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يا إله إبراهيم وإسحاق
 ويعقوب، طاما انتظرت امخلِص، 

لكّني لن أعَمر طوياً.

أنت لن تعيش طوياً
 بالفعل، لكّنك سرى اموعود به 

قبل وفاتك.



فتّش سمعان كتاب 
الله ووجد العديد 
من النبوات التي 
تتعلّق بامسيح.

يا سمعان، أنت تأي 
هنا كّل يوم. يا ليَت كّل الكهنة 

ي مثل تديّنك.

كيف تفّس هذه النبوة ي إشعياء 
امتعلّقة بامسيح؟ يقول إَن عذراَء ستحبل 

وتلد طفاً. ا بَُد أن يكون هذا سليل 
امرأة الذي بُِرَت به حّواء.

نعم، وقال إشعياء
 أيًضا إنَه سيُسَمى الله القدير. 

لكن النبوات عسة الفهم.



ِطبًقا ميخا
 5: 2، اابن رمدي، 
مثله مثل الله. وماذا 
عن النبوة الواردة ي 

مزمور 45: 6 
حيث يدعو اللُه

 اابَن اللَه؟

قليلون هم امتّفقون معك، 
ولهذا السبب يجب أاَ تتكلّم 
ي هذه امواضيع علًنا؛ لئاَ  

تُرَجم حتّى اموت.

سرى. قبل أن أموت، سيجيء امسيح 
إى هذا الهيكل عينه، وسأراه.



يجوز أنَه عى حّق.

ومن أنت؟ وما
 أدراَك بهذه اأمور؟



قد بلغني حديثكا دون قصٍد
 مني. أنا أيًضا درست صحف اأنبياء، وقد 

كتب دانيال قبل 500 سنة بعض اأمور امثرة 
لاهتام عن وقت مجيء امسيح.

هل تعرف أكر
 من الفقهاء؟



أي فقيه وقد رح ي النبوات. أخر اللُه 
دانياَل أنَه من وقت إصدار اأمر بإعادة بناء 

القدس حتّى مقتل امسيح 483 سنة.

قد مى اآن 449 سنة عى 
إصدار ذلك امرسوم. فلم يبَق

 إذن سوى 34 سنة، الذي يعني
 أَن امسيح قد يكون اآن

 متجّواً ي شوارعنا.

ا، ليس بعد.
 كشف ي الروح القدس 
أَي سأرى امسيح طفاً 
قبل أن أموت هنا ي 

هذا الهيكل. كيف تعرف مثل 
هذه اأشياء؟

سوف ترى.



ومّا كر سمعان وهو 
ينتظر ي الهيكل، 
باحًثا عن امسيح 

اموعود، دخل كاهن 
اسمه زكريا إى 

الهيكل للصاة. وكان 
هو وزوجته كبرين 
ي السّن، لكّنها م 
يُرزَقا أطفااً قط.



فجأة ظهر ماك عى 
الجانب اأمن من امذبح!

ا تَخف. ُسِمَعت صاتك، 
وستحبل زوجتك أليصابات 

بابن، وستسّميه يوحنا.

سيبتهج الكثر مولده، أنه
 سيهيّئ الشعب مجيء امسيح 

امنتظر. ولن يرب خمرًا وا ُمسِكرًا 
وسينال روح إيليا وقّوته.



وما أدراي أَن ما تقوله 
صحيح؟ أنا وزوجتي كانا أكر جًدا 

ي السن عن أن نُنجب أطفااً، 
وزوجتي عاقر طيلة حياتها.

أنا جرائيل، الذي يقف
 ي محر الله ذاته، وقد أُرِسلت 
لتبشرك بهذه البرى. أتريد أمارة؟

 لن تتكلّم ثانيًة حتّى ترى هذه
 اأمور تحدث.



ستتّم فرحتي
 حن مكننا التحّدث 
ي اأمر. كنَت تؤنس 
وحدي بحديثك. ما 

كان ينبغي أن ترّد عى 
اماك هكذا.

يا زكريا، ا يزال اأمر صعب
 التّصديق. هذا أشبه بأّمنا سارة.
 قد سمع الله دعواتنا، واآن 

سأكون أّم نبي عظيم.



تنبّأ اأنبياء مجيء امسيح امنتظر عى 
مدى اأجيال. فقال النبي إشعياء قبل 
700 سنة: “ها الَْعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابًْنا 
َويَْدُعونَُه َعَانُوئِيَل.” َويَْعِني: اللُه َمْعَنا.”

