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ماذا تعني

ھو مرسال غیر مرئي من : المالك 
عند هللا

ید ھي كل االشیاء التي یر: البركة 
علون هللا ان یعطیھا للبشر الذین یف

.ارادتھ

ان  في االنجیل تستطیع: االنجیل 
و كیف  تقرأ كیف ینظر هللا الى البشر

.یتعامل معھم 

وتھ اتباع یسوع یتذكرون م:الشراكة 
.و قیامتھ  مع الخبز و النبیذ 

 اداة التعذیب التي مات: الصلیب 
حت و التي اصب.بمحض ارادتھ علیھا

.شعارا لكل اتباعھ 

.اتباع یسوع : التالمیذ 

ل فیھ ھو العید الذي نحتف: عید الفصح
ید یحتفل الیھود بع. بقیامة یسوع

.الفصح في نفس الیوم

ما الحیاة مع یسوع ك: الحیاة األبدیة
وت أنھا تتغلب على الم. أراده هللا لھا

.ولیس لھا نھایة

ما  أن تثق بان هللا سیفعل: اإلیمان
.وعد بھ

م هللا یسامحك، على الرغ: المغفرة
 یغفر هللا. من أن ال أحد یستحق ذلك

 لك إذا كنت حقا آسف النك اخطات ،
غفران ال. و اذا كنت مستعداً للتغییر

ھو ممكن ألن یسوع تحمل العقاب 
.الذي نستحق

ر ملكوت هللا ھو الحاض: ملكوت هللا
.مع الناس الذین یطیعونھ 

ھ روح هللا الذي قال ان: الروح القدس
یرید أن یعیش في الناس الذین 

.یتبعون یسوع

 هللا"اسم ابن هللا، یعني ، : یسوع
".یخلص

 المسیح. الممسوح الملك"المسیح، 
نیة في الیونا) في الكلمة العبریة(
".المسیح"

دوء أنت تتحدث إلى هللا، بھ: الصالة
.أو بصوت عال وتستمع إلیھ

ا یوم م.یسوع قام من الموت:القیامة 
ت كل البشر سوف یقومون من االموا

شربعدھا سوف یحاسب هللا  كل الب.

عندما یعود یسوع الى : العودة 
 االرض فإن كل شيء سوف یتجدد

.الجنة و االرض سوف یجددھا هللا.

 ھو عدو غیر مرئي من هللا:الشیطان 
)یشار لھ بالشیطان(و االنسان

ھا إن األشیاء التي نقوم ب: الخطیئة
 والتي ھي ضد مشیئة هللا والتي

 تمنعنا من الوصول إلى الھدف الذي
.اختاره هللا لنا

 لقد كان ھو هللا. اسم یسوع: ابن هللا
 ذلك  الذي جاء إلى األرض كإنسان،

.كابن هللا



من ھو یسوع المسیح؟
سنة  2000عاش یسوع قبل حوالي 

یسوع "نحن ندعوه . في إسرائیل
.   وھذا یعني أنھ ھو الملك". المسیح

 بل ھو ابن هللا. انھ لیس مجرد الملك
نھ وھذا یعني أ". ابن اإلنسان " وكذلك

لمقدس الكتاب ا.ینتمي إلى هللا والبشر
م وھو أعظ. یصف تاریخ حیاة یسوع 

.قصة في كل العصور

عصر یسوع
اس الن.  لقد بدأ عصرنا مع والدة یسوع

 كانوا یسافرون سیرا على األقدام أو
على ظھر الحمار او اإلبل، أو على 

احتلت أجزاء كبیرة من . ظھر الخیل
یا أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریق

ان و ك. من قبل اإلمبراطوریة الرومانیة
 معظم الناس ال یستطیعون القراءة أو
انوا الكتابة، إال أن الیھود في إسرائیل ك

أھل "كانوا یدعون . یستطیعون ذلك
تاب هللا یتكلم في كتاب، الك". الكتاب
وھو خالق كل شيء موجود . المقدس

وانھ یرید ان یكون صدیق لكل 
وقد أظھر یسوع ذلك بشكل .الناس

!واضح جدا



اسرائیل في زمن یسوع
القدس.العاصمة 

:  المحافظات 
الیھودیة.السامرة.الجلیل

 km2 28000حوالي : الحجم
).میل مربع 10810)

.شبھ المداریة: المناخ

قبل (قبل المیالد  63منذ : السیاسة
كان الرومان یسیطرون ) المسیح

.على إسرائیل

بیالطس البنطي، الحاكم : الحكومة
طبریا، . الروماني، یحكم في إسرائیل

.اإلمبراطور الروماني  یحكم علیھ

ي الیھود لدیھم المعبد ف. الیھودیة: الدین
 ھناك كھنة تفعل كل أنواع العمل. القدس

( الدیني، وھناك یتم التعلیم من قبل 
لناس الذین یجب علیھم إرشاد ا) الفریسیین

.من تعالیم الكتاب المقدس

یونانیة وال) لغة الیھود(اللغة العبریة : اللغات
 لغة(والالتینیة ) اللغة المحكیة دولیا(

