
الفصل الحادي عر:
 القيامة، عيد 

 الخمسن
والكنيسة اأوى



فعاً أخرنا مراًرا كثرة
 بأَن هذا سيحدث. لكني ا أفهم 
السبب. وكأنه أراد أن موت بهذه 

الطريقة. كان يعلم اموعد وكّل يء. 
بل وكّرر علينا ذلك ليلة أمس.

واصلوا التحرّك. 
الوقت تأّخر.



م يُسِعفنا الوقت لتهيئة 
العطور للجثان.

سنعود بعد انتهاء
 أيام الراحة.

ما باليد ِحيلة.

لكن ذلك سيكون
 بعد ثاثة أيام!

من هنا. احذروا من 
الدرجة وأنتم نازلون.



عاد الكهنة 
إى بياطُس. سيّدي، قال

 هذا امخادع الذي صلبته 
إنَه سيُبَعث حيًَا من القر 

بعد ثاثة أيام.

ستكون كارثة إذا تسلّل 
تاميذه ورقوا جثّته. 

ينبغي أن تضع حرّاًسا عى 
القر منًعا لذلك.

سأرسل حرّاًسا. أمّنوا 
امكان إى أقى درجة.



احرِص أاَ يفّك
 أحد هذا الختم.

ا يستطيع أحد 
مغافلة ُحرّاي.



ا تقلق بشأن إفات
 مسيحك اميت، فنحن م 
نضيّع جثّة من قبل، أليس 

كذلك يا رجال؟

ｭケ ｭケ ｭケ



وبعد ثاثة أيام 
من دفن يسوع. هذه أول

 مرة نحرس فيها 
رجاً ميتًا.

عاجاً سيظهر النور، 
فنسريح جميًعا.



عاجاً سيظهر
 النور. هيا أرعَن. مرّت 

ثاثة أيام اآن.

يا ليتنا فعلنا
 هذا قبل اآن.



ケذا زﾝزال ｭｵٍن!
إااااااي!



ما أشّده 
هذه امرَة.

ما هذا
 الراخ؟ ا بَُد أَن أحد 

الرجال يتألَم.



…ｭヴヱ ｭザ

!ヮآاااا



!カﾝإ カDヱإ

سيقتلنا!

ケو ｻザّرك اｸｻﾝر!

الرحمة، يا أّم الله!



ا تركوي!
 ارحمني يا رّب!

هذا مستحيل!

اｸヱوا ﾜｳｭザｻｯم!



م تعلم النساء أَن الجنود 
كانوا يحرسون القر.

الحجر كبر جًدا. أين 
نجد رجااً يزحزحونه؟

أنا ا أعلم، لكن مرت
 ثاثة أيام ولياٍل. وبدون عطور، 

سينن الجسم.



بعد بضع دقائق. ｾﾆص دｻرج
 اｸｻﾝر!



جثانه غائب.
 والقر فارغ!



ا تتعّجَن. أعرف أنّكّن
َ تبحن عن يسوع، الذي 
ُصلِب. هو ليس هنا. قد

 رُِفع كا قال.

آه! من أنت؟ أين ها هي اأكفان!
جثان يسوع؟

هيا انظرن امكان الذي كان يرقد فيه 
وبعدها اذهَن وأخرَن تاميذه أَن 

يسوع سيقابلهم ي الجليل.



هذان 
ماكان!

يسوع حّي!

يسوع حّي! تقول 
إنّه بُِعث حيًا؛ مثل 

لعازر!

أرِعَن، يجب 
أن نذهب ونخر 

التاميذ.



تذكّرنا أَن يسوع قال 
إنّه سُرفَع ثانيًة ي اليوم 

الثالث.

قالت امائكة إن يسوع 
سيقابلكم ي الجليل!

يسوع حّي! قد 
جئنا لتِونا من القر. يسوع ليس هناك، لكن 

كان هناك مائكة.



بطرس، أين أنت ذاهب؟

إى القر.



جرى يوحنا وراءه وسبقه. يوحنا! انتظر؛ 
ا أستطيع 
الركض مثل 

رعتك.



إｭﾖ カDヱرغ!



ما معنى 
هذا؟



يوحنا، الكفن
 مطوي  وكأنه نهض للتو

ّ وانسّل منه.
ا، هذا مستحيل.