كانت مريم مخطوبة ليوسف. وكانت 
عذراء م مسسها رجل. وأطاعت 
كّل ما جاء ي توراة سيّدنا موى.



فجأة، ظهر ماك مريم!

يا مريم، قد ري الله 
عنك جًدا. فستحبلن 

وتلدين كلمة الله.

كيف يحدث 
يء كهذا وأنا عذراء 

م مسسني رجل؟

سيأي الروح القدس عليك، والجنن
 القّدوس الذي ستحبلن به هو ابن الله. 

ونسيبتك أليصابات، امدعَوة عاقرًا، هي اآن 
حبى ي شهرها السادس.



أنا عبدة اموى،
 فليكن ي كا 

قلت.
سأكون أّم كلمة الله. 

هل سيصّدقني يوسف؟ هل سيفهم؟ 
وماذا سيظّن الجميع متى علموا 
أي حبى؟ وجدتها: سأذهب إى 

أليصابات وأقيم عندها.



أليصابات!

مريم، طفي!



ثَُم مكثت مريم عند 
أليصابات ثاثة أشهر تقريبًا.

تباركِت بن
 النساء، وتبارك

 ابنك الذي ي بطنك. 
من أنا حتّى تأي أّم 

سيدي لتزوري؟ حاما 
سمعت صوتك، قفز 
الجنن ي بطني من 

الفرحة.

أحمد الله
 من كّل قلبي، وروحي 

تفرح بالله منقذي. 
فمن اآن كّل اأجيال 
تدعوي مباركة، أن 

القدير  صنع ي
 أموًرا  عظيمة.

رفع امتواضعن منا. وذكرنا
 برحمة كا وعد أبينا إبراهيم.



وحان وقت 
وادة أليصابات.

زكريا متأكّد أنَه سيكون 
صبيًا؛ ويقول إَن ماكًا 

بّره بذلك.

ا بأس! إذا كان
 صبيًا فامفروض أَن 

نسّميه زكريا عى
ها هو قد جاء.  اسم أبيه.

دعينا نسأله.



قال إَن اماك أخرسه 
أنه م يصّدق.

ماذا ستسّمي 
الطفل؟

يريد لوًحا 
للكتابة.



يقول سيدعو اسمه
 يوحنا، كا أمر اماك.

لكن ليس أحًدا ي
 العائلة باسم يوحنا.



هو بالحقيقة صبي؛ 
غزير الشعر جًدا.



اسمه يوحنا، ِطبًقا 
لكلمة اموى عّز وجّل. هو الذي 

سيقّدم امسيح لشعبنا.

إنَه يتكلّم!
 يتكلّم بعد كل 

هذه الشهور!

هل يجوز أن  يكون 
هذا إيليا امذكور ي 

النبوة؟



ي هذه اأثناء، اكتشف يوسف أَن مريم 
حبى، وعرف أَن الطفل ليس منه.

يا أّمي، أنا ا زلت 
عاجزًا عن التصديق. قد كانت مع 
عائلتها طيلة الوقت، والكّل يعلم 

أخاقها الحميدة. وأنا م أمسسها! لكن 
الواقع يفرض نفسه: الصبية حبى.



آه يا يوسف، 
ماذا أنت

 فاعل اآن؟

أنا ا أستطيع الزواج
 منها اآن، لكّني ا أريد التشهر بها 

علًنا، لئا تُرَجم بتهمة الزنا. رّما أمكننا 
فسخ الخطوبة بدون شورة.



ومن هو اأب
 عى حّد قولها؟

تقول إَن الطفل
 من عند الله، ألقاه ي 
رحمها بالروح القدس

 بدون أّي اتّصال
 جسدي.



وتقول إَن 
الطفل سيصبح 
منقذ العام، 
كلمة الله 
امتجّسد.

يا إلهي! لقد فقدت 
امسكينة صوابها؟

هذا كفر منها أن
 تقول ذلك. يجب التخلّص 

منها عى جناح السعة وبأكر 
ية. قدر ممكن من الّسّ



ذلك امساء أثناء نوم 
يوسف، ظهر له ماك.

يوسف، يا ابن داود، ا تخَش
 أن تأخذ مريم زوجًة لك، أَن الطفل 

التي حبلت به من الروح القدس. 
وستلد ابًنا وستدعو اسمه يسوع، أنه 

سينقذ شعبه من خطاياهم.



