذي نستحق.

عيد الفصح   هو العيد الذي نحتفل فيه بقيامة يسوع. 
يحتفل اليهود بعيد الفصح يف نفس اليوم.

ملكوت الله   ملكوت الله هو حضور الله يف حياة الناس 
الذين يحبّونه.

يسوع   اسم ابن الله، يعني ، «الله يَُخلِّص».

من هو يسوع املسيح؟
عاش يسوع قبل حوايل ٢٠٠٠ سنة يف إرسائيل. نحن ندعوه 
«يسوع املسيح». وهذا يعني أنه هو امللك.  انه ليس مجرد 
امللك. بل هو ابن الله وكذلك» ابن اإلنسان «. وهذا يعني 

أنه ينتمي إىل الله والبرش.الكتاب املقدس يصف تاريخ حياة 
يسوع . وهو أعظم قصة يف كل العصور.

االنجيل
إن قصة يسوع قد سجلت يف الكتاب املقدس. ال يوجد اي كتاب 

تم قراءته ،او يقرء حاليا  أك� من الكتاب املقدس. وهو كتاب 
كامل من الكتب. استغرق األمر سنة ١٥٠٠ لكتابة كل هذه 

الكتب. وقد تم االنتهاء من الكتاب املقدس منذ حوايل ١٩٠٠ 
سنة. فهو يحتوي عىل كل نوع من القصص حول كيفية يشارك 
الله يف حياة الناس. قصة يسوع تب£ بكل وضوح من هو الله.

تاريخ يسوع
يحتوي الكتاب املقدس ٤ كتب  تصف حياة يسوع. تلك الكتب 
سميت باسdء مؤلفيها. و املؤلف£ عاشوا جميعاً يف زمن يسوع.

ماثيو -   تلميذ يسوع  كان يعمل يف جمع الرضائب. وصف 
خصوصا الطريقة التي تعامل بها يسوع مع شعب 

إرسائيل (اليهود).
مارك -   كان ال يزال مراهقا عندما قام يسوع بأعdله ,وقد كتب 

قليال جدا عن املعجزات التي صنعها يسوع.
لوقا -   كان طبيب. و هو ال يعرف  يسوع شخصياً. لوقا وصف 

كيف تعامل السيد املسيح مع الناس.
جون -   كان أيضا من أتباع يسوع. انه يظهر بشكل رئييس من 

هو يسوع. يسوع هو الله الذي صار إنسانا لتحرير 
الناس من خطاياهم.

والدة يسوع
أم يسوع، مريم، ¬ تكن  متزوجة عندما ولدت يسوع. 

كانت ال تزال عذراء. ان الله قد رتب  والدة يسوع هكذا. 
كان قد أعلن هذه املعجزة يف الكتب التي كتب قبل فرتة 
طويلة من مجيء يسوع. إن يسوع ¬ يولد كبطل أو شيئا 
خاصا. لقد ولد يف اسطبل حيث ¬ يكن هناك غرفة أخرى 

متاحة.

عجائب يسوع
قام يسوع �عجزات كث.ة. يذكر الكتاب املقدس أك� من  ٤٠ 
حالة شفاء. عن طريق هذه املعجزات، أظهر يسوع قوة الله 

ومحبته، وأنه يريد أن مساعدة الناس وجعلهم سعداء.



انت و يسوع
قّصة يسوع لها بداية ولكّنها بال نهاية. أصبح يسوع صديقآ ملالي! 

البرش. العاO تغIّ اآلن, فالكثI من الناس ال يُسافرون عىل ظُهور 
الحمI أو الخيل, بل بالسيارة أو الطائرة. لكن هذا O يُحِدث 

تغيIآ مع يسوع, فهو قريب مّنا داbآ. هو غI مر` ولكّنه حقيقة.

.gإنه يريد أن يكون صديقك اليوم. تعرّف عليه وستحبه أك

اذ اردت أن تعرف املزيد عن يسوع وعن الحياة معه؟ pكنك 
فعل ما ييل:

ابدء بقراءة االنجيل
ابدء عىل سبيل املثال بقراءة سفر لوقا.

ابدء بالصالة
تحدث مع الله واستمع إليه - انت ال تحتاج إىل استخدام كل8ت 

خاصة.

تحدث إىل أشخاص آخرين عن السيد املسيح والكتاب املقدس 
يريد يسوع من أتباعه أن يجتمعوا معآ ويشجعوا بعضهم البعض 

ليتعلموا أك_ عنه.

موت يسوع و قيامته
التوضيح الذي يعطيه الكتاب املقّدس عن موت املسيح 

كل الناس تفعل أشياء خاطئة يف بعض األحيان. هذه األشياء 
ال يوافق الله عليها و تجعله غاضبا أو حزينا.و هي ما يطلق 

عليها اسم الخطايا. كل تلك الخطايا sكن ان qنع الناس من ان 
يصبحوا أصدقاء مع الله. 

لهذا السبب جاء يسوع. xحض إرادته أخذ يسوع عىل نفسه 
عقوبة خطايانا. هذه العقوبة هي املوت. منذ مات يسوع فداًء 

عنا, اصبح من املكن أن نعود أصدقاء مع الله مرة أخرى .

قام يسوع من ب� األموات.  الله جعله حياً من جديد. بهذا 
أظهر الله أنه أقوى من املوت.

يعيش يسوع اآلن مع الله. وألنه حي، sكنه أن يكون دا�ا 
صديقنا. إنه يريد مساعدتنا لنعيش بطريقة  تُفِرح الله.

الصالة
إذا كُنت ناِدمآ عىل األفعال الخاطئة التي ارتكبتها, وإذا كُنت 

تريد أن تكون يف صداقة مع الله, تستطيع أن تُصّيل هذه الصالة:

الله القدير, أنَت تُحبُّني
أعطيتني إبنك الوحيد يسوع.

هو مات عىل الصليب من أجل األخطاء التي ارتكبتُها.
أرجوك أن تغفر يل كُل أخطا�.

شكرآ يا يسوع ألنك معي.
أُريد أن أكون ُملكآ لَك دا�آ.

ساعد� أن أعيش بالطريقة التي تُرضيك.
إبقى قريبآ مّني.

أشُكرك ألنّك إستجبَت لصال�.
أنَت صاِدق يف وعوَدك.

٦١



أشهر قّصة يف التاريخ البرشي
هذا الكتاب يح< قّصة حياة يسوع املسيح. قّصة خارج حدود الزمن, مرسومة 

.Eبطريقة ُمميّزة, تُقرء يف جميع أنحاء العا
« قّصة يسوع املسيح»  تُرجمت ألك\ من ٩٩ لغة, بعدد مطبوعات يتجاوز ٤,١ 

مليون نسخة.

قّصة حياة يسوع املسيح هي القّصة األك\ تداوآل يف العاE حتى اآلن. ملاذا هي 
محبوبة من الناس؟

ألن يسوع قال: « أحبّوا أعدائُكم « وهو فعَل أيضآ ما تكلّم به. كان يسوع بريئآ. 
مع ذلك حاكموهه  xوت الصليب.

لكّنه قام من األموات. وهو َوَعَد أن }نح كُل من يؤمن به من تلك القّوة. قّوة 
املحبّة التي إنترصت حتى عىل املوت.