لكن أين امائكة؟ ا بَُد 
أَن النساء واهات.



م نَر رجااً، وا مائكة، وا 
يء. جثانه غر موجود.

لكن أين امائكة؟ ا بَُد 
أَن النساء واهات.



إهئ، إهئ.

يا امرأة، ماذا تبكن؟



أنهم أخذوا سيّدي، وا 
أعرف أين وضعوه.



يا مريم.



ザّﾄ ｭザد!



يا مريم، ا ُمسكيني
 اآن. أنا م أصعد بعد إى 
اأب. لكن اذهبي وأخري 

تاميذي بأنك رأيتيني 
وبأنّني سأقابلهم ي

 الجليل.

سيدي، 
أنت حّي.



م يصّدق التاميذ خر 
قيامة يسوع من اموت.

م يجد بطرس ويوحنا
 شيئاً ي القر، لذلك أعتقد أَن شخًصا 
ما رق الجثة. يجب أن يتوقّف أولئك 

النساء امجنونات عن كامهَن، فهو 
يزعج الجميع.

سنعود إى عمواس. ا 
يء هنا مكننا عمله.



هذا ثالث يوم. نعم، ولكن ماذا يدعهم 
يقتلونه إذا كان ينوى 

القيامة من اموت؟

نعم، وإذا كان
 يريد أن يكون ملًكا، لََا 
فعل هذا كلّه ي الّس، 

أليس كذلك؟



هل ي أن 
أرافقكا؟

هاااااا! أفزعتني.
 من أين جئت؟

تفّضل، فهو يوم 
جيد للسر.



سمعتكا تتكلّان، 
ويبدو عليكا الحزن.

أم تسمع ما جرى ي 
اأيام الثاثة اماضية بخصوص

 يسوع الناري؟



مّنينا أن يكون
 امسيح، لكّنه ُصلِب.

هذا الصباح ذهب بعض النساء
 إى القر ووجدن جثانه مفقوًدا! وهّن 

يّدعن أنهّن رأيَن ماكن قاا إنّه حّي.



فركض اثنان من
 التاميذ إى القر، لكّنها 
م يريا يسوع وا اماكن، 

ولكَن الجثان كان
 مفقوًدا.

قلبكا فعاً  بليد
 ويصعب عليكا تصديق ما كتبه 

اأنبياء عن امسيح. أم يتنبّأ الكتاب 
بأَن يسوع سيعاي هذه اآام أّواً قبل 

تأسيسه مملكته امجيدة؟



يسوع الناري 
هذا، الذي ُصلِب، اّدعى أنَه امسيح، 

مساويًا نفسه باأب، أليس كذلك؟ قال 
إشعياء إَن امسيح سيُدَعى”الله القدير، اأب 

اأبدي.” أم يَُقل يسوع إَن َمن رآه، رأى
 اأب؟ واّدعاؤه هذا يؤكّده كتاب

 الله كّل تأكيد.



قال إشعياء أيضا إَن امسيح
 سيجيء عندما ا يكون هناك ملك 

يهودي ي إرائيل أو يهوذا، وهو
 الحال اآن. واستمّر يقول إَن امسيح 

سيُحبَل به ويولَد من عذراء. وطبًقا
 للنبي ميخا، سيولد ي بيت لحم

 يهوذا، حيث  ُولِد يسوع.

جاء ي العديد من
 النبوات أنّه سيكون سليل 
املك داود. ويوسف ومريم 

من سالة داود.



قال النبي إَن 
امسيح سيفتح عيون العمي 

ويطلق راح السجناء، فيكون 
راعي إرائيل، ويجيء إى 

شعبه فاديًا.



فتنبّأ إشعياء أنَه
 سُرفَض من إرائيل. كا

 أنبأ اأنبياء عن معاناته، وخيانة
 صديقه له ي مقابل 30 ُعملة من 

الفضة، وأنَه لن يدافع عن نفسه أمام 
متّهميه؛ وسيُجَرح ويُسَحق، وتُنتَف

 لحيته. وسيحّدقون ي ُعريه ويبصقون 
ي وجهه. وسيحّول ظهره للضاربن، 

حتّى تتشّوه صورته أكر من
 أي إنسان.