هذا تحقيق لنبوة إشعياء: 
“ها الَْعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابًْنا َويَْدُعونَُه 

َعَانُوئِيَل.” َويَْعِني: اللُه َمْعَنا.”



مريم، هل 
تسامحينني عى

 شّي فيِك؟

هذا كفر منها أن
 تقول ذلك. يجب التخلّص 

منها عى جناح السعة وبأكر 
ية. قدر ممكن من الّسّ



كيف سيكون الطفل؟ فحيث أنَه 
سيكون الله امتأنِس، فهل سيتكلّم ي 

امهد؟ وهل سيعرف القراءة؟

آه يا يوسف، أنا ا أعلم، لكن 
اللّه أعلم. ما علينا إاَ اانتظار.



خطرت عى باي فّكرة أخرى. ي جّنة عدن، وعد الله أن يسحق 
سليُل امرأِة رأَس الحيّة. فهمت اآن! لن يكون هذا الطفل سليل رجل، بل 

سليل امرأة. نعم، لقد دبّر الله منذ البداية أن يكون امنقذ ابن مريم.

نحن ااثنان من
 نسب داود، واأنبياء 

قالوا إَن امسيح سيكون 
سليل داود.



كان يوسف ومريم يعيشان 
ي نارة الجليل، لكن كان 
هناك نبوة قدمة تقول بأن 
امسيح سيولد ي بيت لحم 
يهوذا )ميخا 5: 2(. أي أَن 

مريم كانت ستلد طفلها عى 
خاف النبوة. وكانا بالطبع 
يجهان النبوة، وم يكن مة 
ما يدفعها للقيام بالرحلة 

الطويلة إى بيت لحم.

اسمعوا، َوعوا، موجب
 البيان الرسمي من روما 

اإمراطورية، بتوقيع اإمراطور 
نفسه، سيتّم إحصاء الباد، وعى 
جميع سكان إرائيل العودة إى 
أماكن وادتهم لتسجيل أسائهم 

لتنظيم الرائب.



يا يوسف،
 معنى ذلك أنّك يجب 

أن تذهب إى بيت 
لحم، وستكون غائبًا 

عند وادة الطفل.

سيفهم الناس غياي
 خطأً. سآخذِك معي.



يا مريم، ما كان يجب 
إحضارك ي هذه الرحلة. 

رّما يجب أن نعود.

ا، يجب أن أكون
 معك عندما يولد الطفل. ا 

أحد غرك يفهم.



استغرقت الرحلة 
أكر من أسبوع 
قطعا فيها 160 
كيلومرًا تقريبًا.

 

يجب أن نعّجل إذا 
استطعت. أعتقد أن 

الوقت قد حان.

سأرى إذا أمكننا الحصول 
عى غرفة ي الفندق.



يا مريم، وجدت 
ُمولِدة ستساعدنا.

أم تجدوا غرفة 
ي الفندق؟

ا، كانت 
كُّل الغرف 
مشغولة.



هذه أول وادة لِك، 
لكنِك أبليِت باء  حسًنا. 
يؤسفني أَن طفلك اضطر 

أن يولد ي إسطبل.

ا تدعي هذا 
يضايقك، فهو 
سيحكم العام 

يوًما ما!

فيلكن؛ أّما أنا 
فأراه طفاً عاديًا.



 
 

ماذا؟ إنَه
 ماك!

آاف امائكة!
ا تَخافوا، أَن الله

 أرسلني أبلّغكم بالبشارة 
السارة لكّل البر، أنَه ُولِد 

اليوم ي مدينة داود منقذ، هو 
امسيح امنتظر، موانا.

الجال لله ي اأعاي!
 الله يُِحّل السام عى اأرض  

من ري عنهم  من الناس.



ستكون هذه
 اأمارة لكم: ستجدون 

الطفل ملفوفًا ي ُشَقق من 
القاش، ويكون مضطجًعا ي 

معلف للبهائم.



هّل مكنكم تصديق ذلك؟ 
امائكة تظهر لنا!

ماذا ستقول زوجتي 
حن أخرها؟

أريد أن
 أذهب أرى.

هل سمعتم ما 
قال؟ إّن امسيح 
ولد ي إرائيل.

منقذ! سام للبر! طفل؟
 دعونا نذهب لراه!



امسيح!