).الرومان

كفرناحوم

الناصري

الخلیل

السامرة

القدس

الیھودیة

البحر المتوسط

االردن

بحر 
الجلیل



!لماذا یتجمع ھؤالء الناس عند النھر من حول یوحنا المعمدان؟

 توبوا لألنھ قد أقترب
!ملكوت السموات 



 على لقد ُوِضعَت فأس دینونة هللا.جدیدة  حیاةابدأوا 
.جذر الشجر

 كل شجرة التصنع ثمراً 
.ي النار جیداً تُقطع و تُلقى ف

ن فال یوجد م.كلنا یمكن ان نَقطع
!سھیقدر ان یحیا حیاة صالحة من نف

الاحد یقدر أن یھرب من ! تماما 
ن لكن یأتي بعدي مَ .دینونة هللا 

. یقدر أن یُغیر الداخل و الخارج

دیدة ان كنتم حقاً تریدون حیاة ج
.، أتركوا خطایاكم و أعتمدوا

م األن تطھرتم من خطایاك
.لتبدأوا حیاة جدیدة 



كان الجمیع عند النھر یدعون یوحنا المعمدان 
.بالواعظ

..بعد ذلك

ل بھذا نفع, اسمح اآلن
.إرادة هللا

ي انا لست ُمھماً لكنن
اجھز الطریق لذلَك 

و الذي سیُرینا َمْن ھ
وح ھو سیعمدكم بالر.هللا

ھذا ,القدس و النار
!سَیُغیركم تماماً 

: فسُمع صوت من السماء یقول

فھذا ھو ابني 
 الحبیب الذي
.بھ ُسررت

أنا محتاج أن 
!أعتمد منك 

 لتكن, أیھا اآلب
.مشیئتك 



بعد ان 
اعتمد 
الرب 

 قاده,یسوع
روح هللا 

الى 
.الصحراء

ھو ذا حمل هللا الذي 
.میرفع خطیئة العال

م ل.و بقي ھناك اربعون یوما ولیلة
كان یصوم و .یكن یأكل و یشرب

.یصلي لیرى بوضوح مھّمتھ

 كان على الرب یسوع أن یوضح
 أن فقد أراد هللا.مقاصد هللا للبشر

.یحررھم من قبضة الموت

ان واجھ الرب یسوع الشیطان رئیس سلط
.الذي یُھلك العالم و یدمَره,الظلمة

…أشار یوحنا المعمدان الى الرب یسوع و قال

 نعم یا ابي
سأفعل 
.مشیئتك 

ل كان بنو اسرائی
و  یشعرون بالیأس

و , اإلضطھاد
ء یتوقون إلى مجي

 المخلص,المسیح 
ت اآلتي الذي تنبأ
ة و بھ كتب الشریع

.األنبیاء 

دن
الر

ا

الجلیل

قاناالناصرة

القدس

اسرائیل كفر ناحوم
رائیل في البدایة كان یوحنا المعمدان یجھز بني إس

من  و كانت بالدھم جزءاً صغیراً .لمجيء المسیح 
.االمبرطوریة الرومانیة

الیھودیة



لكن العدو إبلیس أراد أن یعرض على الرب 
.یؤدیھایسوع أفكاراً تبعده عن المھَمة التي جاء ل

 إن كنت ابن هللا فقل أن
!تصیر ھذه الحجارة خبزاً 

س لی: "مكتوب في الكتب! ال
بل  بالخبز وحده یحیا اإلنسان

".بكل كلمة تخرج من فم هللا

فسك إن كنت حقاً ابن هللا فإطرح ن
 ألیس مكتوباً في.إلى أسفل 

ك أنھ یوصي مالئكتھ ب: الكتب

مكتوب 
 التجرب:"أیضا

أنھ ! اذھب عني یا شیطان !"الرب إلھك
د للرب إلھك تسج:"مكتوب

."و إیاه وحده تعبد,

رجع الرب یسوع المسیح إلى 
 الجلیل مملوءاً من الروح القدس

و كبر ھناك في تلك المنطقة .
كان و في كل م.الكثیفة بالسكان 

كان .ذھب الیھ كان یتبعھ كثیرون 
كان  یتملكھم الفضول لیعرفوا إن

ھو المسیح الذي كتب عنھ 
.االنبیاء

أعطیك ,إن خررت و سجدت لي 
!جمیع ممالك العالم و مجدھا

كة و جاءت المالئ, ثم تركھ ابلیس
.لتخدمھ



مع , حضر الرب یسوع العرس...ل كان عرس في بلدة قانا بمنطقة الجلی
.أمھ و بعض اصدقائھ



...و لكن في أثناء االحتفاالت 

یالھا من مشكلة 
!ذ لقد فرغ النبی

 افعلوا فقط ما
!یقولھ یسوع 

 امألوا األجران الكبیرة ماء و
. اجعلوا رئیس الحفل یذوقھ

!ھذا نبیذ رائع الطعم 

؟

بیذ لقد ابقیَت الن
!ة الجید الى النھای

ھذا عمل یسوع 
!الناصري 

َمْن 
ھو؟

والً ثم كل انسان یقدم النبیذ الجید أ
یت أما انت فقد ابق,بعد ذلك الردئ 

.النبیذ الجید الى اآلخر 



رة الجلیل تقع على بحی, كفر ناحوم قریة صیادین غنیة 
!ھنا بدأ المسیح تبشیره عالنیة عن ملكوت هللا .

و .ادخل الى المیاه العمیقة,سمعان.و أختار تالمیذه األولین 
.ألق شباكك ھناك للصید

ل كلھ تعبنا اللی,یا معلم
 ً .و لم نأخذ شیئا

 لكن على كلمتك
...ألقي الشبكة

.ماذا ال استطیع ان اصدق



  !یوحنا!یعقوب
 إنھ!تعالیا ھنا 

!داً صید كثیر ج

ي اخرج من سفینت, یارب 
ئة ألني رجل مملوء بالخطی

!یا سمعان , التخف 

واتبع
!ني 

, تعالوا و اتبعوني 
!سأجعلكم صیادي الناس



كان الرب یسوع یجول في 
ز كل الجلیل مع تالمیذه یكر

في و یش.ببشارة ملكوت هللا 
و , كل انواع االمراض 

و .یخرج األرواح الشریرة
و ,ینكان الناس یتبعونھ مندھش

یأتون من اقالیم اخرى و من 
 یصغون, العاصمة أوراشلیم

.لكل كلمة یقولھا

الن  طوبى للمساكین بالروح
.لھم ملكوت السموات

طوبى للجیاع الى البر النھم 
.سیشبعون

طوبى لكم اذا اساءوا الیكم من .كون طوبى للباكین ألنھم سیضح
افرحو ألن أجركم في .اجلي 