ويخرنا النبي 
زكريا أَن امُنِقذ سيُطَعن، وأّن

 أحبّاءه سيربونه ويثقبون يديه، 
وأنَه يكون كالَحَمل امُساق إى الذبح، 

وكّل هذا سيؤّدي إى موته، وأنّه 
سيُدفَن ي قر رجل غني.



لكَن اموت م يكن 
النهاية. أَن إشعياء تنبّأ أَن حياته ستستمّر 

بعد اموت؛ فُرفَع ويتمَجد، ويحصل عى رٍف 
ساٍم جًدا. فيحمل النجاة إى آخر اأرض. ولن 

يفشل. فيصر ي امسيح عهد جديد.

لكن هذه م تكن مأساة خارجة عن حدود سيطرته.
 أم يُقل يسوع إَن أحًدا ا يأخذ حياته منه، وإّنا هو الذي يضّحي بها 
بنفسه؟ قال إشعياء إَن الله ري أن يسحقه، أَن حياته كانت ضحية 

للتكفر عن الذنب. وهو مجروح أجل ذنوب اآخرين، أنه
 حمل ذنب الكثرين، وموته بّرأ العديدين.



وسيكون قاضيًا، ويحكم
 إرائيل بعد تجديدها ي مدينة جديدة عى 
أرض جديدة. وسيأي يوم تنحني له فيه كّل 

ركبة، وكّل لسان يعرف أنَه السيّد.

فأخراي، ماذا أنتا 
حزينان؟ أم تخركم النساء بأَن امائكة 

قالت إنّه قام من اموت؟
عجيب!



هذا داري. تفّضل بالدخول، 
فالوقت تأّخر. تعاَل وِبت عندنا الليلة. 

أحّب أن أسمع امزيد عن النبوات 
الخاّصة بيسوع.



يا سيّد، سنترّف إذا
 دعوَت لنا دعاء اأكل.



تباركَت، أيها اموى إلهنا،
 رّب العامن، امُخِرج الخبز من اأرض. 

حمًدا لك عى هذا الخبز.



ُخذا وكُا.

يسوع! إنَه أنت.
ザّﾄ ｭザد!



اختفى!

قد مى!

كان معنا
كّل الوقت!

ا عجب أنَه عرف
كّل تلك النبوات.



يسوع حّي! يسوع 
حّي! م يستِطع اموت أن 

يحتجزه! هو حّي! دعنا
 نعود إى القدس ونبلّغ

 التاميذ.



ي تلك اأثناء ي القدس.

أَحِسن إغاقه.
 الكهنة أشّد غضبًا من أي 
وقت مى، بعد أن فُِقد 
جثان يسوع، ويّدعون

 بأنّنا رقناه.

من ِفرقة جنود 
كاملة؟



قد قال إنّه سيقوم 
ي اليوم الثالث.

لن أصّدق أنّه حّي
 حتّى أراه وأضع يدَي ي 

آثار امسامر ي يديه.



هذا شبح!
النجدة!

إنَه يسوع!

ا تَخافوا. يا توما، قُلَت إنّك لن
 تصّدق ما م تَر. ُمّد يدك إذن وُجّس آثار 

امسامر. تعاَل وامس الجرح ي جانبي.



أنت رّي وإلهي.

بوركَت، يا توما، 
أنك رأيت وآمنت، لكن 
أولئك الذين لن يروي 
ومع ذلك سيؤمنون 
بركتهم أكر بكثر.



هاتوا شيئًا آكل.
 عندي أمور كثرة أريد 
تعليمها لكم، وسأكون 

معكم أياًما قليلة
 فقط.

يا سيّد!

يسوع!



ينبغي أن تخروا جميع 
تاميذي أن ياقوي ي الجليل. 

وسأتكلّم معكم هناك.

البثوا ي القدس حتّى أرسل الروح 
القدس ليسكن فيكم. وهو سيُؤيّدكم 

بالقّوة لنر اأخبار السارة.

جاء ي كتاب الله منذ عهد
 بعيد أَن امسيح سيعاي من أجل ذنوبكم 
ثَُم يُبَعث حيًا ي اليوم الثالث، وأنّه يتم 

التبليغ باإنجيل ي اسمه بن جميع
 اأمم، بدايًة من القدس.