أسًفا عى
 إزعاجكا، لكَن ماكًا 

دعانا للمجيء.
من كان يخطر

 هذا بباله، أن يصر
 الله طفاً؟



حان الوقت لتقديم مريم 
ويوسف الطفَل امولوَد حديثًا 
للكاهن وتقريب التضحيات 

امنصوص عليها ي التوراة.

يوسف، ستكون هذه
 أول مرّة يذهب فيها إى الهيكل، 

وا أحد هنا يعرف أَن يسوع
 هو امسيح.

وأظّن أنَه من الحكمة 
أاَ نخر أحًدا بذلك أبًدا. 

انتظري حتّى يكر.



كان سمعان ي الهيكل. ها هو! قد طال 
انتظارنا جًدا.

من هو، يا 
مريم؟

ا أعرف، 
فا أحد يعرفنا 

هنا.



تباركَت، أيها اموى إلهنا. اآن مكن أن
 أموت بسام، أي رأيت نجاتك، كا وعد. سيكون 

نوًرا لهداية اأجانب وإكراًما لشعبك. لكن كيف عرفت؟



اسمعيني، هذا
 الطفل سيكون السبب 

ي قيام كثرين ي إرائيل 
وسقوط كثرين، وسيتعرَض 

للمقاومة.
نعم، وقلبك سينكس 

بسبب ما سرينه يحدث له.



انظروا! امسيح
 امنتظر، جاء إى هيكله. 
هذا هو الذي تنبّأ عنه 

اأنبياء.

هذه َحَنة. قضت
 حياتها تنتظر امسيح.



من تلك اللحظة فصاعًدا، صارت حنة تحي 
عنه لكّل من كانوا يبحثون عن الفداء.

أيها الشاب، هذا الطفل هو
 امسيح، مخلّص العام، الذي سينقذ

 بني إرائيل من خطاياهم.



ي باد الرق كان هناك 
حكاء يدرسون الكتابات 
القدمة ويحاولون معرفة 
الله. كانوا يعلمون بنبوة 
امسيح اآي. وكشف الله 
لهم ي اأحام والرؤى أَن 
اموعود به قد ُولِد. ثّم 

اكتشفوا نجًا غر عادي 
يشر إى شعب إرائيل.

قطعنا شوطًا طوياً. 
اأرض التي نذهب إليها 
أرض غريبة، وامتبّقي من 

سفرنا أسابيع عديدة.

النجم مستمر ي 
الحركة. سنتبعه إى 

حيثا يذهب.



م ملك عى إرائيل 
ملك ي ذلك الوقت 
أن روما كانت تحتّل 
الباد، لكن الرومان 
عيّنوا ملك يهوديًا، 
اسمه هرودس، 

ليحكم ي القدس. 
فأراد الحكاء أن 

يسألوا هرودس عن 
املك امولود حديثًا.

يا جالة املك هرودس، هناك
 ثاثة رجال يبدو عليهم الغنى من الرق 
اأقى. ويقولون إنّهم يبحثون عن املك 

الجديد إرائيل، عن طفل رضيع.

طفل رضيع؟ ملك؟
 أنا املك. أدخلوهم وأحروا 
كبار الكهنة والفقهاء إى هنا.



تقولون إنّكم 
جئتم لرؤية ملك 
وليد؟ وما أدراكم 
مثل هذه اأمور؟

رأينا نجمه
 ي امرق فجئنا 

نسجد له.

أين هو؟

نحن ا نعرف 
بالضبط. لهذا 

جئنا إليك.

قد استدعيُت العلاء، وسرى 
ماذا يعرفون عن هذا اموضوع. 
تعالوا معي إى غرفتي الخاّصة.



يقولون إنّهم
 جاؤوا للسجود

 ملك اليهود، الذي 
ورد ي النبوات أنَه 
سيأي إنقاذ الناس. 
هل تقول كتاباتكم 
أّي يء عن هذا 

املك؟

نعم، تنبّأ
 العديد من اأنبياء عن 
مجيئه، لكّننا ا نعتقد 
أَن مثل هذه النبوات 

تؤخذ حرفيًا.

ا تهّمني آراؤكم 
امتفلسفة ي 

يء. ماذا تقول 
النبوة بالضبط؟

حسًنا، قال النبي 
ميخا إَن امسيح 

سيولَد ي بيت لحم 
من قبيلة يهوذا.



كان هرودس خائًفا من مولد ملك آخر، فأراد 
قتل الطفل الصغر حاما يكتشف مكانه.