.السماء یكون عظیماً 



م ما تریدون ان یفعل الناس بك
ال اصنعوا صدقتكم في الخفاء ف.أحبوا أعدائكم و صلوا من أجلھم.افعلوا ھكذا أنتم أیضا بھم 

.یراكم الناس 

ھیھا كن َمْن ینظر إلى امراة لیشت
.فقد زنى بھا في قلبھ 

 اذا كانت.سراج الجسد ھو العین 
كون فجسدك كلھ ی, عینك بسیطة 

وان كانت عینك .نیراً 
ما فجسدك كلھ یكون مظل,شریرة

.و تعیش في ظالم

 الیقدر احد ان یخدم سیدین اما هللا
.أو المال

لكوت ال تھتموا بالغد اطلبو اوالً م
.هللا وھذه كلھا تُزاد لكم

وإن .لصخرإن أطعتم أقوالي تشبھون َمْن یبني بیتھ على ا
.عصیتم تشبھون ًمْن یبني بیتھ على الرمل 



مون ذات یوم في كفر ناحوم كان الناس یتزاح
...حول البیت الذي كان قیھ الرب یسوع 

لن نقدر أبداً أن 
.نخترق ھذا الجمع 

ماذا یحدث فوق؟

ایمان !اتركوھم 
ھؤالء األصدقاء 

!كبیر 

سنصل عن طریق 
و ننزل منھ ,السطح 

.الفراش و المشلول 
مغفورة لك 

!خطایاك

 ھل! كیف یجرؤ
سمعتم ھذا ؟

.إنھ یجدف على هللا

ن هللا وحده یقدر أ
!یغفر الخطایا 

ما ھو االسھل أن یُقال 
مغفورة لك :"للمفلوج 

؟"قم و امش"أو " خطایاك

فر إن البن اإلنسان سلطان أن یغ
 قم و:لكن أقول أیضا.الخطایا

!احمل سریرك و امش



!یا للعجب
!انا امشي.یااه 

!إنھ یمشي 

ء لمن یكن كل االشخاص سعدا
 بأعمال الرب یسوع المسیح

 فقد راقب قادة الدین یسوع.
 لیروا ان كان یراعي قوانین,

ع الذي یمن, حفظ یوم السبت
.فیھ تماما القیام باي عمل

د ھذا رجٌل یابس الی
ت ھل یحل في السب.

فعل الخیر ؟

!ُمد یدك 

! أنا شُفیت! یاااه 

یجب ان 
!نتخلص منھ 

یجب ان یَخبر 
یم القادة في أوراشل

 أنھ یقود األمة الى
!الضالل 



.لیل أبحر الرب یسوع مع تالمیذه في بحیرة الج

  !النجدة !یا معلم 
!إننا نھلك

لماذا انتم خائفون؟
!أین إیمانكم



اسكت 
!اھدأ!

...بال لكن في الج.ربط التالمیذ السفینة على الشاطئ

!یاااااه



ھ كان یعیش في الجبال رجل ب
...شیطان

!ھا ھو ات

!أأأأأه!ھو 

مالي و لك یا 
 یسوع  ابن هللا

العلي ؟

اتركھ ایھا 
!الروح النجس

أطلب منك ان ال 
.تعذبني 

ما اسمك؟

.نالننا كثیرو,لجئون

 ارسلنا لندخل
في ھذه 
.الخنازیر

اذھبوا



!انا شُفیت تماماٌ ؟

اذھبوا 
!  عنا 

!اتركونا

ھل تأخذني 
معك ؟

ر ابَق ھنا و خبّ , ال 
.بكَْم رحمك هللا 



ا ینظر ال یقدر االبن أن یعمل من نفسھ شیئاً إال م
ال .ھإنھ یعمل فقط ما یرى اآلب یفعل.اآلب یعمل 

.أفعل إرادتي بل إرادة أبي الذي ارسلني

ام كان الرب یسوع یمضي بانتظ
 اختار المسیح تالمیذه االثني.الى االماكن الھادئة لیصلي 

لھم ثم أرس, عشر بعد لیلة صالة
ناً و أعطاھم سلطا. اثنین اثنین

ا لیخرجوا الشیاطین و یشفو
.المرضى

اختار االخوان بطرس و 
...اندراوس 

و فیلیبس و برثولماوس..و االخوان یعقوب و یوحنا 



العشار جامع (و توما و متى 
)الضرائب

سمعان القانوني و یھوذا و یعقوب االخر و تادروس
االسخریوطي

وَمْن ,  كل َمْن یقبلكم یقبلني! اذھبوا
.یقبلني یقبل الذي أرسلني 

 رجع االثنا عشر تلمیذاً من
فأخذھم .مھمتھم متحمسین

 الرب یسوع الى منطقة ھادئة
.لكن الجموع أتت إلیھ.