 منحني الله كّل
 سلطة ي الساء واأرض. 

فاذهبوا وعلّموا جميع اأمم، 
وغطّسوهم باسم اأب، واابن، 
والروح القدس. علّموهم أن 

يعملوا بكّل اأمور التي أمرتكم 
بها. وإنَني معكم دامًا، حتّى 

اكتال الزمان.
هناك مساكن ُمهيَأة

 لكم ي دار أي. أنا ذاهب اآن 
أعّد مكانًا لكم. وسأجيء ثانيًة 
آخذكم معي، لتكونوا ي امكان 

الذي أنا فيه.



إنَه يرتفع!
اذهبوا إى القدس

 وانتظروا حلول الروح القدس 
عليكم ليُعطيكم قّوة للكام 

باسمي. هو عائد إى أبيه.



معكم دامًا، حتّى
 اكتال الزمان.

قد ذهب. عاد
 إى الساء.



ماذا أنتم 
ناظرون إى 

الساء؟

ماذا؟ من 
يتكلم؟

إنها نفس اماكن 
اللذين رأيتها ي القر.



سرجع يسوع يوما ما ي
 سحابة كا رأيتموه يذهب.

عودوا إى القدس 
وانتظروا الروح.

قد عاد إى
 أبيه ي الساء.



ذهب تاميذ يسوع إى القدس كا أمرهم يسوع، 
وهناك استمّروا ي الصاة عرة أيام، منتظرين وعد 
القّوة من اأعاي. وكانوا يخشون التحّدث علًنا عن 
قيامة يسوع من اموت، خوفًا من قتلهم هم أيًضا.



فإذا بامكان الذي يصلّون فيه يتزعزع، 
وهبّت ريح هائلة عى الغرفة ثَُم 

استقرّت ألسنة من النار عى كٍل منهم.



وامتأوا من الروح 
القدس وبدأوا يسبّحون 
الله بالعديد من اللغات 
امختلفة امجهولة لديهم.



عندما جاءهم الروح، فقدوا خوفهم من 
الناس وخرجوا للعبادة وتسبيح الله علًنا.

رأيي أنّهم جميعا سكارى، لكّنهم 
يتكلّمون لغتي كا ينبغي، بدون لكنة.

ُمبارك إله وأبو ربّنا 
يسوع امسيح.



هم يتكلّمون
 لغتي أيًضا. كيف تعلّم 
هؤاء الرجال إتقان كّل 
هذه اللغات، وهم غر 

متعلّمن.

يا بني إرائيل، رأيتم
 امعجزات التي أجراها يسوع. 
وهي برهان عى كون الله معه، 

ومع أنكم صلبتموه، أقامه
 الله من اموت.



قبل 1000 سنة، تنبّأ داود عنه فقال:
 “لَْن تَْرَُك نَْفِي ِي َعالَِم اأَْمَواِت، َولَْن 

تَْسَمَح لُِقُدوِسَك أَْن يَتََعَفَن ِي الَْقْرِ.”

ليعلم كّل بني إرائيل بالتأكيد أَن الله جعل 
يسوع هذا، الذي صلبتوه، سيًّدا ومسيًحا.



فاذا نعمل، ونحن قد 
صلبنا امسيح؟

غّروا أفكاركم عن يسوع
 وبعد ذلك أطيعوه بأن تتغطّسوا ي اماء. 
وسيغفر ذنوبكم، فتحصلون عى عطية 

الروح القدس.



ثّم تغطّس أولئك الذين قبلوا كلمته بسور، وي 
اليوم نفسه أضيف لعددهم حواي ثاثة آاف.

يسوع هو 
السيّد.

أومن بيسوع. 
غطّسني!



وبعد أشهر.

أشعر وكأّن يسوع كان
هناك آاف من الناس  هنا معنا باأمس فقط.

يتبعون يسوع، ويزدادون 
ساعًة بعد ساعة.

نعم، ولكّني أشعر
 بحضوره اآن أقوى ما 

كان وقت سره معنا.