اسمعوا، أوّد أنا نفي أن 
أسجد للملك. لذلك فعندما 

تجدونه، أخروي مكانه.

بالطبع. حاما
 نجده، سنخرك.



 

 

عجيب أمر
 أولئك الفقهاء الذين 

عرفوا مكان مولد 
الطفل بالضبط. لكّنهم 
كانوا غر مبالن بأقوال 

أنبيائهم.
كتابات أنبياء إرائيل ا

 تضارعها كتابات. فلم أَر البتة مثل 
هذه التنبؤات امفّصلة.



حِدد موقعه، 
وغًدا نتبعه.

ومع ذلك فهو 
ليس مثل أّي نجم 
رأيناه قط. إنَه ا 
يتحرّك مع بقيّة 

النجوم، وهو أكر 
معانًا بكثر.

انظروا! نفس النجم 
الذي رأيناه ي امرق!



هناك، قد توقَف فوق
 ذلك البيت. لكن هذه ليست 

بيت لحم! قد مرت أسابيع 
عديدة، ولعلهم رحلوا.

هذا نجم غريب
 حًقا. ا بَُد أنَه ا يعلو 

عى الُسُحب.

قد طالت
 بنا الرحلة، وأوشكنا 

عى الوصول.



ا نقصد إزعاجكم،
 لكّننا سافرنا عدة شهور 
لرؤية املك امولود حديثًا 

والسجود له.

كيف عرفتم؟

قرأنا الكتابات امقّدسة لجميع
 الشعوب. أنبياؤكم تنبّأوا مجيئه، وبعد 

ذلك ظهر نجم وهدانا إى هنا. وهو
 واقف فوق بيتك اآن.



ي تلك الليلة، كلّم الله 
الحكاء ي حلم وأخرهم 

أاَ يخروا هرودس 
بامكان الذين وجدوا 

فيه الصبي، وأن يسلكوا 
طريًقا آخر للعودة إى 

بادهم. وكلّم الله يوسف 
أيًضا وأوصاه بالهرب 

إى مر، أَن هرودس 
ينوي قتل الصبي.

نقّدم بتواضع هذه
 الهدايا الصغرة تكرمًا منِقذ 
العام. فهو يرّد الكثرين إى 

الراط امستقيم.



خدعني أولئك
 الرجال القادمون من الرق، وسلكوا طريًقا 
آخر للعودة. يعني ذلك أنّهم وجدوا الطفل 

وخشوا الرجوع من هذا الطريق.

أرسل فرقتي الخاّصة
 إى بيت لحم، وُمرهم بقتل كّل 
طفل ذكر دون السنتن من العمر.



قبل ذلك بعدة سنوات، تنبّأ 
اأنبياء بوقوع هذا الحدث 
الحزين جًدا ي بيت لحم.



وبعد موت هرودس، عندما بلغ يسوع سّن السنتن، 
أمرهم الله بالعودة إى فلسطن. وكان هذا أيًضا 
تحقيًقا لنبوة كتاب الله: “ِمْن ِمْرَ َدَعْوُت ابِْني.”

أخذ يوسف ومريم الطفل يسوع إى 
مر، ومّكنتهم هدايا الحكاء من 
السفر والعيش مدة سنتن ي مر.



ومّا عادوا من مر، أوى 
اماُك يوسَف باانتقال إى 

بلدة النارة الصغرة.

 وكان هذا أيًضا 
إماًما للنبوة القائلة 
بأنَه يُدَعى ناريًا.

عمل يسوع مع زوج أّمه 
يوسف ي ورشة النجارة. 
وكان ينمو جسًا وروًحا، 

فصار حكيًا جًدا.

هل سيعمل
 رجاي الخمسة 
طوال النهار؟ 
تعالوا لتأكلوا.



عندما بلغ يسوع عمر الثانية عرة، 
أخذ يوسف اأرة إى القدس 
لاحتفال بعيد الفصح. وحملوا 
خروفهم ليقّدموه عن خطاياهم.

يسوع، مكنك أن 
تحمل  الخروف إى الكهنة. 
يجب أن  يوافقوا عليه قبل 
ذبحه غًدا.  سنجد مكانًا ما 

للتخييم الليلة.
يا أي، هّل باإمكان 
أن أذهب مع يسوع 

مشاهدة الهيكل؟



بعد الضحية بعدة أيام.