ة الحصاد كثیر و لكن الفعل
اد اطلبوا من رب الحص.قلیلون

.إن یرسل فعلة للحصاد 



..یلو ابتدأ النھار یم.كان الرب یسوع یعظ و یشفي المرضى 

ؤالء كیف یجد كل ھ,یا فیلیبس
 الناس طعاماً؟لماذا ال تعطوھم

شیئاً لیأكلوا؟

إن عددھم خمسة االف 
.مئتيشخص فال یكفیھم خبز ب

كل ما معھ خمسة أرغفة , ھنا غالم 
.شعیر و سمكتان صغیرتان

اجلسوا 
ً الجموع فرق ا

و رفع یسوع نظره نح
.السماء و بارك

و  ثم كسَر و أعطى األرغفة
.السمك للتالمیذ



وقدّم التالمیذ 
فأكل ,للجموع 

.الجمیع و شبعوا

البد أن یكون ھو 
.المسیح المنتظر

 ً !یجب أن ننصبھ ملكا

ة اثنا عشر قف!انظر 
!من الكسر فضلت

وا خذ.حان الوقت لعودة الناس الى منازلھم
. المركب و اذھبوا إلى الجھة االخرى 

.سابقى ھنا في الجبل الصلي



!  آ آ آ ه...فیما بعد 
!إنھ شبح 

!أنا ھو . التخافوا

 إن كنت أنت, یا سید 
فُمرني أن أتي ,ھو 

ء الیك ماشیا على الما

تعال یا 
!بطرس 

!یا رب نجني 

ا لملذا شككت ی
قلیل االیمان؟



ح أراد البعض أن یجعلوا المسی
عمار ملكاًعلیھم لیعتقھم من است

اید تز,في الوقت نفسھ .الرومان
دونھ خصوم المسیح و كانوا ینتق

 و یثیرون الشعب,بإستمرار
.ضده لیتخلصوا منھ

متى ,یا معلم
ھل تطلبوني جئت ھنا ؟

؟الني اطعمتكم

ام بل للطع,اعملوا ال للطعام البائد
.الباقي للحیاة االبدیة

ي و الخبز الذ,أنا ھو الخبز الحي 
اعطي ھو جسدي الذي ابذلھ من 

.اجل حیاة العالم

كیف یقدر ھذا أنا 
ھ؟یعطینا جسده لناكل

!ھراء

ھیا بنا 
!نذھب 

إنھ یخدع 
.الجمیع

ا ألعلكم أنتم أیض
!اتریدون أن تمضو

إلى من نذھب؟ , یا رب 
.كالم الحیاة االبدیة عندك



یل غادر المسیح إقلیم الجل
و .الزدیاد المقاومة ضده 

اتجھ إلى مناطق اخرى 
ال من إسرائیل یتبعھ رج

.و نساء

.اسرئیل

اوراشلیم

جلیل

.م ثم اتجھ یسوع الى اوراشلی

...و في اثناء الترحال

!نا َمْن یقول الناس إني أ

.یعتقدون انك نبي

.من تقولون إني أناوأنتم؟

ن أنت المسیح اب
.هللا الحي

ن ینبغي أن اب. ال تقولوا ألحد ذلك عني
تألم و یذھب إلى أوراشلیم لی)المسیح(االنسان
.ر و في الیوم الثالث یقوم من القب.یموت



وار كان الرومان یصلبون مخالیفیھم خارج اس
.و ھي عقوبھ في غایة الوحشیة,أوراشلیم

ر إن اراد أحد أن یأتي ورائي فلینك
.ينفسھ و یحمل صلیبھ و یتبعن

ھ من أراد أن یخلّص نفس
فسھ لكن َمْن یھلك ن.یھلكھا

.من اجلي یجدھا

یجب أن تعرف أنھ 
.  الیوجد إال إلھ واحد

وأھم المطلوب منك أن تحب الرب إلھك 
من كل قلبك و من كل قدرتك و من كل 

.و تحب قریبك مثل نفسك, فكرك



ة في ذلك الزمان في مملكة اسرائیل كانت توجد أماكن خاص
وع یصی(,خارج المدن لمرضى البَرص  ب و ھو مرض ُمرَّ

.و لم یكن للمصابین بھ حق مخالطة األصحاء).الجلد

و عندما یذھب مرضى البرص 
الى اي مكان كانوا یصرخون 

.لتنبھ الناس أنھم قادمون

!  أبرص
!أبرص 

یا ! یا یسوع 
.ارحمنا! معلم 



اذھبوا و أروا 
!ةأنفسكم للكھن

أنذھب للكھنة 
ھل ھذا بعد أن نُشفى؟ا؟لیكشفوا علین

!نحن شُفینا!اأنا شُفیت!انظر !؟
.نعم

أشكرك یا 
!یسوع 

ا؟ ألیس العشرة قد طھرو
فأین األخرون ؟

إیمانك لم یطھرك ! قم 
.كبل أیضاً خلص,فقط 



أرسل قادة الیھود في 
وا أوراشلیم رجالھم لیتجسس
نوا على الرب یسوع و لم یكو

...راضین عن كل أفعالھ

ئة ألنھ كان یجتمع مع اناس ذوي سمعة سی
كالزواني و جامعي الضرائب الذین ,

 ابن االنسان جاء...یتعاملون مع الرومان 
ص لیطلب و یخلّ 
!ما قد ھلك 

...و كان یشفي یوم السبت 

!لتُْشَف 

 و كان یھتم باالطفال
 ً ً خاصا .اھتماما

دعوا األطفال 
ھم ألن ل. یأتون إليّ 

.ملكوت السموات 



ة سافر الرب یسوع إلى قری
یت قریبة من أوراشلیم اسمھا ب

ً حیث كان لعازر مریض,عنیا .  ا
و كان لعازر و أختاه مریم و 

مسیح مارثا أصدقاء ُمقَربین لل
ا و عندما وصل الى بیت عنی.