يا سيَّدَي، حسنة
 قليلة، من فضلكا، 
لرجل فقر وكسيح؟

يا بطرس، ليس ي
 أّي مال مطلًقا. هل 

معك أّي عمات؟

ا، ولكن منذ أْن حّل
 الروح القدس علينا، عندنا 

يء نعطيه له.



ليس ي فضة وا
 ذهب، لكّني سأعطيك ما 

عندي. باسم يسوع امسيح، 
قُم وامِش.

حرام عليك.
 الرجل كسيح منذ

 الوادة، وساقاه هزيلتان
 ا تحمانه.



يسوع امسيح 
شفاك.



!ヮااｭザ

سبحانك رّب 
العامن!

رヱｳ ヮデｸ｀وان!



أنا ا أصّدق. 
الرجل اأعرج 

مي! !q لデｸﾝا
 ﾜﾆًرا ﾄザ ｭザوع!

ا، بل ويقفز.



ماذا تنظرون إلينا
 وكأننا صنعنا هذه الكرامة؟ 

إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب مّجد ابنه يسوع، 

الذي صلبتموه.

قتلتم سيّد الحياة، لكن الله
 أقامه من اموت، ونحن رأيناه حيًا. 

عن طريق اإمان باسم يسوع
 ُشِفَي هذا الرجل.

ذلك هو الرجل الذي 
كان أعرج. كانت رجاه 

هزيلتن با فائدة.

قالوا إنّه ُشِفَي باسم 
يسوع، الذي ُصلِب.



أعلم أنّه بجهل صلبتم
 يسوع، لكن اأنبياء حّذرونا أّن

َ هذه اأمور ستحدث.

أنتم جميعا تعرفونني. الله
 وحده هو القادر أن يشفي رجَي. 

أنا أومن بيسوع وسأتبعه.



غّروا أفكاركم عن
 يسوع فتصبحوا تاميَذ 

لي ُمَحى ذنوبكم.



نفس الزعاء الدينين الذي صلبوا امسيح 
أرسلوا جنوًدا اعتقال بطرس ويوحنا.

ا يحّل لكم تهييج 
الشعب ضّد ديننا.

م يرتكبوا خطأً.



هذه معجزة، مثل 
معجزات يسوع حن 

كان هنا.

عندي جار يّدعي أنَه
 رأى يسوع حيًا بعد موته.
 يقولون إنّه ظهر أكر من 

500 ي إحدى امرات.

سأجد أولئك التاميذ 
اآخرين وأتعلّم امزيد.

اآن هم يقبضون 
عى الُعرج أنهم 

مشون.



كنت أحسبنا تخلّصنا
 من تلك الطائفة امنحرفة 

عندما صلبنا زعيمها.

يَدعون أنّه 
ليس ميتًا.

 فسنقتله ثانية
هو وكّل أتباعه.

يقولون إنّه مع
 اأب ي الساء.

فسيلحقه هذان ااثنان 
قريبًا إن شاء الله.



باسم يسوع امسيح الناري، 
الذي صلبتموه، وأقامه الله من 
اموت، ُشِفَي هذا الرجل. تذكّروا 
امكتوب: “الحجر الذي رفضه 

البّناؤون سيصر تاج البناء.”

نعرف أَن هذا الرجل كان أعرج 
منذ وادته. فكيف استطعتم أن 
تشفوه؟ وباسم َمن عملتم هذا؟



وا نجاة بغره، أنّه ا 
يوجد ي العام كله اسم 
آخر أُعِطَي للناس، ننال 

به النجاة.



ا فائدة من إنكار امعجزة.
 يعرف الجميع أنّه ُشِفي، وهم يعرفون 

أّن تاميذ يسوع عملوا ذلك باسمه.
 نحن ي ورطة.

 امفروض أَن 
هؤاء الرجال 

جهلة. وم يسبق 
أن تعلّموا، لكنهم 
يقتبسون أقوال 
اأنبياء بطاقة.

أنا أعرفهم. كانوا 
فعاً مع يسوع.



!ｭｸًرｭｾ ｭ｀ケوﾚﾝأ

إذا واصلتا الكام والشفاء
 باسم يسوع اميت هذا، ستاقيان 
حتفكا مثله. هل تفهاي؟ اغُربا 
عن وجهي اآن وا تُسِمعاي مزيًدا 

من هذا الُهراء عن القيامة.