يا يوسف، م أجد
 يسوع ي أي مكان. م يره 

أحد طوال النهار. لعلنا تركناه
 ي القدس.

ا بَُد أن نرجع 
ونبحث عنه.

لكّنه كان يعلم أنّنا 
منرفون. لعله مع 

بعض أقاربنا.



توَخ الحذر ي 
استنباطاتك هذه، فلعل 

استنتاجك يكون كفرًا.

لكّنك تفرض أّن
 تفسراتك صحيحة. والشيوخ 

مؤّهلون أفضل منك لفهم هذه 
الحقائق العميقة.

أنتم جميًعا
 توافقون أَن امسيح 
سيكون سليل داود، 

أَن اأنبياء قالوا ذلك. 
وتوافقون أيًضا أَن داود 
دعاه سيّدي، كا لو أّن 
امسيح امنتظر إلهه. 
فكيف يكون امسيح

 سليل داود وسيّده ي 
نفس الوقت،
 إاَ إذا …



إّما الكتب
 امقّدسة عى حّق 

أو باطلة. فهل 
نصّدق ما يتاءم مع 

تقاليدنا فقط؟
ها هو هناك.

لكّنك ا تستطيع أخذ كّل يء 
حرفيًا. يقول حاخاماتنا …

هل الحقيقة أعمق 
من الفهم؟ أم ُمَنح 
كتاب الله لتنويرنا؟



يسوع، بحثنا 
عنك ي كل مكان. ماذا 

فعلت بنا هذا؟

كان معنا يومن. 
لديكا ابن غر عادي.



ماذا بحثتا ي
 كل  مكان؟ أم تعرفا 
أنّني يجب أن أعمل 

عمل اأب؟



م أَر قط فتًى
 يعرف هذا القدر 

عن كتاب الله.

ماذا يعني بقوله:
 “يجب أن أعمل عمل 

أي؟” أليس أبوه َمن كان 
يبحث عنه؟



عاد يسوع مع 
أبويه وكان مطيًعا 

لها. وواصل 
العمل ي ورشة 

النجارة والنمو ي 
الحكمة والقامة.

كان يسر دامًا ي الراط امستقيم ويسعى 
ي سبيل خر البر، كان الجميع يحبّونه. 



وي حن سقط غره من 
الشباب ي امعاي، 
كان يسوع يطيع كّل 
وصايا الله من قلبه.

أنت دامًا
 أعدل من العدل، وليس 
هناك نجار أفضل منك ي 

النارة. سآخذ ستّة من
 نفس العيّنة.



تذكّروا أَن أليصابات 
ولدت ابًنا، قبل مريم 

بستّة شهور. وأمر 
اماك زكريا بتسميته 
يوحنا، وبأنّه سيهيّئ 
قلوب الشعب مجيء 

امسيح. كُّل هذا تنبّأ به 
عدد من اأنبياء قبل 
ذلك بخمسائة سنة.

يجب أن ترجعوا عن
 طرقكم الرديئة وتطيعوا الله،

 أَن الله أوشك عى إقامة مملكته. 
فإن هيّأتم قلوبكم استقبال امسيح، 

غطّستكم ي اماء.



لكن هناك  واحد 
يأي بعدي وهو  أعظم مني، 
أنه كان من  قبل أن أوجد. 

هو سيعّمدكم، ليس باماء، بل 
بروح الله القدوس نفسه.
 توبوا عن خطاياكم قبل 

فوات اأوان.

وماذا يجب أن
 نعمل نحن، يا يوحنا؟ ماذا 
يطلب منا الله لي نكون 

صالحن؟



إذا كان لك معطفان 
وقابلَت رجاً ليس له أي معطف، 

فلتعِطه أحد معطفيك. وإذا
 كان لك طعام وهناك شخص 

عاملوا الكّلجائع، فلتطعمه.
 بالعدل.



يا يوحنا، ماذا يجب أن نعمل 
نحن –موظفي الحكومة- إرضاء 
الله؟ أنا جاي ضائب ونابال هذا 

موظّف ي الجارك.

ا تأخذوا رشاوى. وا 
تستغلوا وظيفتكم ابتزاز امال من
 أي أحد. وكونوا نزهاء وعادلن 

ي كّل تعاماتكم.