كان لعازر قد مات منذ اربعة 
.أیام 

!یا سید 

 لو كنت, یا سید 
.سیقوم أخوك یا مرثا !ھنا لم یمت أخي

ة أنھ سیقوم یوم القیام, أنا أعلم 
.في الیوم االخیر ,

بي  َمْن آمن.أنا ھو القیامة والحیاة 
!ھذا أتؤمنین ب.و لو مات فسیحیا

أنا أؤمن أنك أنت ! نعم یا سید 
ي المسیح المخلص المنتظر اآلت

.أنت ابن هللا.إلى العالم

أین وضعتموه ؟

 تعال, یا سید 
!وأنظر



 انظر كیف
.كان یحبھ

ھل یقدر أن 
ن یقیم لعازر م
الموت ؟

 كان لعازر ملفوفاً في أكفانھ و
.صخرمدفوناً في قبر محفور في ال

ارفعوا 
!الحجر

ألن ,لقد انتن ,یا سید 
.لھ أربعة أیام

.إن آمنت ترین مجد هللا

من اجل الجمع الواقف ! أیھا األب 
لعازر ھلم . قلت ھذا لیؤمنوا أنك أرسلتني

!خارجا

 حلّوه من األكفان و
.دعوه یذھب



.باعھازدادت السلطات الیھودیة قلقاً بخصوص یسوع المسیح و أت

ھذا الرجل یصنع 
.معجزات كثیرة

ا سیأخذ الرومان بالدنا إذ
.استمر الوضع ھكذا

و سیدمرون 
.ھیكلنا 

 من األفضل. استخدموا عقولكم
أن یموت شخص واحد من أجل 

.الشعب عن أن نتدمر كلنا

لھذا یجب ان 
.حیُقتل المسی

كان قادة , و منذ تلك اللحظة
لموه الیھود یتتظرون فرصة لیس

الذین لھم وحدھم .إلى الرومان
.حق تنفیذ عقوبة الموت



...یاو بینما كان یسوع في بیت عن

!مریم
ھذا عطر نادر 

!یساوي ثروة

ألیس من 
اع األفضل أن یب

ویوزع ثمنھ 
.!على الفقراء

اتركھا لحالھا یا 
إنھا تجھز .یھوذا

.جسدي للتكفین



.یمو سافر كثیرون الى أوراشل.اقترب عید الفصح 

وفي أوراشلیم كان القادة یجھزون 
و .الخطط للقبض على الرب یسوع 
.نةمع ذلك استمر في سیره نحو المدی



مبارك االتي .یحھلّل الناس ُمرحبین بالمس
.باسم الرب

ملك 
!اسرائیل

!َخلصنا

 خلصنا یا
.یسوع

 ً  لن نحقق شیئا
.بھذه الطریقة

أنظر كل 
.عھالشعب یتب



 كان الھیكل ھو مركز العبادة في
.العاصمة أوراشلیم

د و كانت تُذبح الحمالن في عی
.الفصح

ة الناس و تُقدّم في الھیكل لمصالح
.مع هللا

أن  لكن ما ھي الذبیحة التي یمكن
تخلّص الناس من خطایاھم؟

.التجارةو ب,كان الناس منشغلون في ساحة الھیكل بتغییر العمالت 

...و كان الرب یسوع أیضاً ھناك



ة بیت صال,بیت هللا 
لكن أنتم جعلتموه ,

.مغارة لصوص

و الناس , إنھ خطیر 
.مبتھجون بكل كالمھ

یجب أن نتخلص 
.منھ في أقرب وقت



إذا خدعناه ربما 
 نستطیع أن نقبض

ثم یمكننا أن ,علیھ

لكن لیس خالل 
عب فال نرید متا.العید

.في وقت الفصح

و  كم تعطونني
ھذا یھوذا أسلمھ لكم ؟

.أحد تالمیذه

.سأسلمكم یسوع

سنعطیك ثالثون قطعة من 
)!و ھو ثمن عبد(الفضة



قضى الرب یسوع األیام 
علم الناس السابقة لعید الفصح یُ 

ادة بینما كان الق,في الھیكل 
 یحاولون أن یصعبوا االمور

.علیھ

لة سأفعلھا اللی.اء الفصحلیتناولوا عش. اجتمع الرب یسوع بتالمیذه االثني عشر
!و أسلمھ



 أنا مشتاق أن اتناول ھذا الفصح
.معكم قبل أن اتألم

أصحاب السلطة یسودون على 
.یجب أن یكون قائدكم ھو خادمكم.ملكن االمر مختلف معك,األخرین

أنا بینكم 
.كالذي یخدم



ن الیمكن أ,یا سید 
.تغسل رجليّ 

 إن كنت ال أغسلك
س فلی, یا بطرس 

.لك معي نصیب

ّي لیس رجل, یا سید 
دّي و فقط بل أیضاً ی

!رأسي

الذي قد أغتسل لیس لھ 
.حاجة إال إلى غسل رجلیھ 

 ً و  ,أنتم تدعوني سیداً و معلما
فكما . حسناً تقولون الني أنا كذلك

یكم فأنتم یجب عل,غسلت أرجلكم 
.أن یغسل بعضكم أرجل بعض

واحد منكم 
.سیسلمني

؟ألیس كذلك.لیس أنا 

.مستحیل

ما نویت , یھوذا 
ھ فأعمل,أن تعملھ 

.بسرعة



اصنعوا ھذا 
....لذكري

ھذا , خذوا كلوا
.ھو جسدي

 وصیة جدیدة أنا أعطیكم أن
ما تحبوا بعضكم بعضاً ك

... أحببتكم أنا 

ھذه الكأس ھي دمي المسفوك 
یم بھذه الطریقة یق. من أجلكم 

.هللا عھداً جدیداً معكم 

بھذا یعرف الجمیع أنكم 
تالمیذي إن كان لكم ھذا 
القدر من حب بعضكم 

أي  أنا سأتبعك إلى,یاسید 
.سأبذل حیاتي عنك.مكان

 یا بطرس قبل أن یصیح
.تالدیك تنكرني ثالث مرا



.ھوذافي ذلك المساء غادر الرب یسوع و تالمیذه المدینة بدون ی

وح لكن اآلب سیرسل لكم الر, سأترككم
ً القدس الذي سیعینكم و یكون معكم د .ائما

و سوف تعرفون الطریق الى 
.المكان الذي أنا ذاھب الیھ

أنا ھو الطریق و الحق و الحیاة 
ب لیس أحد یقدر أن یأتي إلى اال.