احكموا إذا كان يصح
 ي نظر الله أن نطيعكم أكر 
من الله، لكّننا يجب أن نتكلّم 

ما رأينا وسمعنا.



انتر اإنجيل ي 
جميع أنحاء إرائيل. 
وآمن الكثرون بيسوع 

وتغطّسوا ي اماء.

وصارت الكنيسة عائلة من آاف 
ُمؤلَفة مأهم الحّب والسام.

يسوع قام من اموت. هو 
حّي ومعنا اآن.

هل سمعت اأخبار 
السارة عن يسوع 

امسيح؟



وعوملت النساء ي 
الكنيسة باحرام وكرامة.

منذ أن آمنت 
عائلتي بيسوع امسيح 

والسام يعّم بيتنا
 للمرة اأوى.



كان امسيحيون يرّنون 
وهم يعملون.

بلغ عدد امسيحين آافًا 
وواصلوا اقتسام ممتلكاتهم. 

وكانوا يكرزون بيسوع 
يوميًا من بيت إى بيت وي 
الشوارع لكّل من يقابلونهم.



أيها الرجال اإرائيليون،
 تعلمون أَن الله أخر آباءنا أَن نسلهم 

سيُنَفون بعيًدا إى أرض غريبة ويقيمون 
هناك عبيًدا مدة 400 سنة، وبعدها 

قال الله إنّه سيحكم عى ذلك الشعب 
ويحّرر شعبه إى اأرض التي

 أعطاها إبراهيم.



لكن سليان بنى
 لله بيتًا، غر أَن اموى عّز وجّل

 ا يسكن ي هياكل من صنع اأيدي؛ 
كا قال النبي: “الَسَاُء َعرِْي، 
َواأرُْض ِهَي َمْوِضُع قََدَمَي. فََهْل 

تَبُْنوَن ِي بَيْتًا؟ أَْو َمَكانًا أَرْتَاُح ِفيِه؟ 
أَلَْم أَْصَنْع أَنَا كَُل َهِذِه 

اأَْشيَاِء ِبيَِدي؟”

إصطفانوس، 
ا تُحّقر من 

نفسك.
أنت تتكلّم

 ضّد هيكلنا!



 أنتم عنيدون ومتمرّدون. قلبكم ليس
 سليًا مع الله. وتقاومون الروح القدس كا عمل آباؤكم. أنتم وآباؤكم 

اضطهدتم وذبحتم اأنبياء الذين تنبّأوا مجيء يسوع امسيح، ثَُم 
خنتموه وقتلتموه هو أيًضا.



إصطفانوس، هل تدعو 
نفسك يهوديًا؟

إذا هدمت
 ريعتنا وتقليدنا،
 فباذا تستبدلها؟
 برجل ميت م يره
 أحد منذ صلبه

 الرومان؟

انظروا! أرى الساوات
 مفتوحة، والذي صار بًرا واقًفا 

عن من الله. آه! يا لِلجال!



أخرجوه خارج 
امدينة وارجموه 

حتّى اموت.

ケو ｻｳﾄザّق 
اﾝ｀وت!

سّدوا آذانكم. ا تستمعوا 
إى هذا الكفر!



ﾖｭﾜر.

هو يحاول
 هدم ديانتنا.

سيظل يسوع السيّد 
حتّى بعد رجمني.

صلبنا يسوع،
 أّما أنت 
فسرجمك.



حّقر من ديننا. جزاؤه
 اموت. يا شاُول، هل توافق 

السلطات عى رجمه؟ سأوقّع التريح بإعدامه.
 هو أحد أتباع يسوع الناري 

اميت. يجب وضع حّد لهذا
 الكفر. استمّروا ي رجمه.



شاول، راقب 
معطفي.

يا سيدي يسوع،
 استلم روحي، وتغاَض 
عن إذنابهم ي حّقي.



طراخ!!



وي ذلك الوقت حدث 
اضطهاد عظيم للكنيسة 
ي القدس، فرك الجميع 

امدينة، ما عدا الرسل.

ケذゴケ ヮ اｯﾝداﾚﾖ ｱザط!

ضعوا حًدا أتباع 
يسوع هؤاء!

اقتلوا الكافر!