أنا لست من شعبك
 وا من دينك. لكّني أوّد  أن 
أري الله أيًضا. فاذا يجب 

أن أعمل؟

ا تكن عنيًفا مع أولئك
 الذين دونك، وا تسق أو تستغل 

مركزك أخذ أموال أحد أو ممتلكاته. 
واكتِف بالعيش من راتبك.



من يأي بعدي
 أقوى مني، وأنا 

لست جديرًا أن أحّل 
حذاءه. إذا تبتم 

وآمنتم، غطّسكم ي 
الروح القدس.

وإذا رفضتموه
 وماديتم ي ذنوبكم،

 زَج بكم إى نران
 الحساب اأبدّي.
 كفاكم اآن إمًا.



من أنَت، لتخرج 
علينا مبّرًا بامسيح ؟ ماذا 

تقول عن نفسك؟

هل أنت النبي
 الذي قال عنه سيدنا 
موى، أنَه سيأي ويرّد 

الشعب إى الله؟

أنا لسُت امسيح.

ا، كا قال النبي
 إشعياء: “أنا صوُت مناٍد ي 

الصحراء، مّهدوا الطريق
 أمام امسيح.”



يلزمكم التخّي عن خطيئة
 كريائكم وغروركم. إّن الفأس قد 
ُوِضَعت عى جذور الشجر، فإن م 

تتغّر قلوبكم، قُِطعتم وأُلقيتم
 ي نران جهنم.

ما أنا إاَ رسول،
 أمّهد الطريق أمام امسيح 
امنتظر، لكّنكم أواد أفاٍع. 
تظّنون أَن مجرّد كونكم 

يهوًدا وأبناء إبراهيم 
يجعلكم أبناء الله.

فبأّي حّق تتطاول عى سلطتنا 
الدينية وتغطّس هؤاء الناس؟



أخري ماك الله أَن َمن أرى 
روح الله يحّل عليه ي شكل حامة، 

هو امسيح الفادي، ُمنِقذ العام.

يا يوحنا، أنت تقول إن 
امسيح قادم عن قريب. فكيف 

ستتعرّف إليه عندما يأي؟



كان يوحنا وعظ 
ستّة شهور حن بلغ 
يسوع عليه السام 
الثاثن من الُعمر.

أعلم أن اموعد سيأي،
 فقد أخري جرائيل أَي سأمّر بحزن 

عظيم. كم أمّنى لو عاش أبوك، 
أقصد زوجي، لرى هذا.

  ماذا ستعمل؟
وكيف ستبدأ؟ 

هل ستذهب إى 
الهيكل؟ أنا ا أعرف. أي سُريني.

 أّواً يجب أن أذهب أرى يوحنا 
وأدعه يغطّسني. فهو قد هيّأ 

الكثرين ليوم التجديد.



هل سرجع 
لراي؟

بالطبع، يا أّمي، أنا لن
 أتركك، لكن يجب أن تكوي 
قوية. فستحدث ي أمور لن 

تكون هينة عليِك.



استعّدوا مجيء امسيح. أيها اآباء، ينبغي أن تعطفوا عى 
أبنائكم. يجب أن تكونوا حكاء وتكرّسوا وقتكم وطاقاتكم 
لتعليمهم رائع الله. إذا رأى أطفالكم العصاة إخاصكم، 

اتّجهت قلوبهم إى آبائهم وانصلح حال أَُركم.

إذا كانت هذه رغبتكم القلبية،
 وكنتم ترغبون ي اتّباع امسيح عندما يجيء، 

فلتنزلوا إى اماء وسأغطّسكم ِدالًة عى 
التوبة، ومتى جاء امسيح غفر ذنوبكم.



يا يوحنا، هاّ 
غطّستني؟

من األيق أن تغطّسني 
أنت. فأنت الصالح الحّق.

يا يوحنا، يجب
 أن أطيع كّل رائع 

الله. وسأعمل كا أمر 
أي به شعبه.







الحامة!
 أرى الحامة!



أنت امسيح! كان 
يجب أن أعلم ذلك.



هذا هو ابني الحبيب 
الذي يفرّحني.

َهَذا ُهَو َحَمُل الِْفَداء
ِ الَِذي أَرَْسلَُه اللُه لَِرْفََع َخِطيئَة

َ الَناِس أَْجَمِعْن!



قُُدوُس اللِه!

امسيح!
قد ظهر!

وسيُقيم 
امملكة!



 أين هو ذاهب؟
 ألن يفدي اأمة؟

ي أوانه، لكن 
يجب أّواً 

أن ينجح ي 
اامتحان.