.إال بي

حتى .أجلسوا ھھنا
.اصلي و ارجع الیكم

عبر إن أمكن فلت,یا أبتاه 
 لتكن,لكن .عني ھذا الكأس

ال ارادتي 
!بل ارادتك



كیف تنامون في وقت كھذا ؟
!ناھوذا الذي یسلمني ھ! استیقظوا 

 الذي أقبلھ ھو
.امسكوه

یا سید ھل !السالم یا سیدي
؟نضرب بالسیف

نسان؟أبقبلة تسلم ابن اال,یا یھوذا 

.عیداً أما تالمیذه فھربوا ب. تركھم الرب یقبضون علیھ.ال



ل و ھو رئیس ك(أخذوا الرب یسوع الى رئیس الكھنة
.بعید أما بطرس و یوحنا فكانا یتبعانھ من)قادة الیھود

أنت كنت مع .ثم ذھب بطرس إلى ساحة الدار
.یسوع الناصري

ال أعرف !ال 
.ھذا الرجل

؟ألیس كذلك,أنت واحدٌ منھم

!بالطبع ال 

أنا متأكد أنك واحد 
! لقد كنت ھناك ! منھم

ال أعرف عن 
.ماذا تتكلمون



كو كو 
كو 

نا تنبأ ل.ھیّا 
ك؟َمْن ضرب!

.لیھودقادوا الرب یسوع المسیح إلى مجمع قادة ا, و في الصباح 
ھل انت 
ابن هللا؟

إنھ كما 
.قلت انت

. ت إنھ یستحق المو!ُمَجدف 
!دعوا الرومان یحاكمونھ 



ثار و أ. ثم قادوا الرب یسوع الى بیالطس الحاكم الروماني
.ات فصاحوا بكل أنواع االتھام.قادة الیھود الشعب الواقف 

ماذا تقول عن كل 
ھذه االتھامات؟

ماذا 
فعلت؟

أنا آتیت 
.ألشھد للحق

ما ھو 
الحق؟

ھ إن. أنا لست اجد فیھ علّة واحدة
َمْن أطلق لكم .عید الفصح 

؟باراباس أم یسوع الذي یدعى 
المسیح؟



.باراباس 

.باراباس
ماذا تریدون أن 
افعل بیسوع ھذا؟

د فھو یعتق.اصلبھ
!أنھ ملك

ون إذا أطلقتھ لن تك
.محباً لقیصر

یا باراباس 
 یمكنك أن تذھب,

حراً بدال منھ

37,38,39!

.أنا بريء من دم ھذا البار

السالم یا ملك 
!ھا !ھا ,الیھود 

.ل أطلق سراح باراباس الذي كان مذنبا في جریمة قت



.اصلبھ!اصلبھ!ھذا ھو الرجل 

.اصلبھ

 حكم بیالطس على المسیح
 ً لب و كان الصَ .بالموت صلبا

 َ سوع حمل الرب ی.حكماً بشعا
ا في خشبة الصلیب و سار بھ
.شوارع أوراشلیم 

لب و كان مكان تنفیذ عقوبة الص
ھ في مكان یقال ل,خارج المدینة 

.بمعنى موضع الجمجمة"جلجثة"

سّمر الجنود المسیح على 



 شعر, في ذات الوقت 
.یھوذا بسؤ ما فعل

.أنا أخطات

 ً ماذا علینا انھا مشكلتك؟.أنا سلمت دما بریئا

.بین صلب یسوع بین اثنین مذن

ھم یا ابتاه أغفر لھم الن
.ن الیعلمون ماذا یفعلو



ب وكُتب إعالن أعلى الصلی
یسوع : "بثالث لغات 

".الناصري ملك الیھود 

قدموا للرب یسوع خمراً 
.ضممزوجة بِمّر لیشرب فرف

بعض الجنود ألقوا 
.قرعة على لباسھ

ص ألم تخلّ ! نعم 
آخرین ؟

إن كنت ابن 
 انزل عن,هللا 

!الصلیب

ك خلص نفس
!و إیانا 

نال إننا ن,اظھر بعض االحترام � 
م و أما ھذا فل, استحقاق ما فعلنا 

.یفعل شیئاً لیس في محلھ 

 اذكرني یا رب متى
 جئت في ملكوتك

ون الیوم تك.أطمئنك 
.معي في الفردوس



راً حوالي الساعة الثانیة عشرة ظھ
.احتجبت الشمس واظلم المكان

ف تق.و كان بجوار صلیب یسوع 
.مریم أم یسوع و یوحنا تلمیذه

یا امرأة ھوذا 
و یا , ابنك 

.یوحنا ھوذا أمك

لماذا ,إلھي إلھي 
تركتني ؟

أنا 
.عطشان...