حارب شاول الفريي ضّد 
الكنيسة، وكان يدخل 
كّل دار ويلقي بالرجال 

والنساء إى السجن.

!ゴｯؤذوا أｳ ヅ
هل هناك امزيد من 
أتباع امسيح هناك؟

هاتوا امرأة 
أيًضا.



كلّم ماك مسيحيًا اسمه فيلُبُس وهو يصّي.

 يا فيلُُبس، ُقم وانزل جنوبًا 
عى الطريق الريع امؤدي 

من القدس إى غزة.



أنا ا أعرف ماذا
 يريدي هناك، لكن إذا قال 

الله اذهب، فسأذهب.



يبدو أن هذا هو 
امكان. ماذا اآن

 يا رّب؟



يا رّب،
 ماذا تريد؟



قافلة! هل هذا ما أنزلتني
 هنا أجله، يا رّب؟ هل هناك

 شخص اصطفيته لك؟

اذهب وانضّم
 إى هذه القافلة.



كان ي القافلة رجل ذو نفوذ ي 
خدمة ملكة إثيوبيا. وكان أمن 
خزانتها، ومؤمًنا عى كّل ثروة 

امملكة. وكان قد أى إى القدس 
للعبادة عى طريقة اليهود، وهو اآن 

عائد إى إثيوبيا، يقرأ كتاب الله.

َحَمٍل يَُساُق إَِى الَذبِْح، وَكََشاٍة َصاِمتٍَة 
بَْنَ يََدِي َمْن يَُجزَُها، فَلَْم يَْفتَْح فََمُه، 

أن حياته أُِخَذت من اأرض …



أسمعك تقرأ من 
كتاب النبي إشعياء. هل 

تفهم ما تقرأ؟

أنت تعرّفَت إى ما أقرأ، لكّني 
ا أستطيع فهمه ما م يرحه 

ي أحد. تعال اركب معي.



هل وفدَت تًوا
 من القدس؟

نعم، كنت هناك للعبادة. 
م منحني ديانة بادي ساًما. حتّى 

اآن كان الله يبدو بعيًدا.



وقد قرأت عن امسيح
 اموعود. واآن عندما ذهبت إى القدس 
وجدت آافًا ينادون بأنّه جاء، لكَنه ُصلِب 

وبعد ذلك بُِعَث حيًا.
أنا أفتّش اأنبياء أرى إن

 كانوا تنبّأوا بيء من هذا القبيل. هل 
تعرف إذا كان النبي إشعياء يتكلّم عن 

نفسه أم عن رجل آخر؟



كا تعرف،
 كُِتب كتاب إشعياء قبل 
800 سنة تقريبًا. هذا 

الفصل الثالث والخمسون 
بكامله واحدة فقط من 
عدة نبوات عن امسيح. 

ويقول إنّه “سيُحتَقر 
ويُرفَض.”

قد جئَت من القدس
 لتّوك، فأنت تعلم إذن أنَه رغم 
إجراء يسوع معجزات هائلة، 

رفضه زعاؤنا.



الذنب

اآية 7 نبوة
 تقول إنَه عندما يقف يسوع 

أمام قضاته لن يدافع عن 
نفسه.

أُحُب اآية 6 خصوًصا 
حيث يقول: “كُلَُنا َضلَلَْنا كََغَنٍم، انَْحرَفَْنا كُُل 

َواِحٍد إَِى طَِريِقِه، َواللُه َوَضَع َعلَيِْه إِْمََنا كُلَِنا.” 
يخرنا هذا أَن كّل إنسان فارق إرادة الله وسلك 
طريقه الّرير الخاّص، لكن الله وضع إمنا عى 

يسوع لي يدفع من عصياننا موته.



أّما اآية 8 فتقول إنّه
 أُِخَذ من السجن وإنّه سيُقتَل 

تكفرًا عن معاي شعبه.



وتخرنا اآية 9 أّن يسوع م يخطئ
 مثل غره من البر، وأّن إرادة الله هي 

التي قضت بأن يُسَحق يسوع ويعاى 
من الحزن، أنه كان يضّحي بحياته

  تكفرًا عن الذنب.

وتقول اآية 9 إَن يسوع 
سيُدفَن مع اأغنياء واأرار.