 أّي امتحان؟

اامتحان الذي فشل فيه آدم وكّل
 بنيه. يجب أن يواجه الشيطان الرجيم.



أوحى اأب الساوي إى 
يسوع أن يصوم أربعن 
يوًما. فلم يأكل أي طعام 
من أّي نوع. ومّا ضعف 

جسمه، راوده إبليس عى 
معصية أبيه وإشباع جوعه.

عى آدم، اإنسان اأول، اللَه فخس مركزه امميّز. أّما يسوع 
فكان منذ اأزل، أنه الله، لكَنه اآن صار إنسانًا من لحم ودم. 

فهل ينجح ي امتحان اإغراء الذي فشل فيه غره أجمعن؟



نهاية صوم اأربعن يوًما، جاع يسوع 
وأحّس بالضعف. وشعر حينئٍذ ما يشعر 
به الفقراء من جوع حتّى يبدأ الجسم 

يلتهم نفسه. وفهم حينئٍذ معنى الشعور 
بالوحدة والضعف وامرض والهجر.

هاجم الشيطان ذهن يسوع بأفكار 
الشّك والخوف عّدة أيام. ولعلمه بأّن 
اإغراء أوشك عى نهايته، وبأَن يسوع 

بلغ أضعف مراحله، فعل الشيطان شيئاً 
نادًرا ما يفعله: ظهر أمام يسوع بنفسه.



حيث أنَك ابن 
اموى، فلك الحّق 

أن تأكل.



كان هذا إغراًء حقيقيًا 
بالنسبة إى إنسان م 

يأكل أربعن يوًما.

أغوى الشيطان اإنسان اأول، 
آدم، بأكل الثمرة امحرّمة. وكان 
يجرِب نفس الغواية اآن مع 
هذا البرِّي الضعيف والجائع.



حِول هذا 
الحجر إى خبز فتُشِبع 

جوعك.



تعاَل معي إذن. 
سآخذك إى مكان تستطيع 

فيه أن تطيع الله.

ا، لن أفعل، أَن
 الكتاب يقول: ا يجب أن يعيش 

اإنسان بالخبز وحده، بل بكّل كلمة 
ينطق بها الله تعاى.



إذا قفزت من هنا، ستأي 
امائكة وتتلّقفك، فرى الشعب كلّه 
ويستقبلونك باعتبارك امسيح امنتظر، 

وأنا عالِم أنَك لهذا جئَت.

قد استشهدَت بكتاب الله، 
والكتاب يقول إَن امائكة ستحملك 

عى أيديهم لئا تصطدم قدمك بحجر. 
حان الوقت اآن إظهار قّوتك لهم.

يقول الكتاب أيًضا: “ا 
َمْتَِحِن الَْمْوَى إِلََهَك.”



أعرف أنّك تحّب العام وجئت 
إنقاذه، لذا سأُريَك شيئًا أعتقد 

أنَه سروق لك.



ها هو، من هنا
 نقدر أن نرى أغلب مالك الدنيا الكرى. أليست

 غاية ي امجد والتألُق؟ منذ أن رفض آدم حكمك، صارت هذه 
الدنيا ِملي. والبر يسلّمونها ي مراًرا وتكراًرا. هي كلّها ي. أنا إله

 هذه الدنيا، ا أنت. لكّني أعطيها كلّها لك... عى رط واحد فقط: إذا 
سجدت مرّة واحدة وعبدتني، سأتخّى عن سيطري عى الدنيا،

 وتستطيع أن تأخذها ما حوت من البر. فا رأيُك؟



هرب الشيطان من أمام امسيح. وللمرة اأوى 
ي تاريخ البر، واجه الشيطان إنسانًا ا مكن 

خداعه. نجح يسوع ي اامتحان، فكان ي اأرض 
إنسان واحد خاضع خضوًعا كليًا لله عّز وجّل.

يقول الكتاب: 
“اُْسُجْد لِلَْمْوَى إِلَِهَك، 
َواْعبُْدُه ُهَو َوْحَدُه.” 
قد فشلَت؛ فانرف

 من هنا اآن.



انتهى امتحان اأربعن يوًما، 
لكَن حالة يسوع صارت 
أضعف من أن يستمّر.



فجاءت امائكة بالطعام واماء 
وقّدمتها له. وعندما قوي جسمه، 

عاد إى حيث كان يوحنا يكرز.
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