 في یدیك! یا أبتاه 
.استودع روحي

.أكمل...قد 



.  الظھر أسلم الرب یسوع الروح في الساعة الثالثة بعد

:كتب األنبیاء عن المسیح 
".حكان كشاة تُساق الى الذب" 

مجروح من أجل 
.لكن االن قد مات.معاصینا

أكان ھو المسیح 
المنتظر أم ال ؟

دعنا نسأل إن كان 
.یمكن أن ندفنھ 

أخذ یوسف الرامي و نیقودیموس جسد 
 و, المسیح و لفاه بالكتان مع األطیاب
.كبیر وضعاه في قبر یُحكَم غلقھ بحجر



ر بعد نھایة راحة السبت في فج
بر األحد ذھبت عدة سیدات الى الق

.المغلق

ین لماذا تطلبین الحي ب
األموات ؟ إنھ قام 

. اذھبن و قلن لتالمیذه,

 لقد ُدحرج
!الحجر

 ركض بطرس و یوحنا الى
.القبر بعد سماع الخبر

إنھ فارغ 
 ً !تماما

ماذا 
.حدث



ن یا أمرأة لماذا تبكی..بر و في البستان عند الق
ن ؟؟عن َمْن تبحثی

یا سید ھل 
أنت أخذتھ؟

!یامریم 

.یا معلم 

ال تلمسیني 
اذھبي أخبري .

د إخوتي أني أصع
.مإلى أبي و ابیك



 و في ذلك الیوم كان اثنان من تالمیذ
رب المسیح یمشیان عابسین وظھر لھما ال
...هیسوع و كان یتكلم معھما و لم یعرفا

أما كان .أال تعرفان الكتب 
 ینبغي أن المسیح یتآلم و

یموت ثم یقوم من االموات ؟

فى أخت, أثناء تناول الطعام , فجأة
...عنھما

لقد كان 
!ھالمسیح نفس

ین قام التلمیذان و انصرفا مسرع
.لیجدا التالمیذ االخرین

لقد رأینا 
!الرب 

 مریم و بطرس
 ً .رأوه أیضا

سالم .فجأة
.لكم 

ا أال تصدقون أني أن
ھو ؟انظروا یدّي و 

!رجلّي 

ربي و 
!إلھي



ظھر المسیح ألتباعھ خالل 
وظھر دفعة .اربعین یوماَ 

واحدة الكثر من خمسمائة 
 و ذات یوم كان بعض.شخص

یرة التالمیذ یصطادون في بح
.الجلیل

ً لم نصطاد شیئ,الأعندكم ھھنا طعام؟ .ا

ب ألقوا شباككم ألى جان
.السفینة االیمن 

ما , یا إلھي 
!ھذا الصید 

!إنھ الرب 

.یامعلم 
ون أتاتون و تأكل
معي ؟



یا بطرس 
ي ؟أحقاً تحبن

كرر الرب یسوع المسیح ھذا 
...السوأل لبطرس ثالث مرات

نعم یا رب أنت 
.تعلم أني أحبك

!ارع خرافي 

.اتبعني

ى دفع إلّي كل سلطان في السماء و عل
األرض فاذھبوا و تلمذوا جمیع األمم و 
عمدوھم باسم األب و االبن و الروح 

.و علموھم كل ما أوصیتكم بھ , القدس

م أنا معكم كل االیا,تذكروا 
.و الى انقضاء الدھر 

بعد ھذه الكلمات ترك 
د المسیح أرضنا و صع

و قال إنھ , إلى السماء 
ین سیعود مرة ثانیة لید

.العالم



 لم یستطع الموت
أن یغلب الرب 

ً .یسوع   و فقام ربا
 ً .سیداً و مخلصا

 صعد الرب یسوع الى السماء
ین أما التالمیذ فأنتظروا مصل.

ي لیمتلؤا من الروح القدس الذ
كما وعدھم .ھو روح هللا

رھم لیعطیھم قوة تنص, المسیح 
و لتجعل منھم ,على ضعفھم 

ح شھوداَ ألخبار یسوع المسی
.المفرحة

 بالرغم من كل الصعوبات ذھب
:ین تالمیذ المسیح لیكرزوا قائل

المسیح ھو 
.المخلص الوحید

ائل و كتبوا الرس
التي حملت 

:  نفس النداء
ا َحَمل خطایان
, في جسده 

بموتھ على 
جب فی.الصلیب 

أن نموت عن 
ا الخطیئة و نحی
.كما یرید هللا 

 و اآلن یجتمع كل أتباع
اء یسوع المسیح في انح

العالم لیصلوا معاً و 
و , یقرأوا الكتاب المقدس
اني یتناولوا العشاء الرب

.  لیذكروا موت المسیح
 الذي,فیخبرون بحبھ 

بشر لكل ال,یمتلك قلوبھم 
. المحیطین بھم



جعل المسیح ھدف هللا من 
 ً .البشر ممكننا

!المسیح یحبنا 
!اشكره و سبحھ 

ألنھ ھكذا احب هللا العالم 
ي حتى بذل ابنھ الوحید لك

بھ بل  الیَھلَك كل َمْن یؤمن
.  تكون لھ حیاة ابدیة 



االنجیل
ھ ،او یقرء ال یوجد اي كتاب تم قراءت. إن قصة یسوع قد سجلت في الكتاب المقدس

نة استغرق األمر س. وھو كتاب كامل من الكتب. حالیا  أكثر من الكتاب المقدس
 وقد تم االنتھاء من الكتاب المقدس منذ حوالي. لكتابة كل ھذه الكتب 1500
 في فھو یحتوي على كل نوع من القصص حول كیفیة یشارك هللا. سنة 1900