كا تخرنا العديد من
 النبوات اأخرى أَن يسوع بعد قيامته سيجلس 
عى العرش وأنه بعد موتنا، سنقف أمامه ونقّدم 

حسابًا عن الحياة التي عشناها.

تتحّدث اآية 10 عن
 قيامته من اموت، والخدمة التي 

سيُؤّديها فيا بعد.



سمعت الفقهاء والكهنة يتكلّمون
 عن النبوات امسيحانية ِعّدة مرات. 

فلاذا رفض العديُد منهم يسوَع؟

قَِبل يسوَع بعُض الكهنة والفقهاء، لكَن اآخرين اغتاظوا مّا أشار إى 
نَِفاقهم. وأرادوا مسيًحا يقتل الرومان، ا مسيًحا يفضح خطاياهم. أرادوا 

الحكم عى مملكة، لكّنهم م يريدوا الله حاكًا عى قلوبهم.



هل توجد نبوات أخرى
مزمور 22 هو نبوة حّققها يسوع؟

 عن موته بالصلب.

 لكن أم تُكتَب امزامر قبل 
1000 سنة، أي قبل استعال 

الصلب وسيلًة لإعدام؟



جاء ي مزمور 22: 16 أَن يديه 
وقدميه ستُثقبان – كا حدث 

بامسامر. وتخرنا اآية 14 من مزمور 
22 كيف سيعطش وبأّن عظامه كلّها 

ستنسحب من مفاصلها لدى موته، لكن 
مزمور 34: 20 يخرنا بأّن عظًا من عظامه 
ا يُكَس عند صلبه. وكا تعلم، من امعتاد 

كس عظام امصلوبن، لكن يسوع مات 
قبل أن يكسوا عظامه.

أّما اآية 17 من مزمور 22 فتتنبّأ بأنَهم 
سينظرون إى ُعريه وتخرنا آية 18 كيف 

سيلقون قرعة عى أحد مابسه بينا 
يقّسمون اآخر إى قطع صغرة بينهم.

نعم، لكن اللّه يعلم كّل يء 
قبل وقوعه، وهناك أكر من 340 
نبوة ي الكتاب عن امسيح. وبهذا 

نعرف أَن يسوع هو الواحد 
الحّق امُرَسل من الله.



أيًضا، يفيدنا زكريا 12: 10 بأنَه 
سيُطَعن، وبعدها سرى اليهود اآثار 

ي يديه. ويقول إشعياء 50: 6 إَن 
ظهره سيَُرب وبأنّه سيُلطَم عى 

الخّد.

يخرنا مزمور 16: 10 أنَه رغم دفنه، 
لن يبقى جثانه ي القر ما يكفي 
لتحلّله. وتخرنا النبوات أَن صديقه 
سيخونه، وأّن خائنه سيشنق نفسه، 

الذي سيؤّدي إى سقوط جسمه 
وانداق أمعائه ي حقل، سيُستعمل 

بعد ذلك لدفن الغرباء.
تحّققت كّل هذه اأمور وأكر منها 

كا كتب اأنبياء ماًما. فا شّك عندنا 
أَن يسوع امسيح الناري هو امسيح، 

ُمنِقذ البر.



أومن أَن يسوع هو امسيح. هو
 الَحَمل اموعود للتكفر عن خطايانا. ا 
يلزمنا تقديم اأضاحي بعُد. فيسوع هو 

الباب إى الله. سأصبح تلميًذا ليسوع.



سأغطّسك إذا كنت تؤمن 
بيسوع من كّل قلبك.

هنا ماء! ماذا 
منعني من أن 

أتغطّس؟

آه! نعم،
 أومن! أومن!



أغطّسك باسم
 سيّدنا ومخلّصنا يسوع 

امسيح.



!qن اｭｻｯﾄ



تأّسست الكنيسة ي إثيوبيا واستمرّت حتّى اأزمنة الحديثة، 
حن تعرَضت اضطهاد شديد عى أيدي الشيوعين.

أين ذهب 
الرجل؟

ا بّد أن الله احتاجه
 ي مكان آخر. دعنا نعود إى 
إثيوبيا ونخر املكة ما علمناه 

عن امسيح.

!グﾗｳｾد اﾙ
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