تاریخ یسوع
كتب   4یحتوي الكتاب المقدس 

میت تلك الكتب س. تصف حیاة یسوع
وا و المؤلفین عاش. باسماء مؤلفیھا

.جمیعاً في زمن یسوع

في  تلمیذ یسوع  كان یعمل -ماثیو  
وصف خصوصا . جمع الضرائب

ع الطریقة التي تعامل بھا یسوع م
).الیھود(شعب إسرائیل 

كان ال یزال مراھقا عندما  -مارك  
ال وقد كتب قلی,قام یسوع بأعمالھ 

جدا عن المعجزات التي صنعھا 
.یسوع

و ھو ال یعرف  . كان طبیب -لوقا  
 ً ف لوقا وصف كی. یسوع شخصیا

.تعامل السید المسیح مع الناس

.  كان أیضا من أتباع یسوع -جون  
.  وعانھ یظھر بشكل رئیسي من ھو یس

یسوع ھو هللا الذي صار إنسانا 
.لتحریر الناس من خطایاھم



والدة یسوع

ا أم یسوع، مریم، لم تكن  متزوجة عندم
 كانت ال تزال عذراء حتى. ولدت یسوع
وع ان هللا قد رتب  والدة یس. بعد والدتھ

كان قد أعلن ھذه المعجزة في . ھكذا
من  الكتب التي كتب قبل فترة طویلة

أو  إن یسوع لم یولد كبطل. مجيء یسوع
لم  لقد ولد في اسطبل حیث. شیئا خاصا

.یكن ھناك غرفة أخرى متاحة

عجائب یسوع

یذكر . قام یسوع بمعجزات كثیرة
حالة  40الكتاب المقدس أكثر من  

عن طریق ھذه المعجزات، . شفاء
أظھر یسوع قوة هللا ومحبتھ، وأنھ 

.ءیرید أن مساعدة الناس وجعلھم سعدا



.موت یسوع و قیامتھ

.لماذا یسوع قد مات ؟ التوضیح الذي یعطیھ الكتاب المقدس 

 علیھا ھذه األشیاء ال یوافق هللا. كل الناس تفعل أشیاء خاطئة في بعض األحیان
ایا كل تلك الخط. و ھي ما یطلق علیھا اسم الخطایا.و تجعلھ غاضبا أو حزینا

. یمكن ان تمنع الناس من ان یصبحوا أصدقاء مع هللا
.  طایانامن بمحض إرادتھ أخذ یسوع على نفسھ عقوبة خ. لھذا السبب جاء یسوع
 اصبح من المكن أن نعود, منذ مات یسوع فداًء عنا. ھذه العقوبة ھي الموت

 لكننا بحاجة إلى أن نمتلك عذرا عن ما قمنا بھ. أصدقاء مع هللا مرة أخرى 
.اخطاء

وى من بھذا هللا أظھر أنھ أق. هللا جعلھ حیاً من جدید.  قام یسوع من بین األموات
.الموت

رید انھ ی. وألنھ حي، یمكنھ أن یكون دائما صدیقنا. یعیش یسوع اآلن مع هللا

كون إذا كنت آسف لألشیاء خاطئة كنت قد فعلت، وإذا كنت ترید أن ت
:صدیق مع هللا، تستطیع أن نصلي صالة مثل ھذه

.انت تحبني ,هللا الحبیب
.ابنك الوحید ,انت اعطیت یسوع 

.ھو مات على الصلیب من اجل كل االخطاء التي ارتكبتھا
.ارجوك اغفر لي  االخطاء التي قمت بھا 

.شكراً لك الن یسوع معي 
.ارید ان اكون ملكاً لك دائما 

.ارجوك ان تساعدني العیش بالطریقة التي ترید 
.ابقى دائما قریبا مني

.شكراً الستجابتك لصالتي

الصالة



انت و یسوع

ح أصب. قصة یسوع لھا نھایة مفتوحة
ن یسوع اصبح صدیق من عدد كبیر م

.  تغیر العالم. الناس، بعد ذلك واآلن
رون الكثیر من الناس اصبحوا ال یساف

على ظھور الحمیر او على ظھور 
ن ھذا ولك. الخیل بل بالسیارة والطائرة

كون ویمكن أن ی. لم یحدث فرق لیسوع
 بقربنا  كما ھو الحال عندما عاش في

وربما یكون غیر مرئي، . إسرائیل
.ولكن ھو حقیقي

.  انھ یرید ان یكون صدیقا لك الیوم
.یمكنك االستماع إلیھ و قد تحبھ

اذ اردت أن تعرف المزید عن یسوع 
:وعن الحیاة معھ؟ یمكنك فعل ما یلي

ابدء بقراءة االنجیل
.ر لوقاابدء على سبیل المثال بقراءة سف

ابدء بالصالة
 انت ال -تحدث مع هللا واستمع إلیھ 

.تحتاج إلى استخدام كلمات خاصة

د تحدث إلى أشخاص آخرین عن السی 
وع یرید یس. المسیح والكتاب المقدس

ضھم أتباعھ یجتمعوا معا ویشجیعوا بع
.البعض  لیتعلموا أكثر عنھ

.ویلیم دي فینك: النص والرسوم التوضیحیة
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.جمیع حقوق الترجمة واالستنساخ والتكیف محفوظة لجمیع البلدان
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ي عاش ف. ھذه ھي القصة الحقیقیة لیسوع المسیح. یسوع المسیح
لم یكن أحد . الجمیع الذین معھ دھشة. سنة 2000إسرائیل منذ حوالي 

أي وقت  لم یستطع أحد كان في. یستطیع القیام باالعمال التي قام بھا
ث كان أبقى المعجزات التي تحدث حی. مضى قول األشیاء التي قالھا

.  ع إلیھوقد جلب الفرح والسعادة لجمیع الذین اھتموا باالستما. یسوع
ایة لكن ھذا لم یكن نھ. وأعدائھ قتلوه. بعد وفجأة وصل الى نھایتھ

وع قراءة لنفسك كیف حدث ذلك و انظر كیف أن قصة یس. المطاف
!المسیح ال تزال مستمرة
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