
الفصل األول:

البداية 



عليكم حقيقية. سيصعب 
تصديق بعضها، لكن الحقيقة يف 

الغالب أغرب من الخيال.

تُرَوى هذه القّصة يف كتاب
 قديم، ُعمره آالف السنني. وكّل 

كلمة أنا عىل وشك رسدها



يف البداية، قبل خلق أول البرش، 
قبل خلق األرض والشمس والنجوم

بل وحتّى قبل خلق النور والزمن، كان الله 
موجوًدا. وهو وحده –عّز 



لكنَّ الله أراد إرشاك غريه يف 
حياته. أراد أحبّاَء يُساكِنونه.

وجّل- الحّي القيّوم، الذي ال بداية له، لكّنه 
مل يكن وحيًدا. فبخالف اإلنسان املحدود، يوجد 
الله يف ثالثة أقانيم يف آٍن واحد. واألقانيم جميًعا 

متميّزة ومتساوية وتشرتك يف الّسمدية، وواحدة يف 
الجوهر والطبيعة والقدرة والعمل واملشيئة. كان الله 

تعاىل يتناجى مع نفسه يف حّب وانسجام.



يخربنا كتاب الله* أنَّ الله –تبارَك وتعاىل- خلق أنواًعا 
عديدة من الكائنات املالئكية لتقديم التسبيح حول 
بح” قاد  عرشه، لكنَّ أحدهم املدعو “زُهرَة بنت الصُّ
ثلثهم إىل التمرّد. فام كان من الله إالَّ أن طردهم من 
بح” إىل “الشيطان”. السامء وتغرّي اسم “زُهرَة بنت الصُّ



بل قّصة الله وتعامله مع البرش.

لكن هذه ليست قّصتهم.



يف األوَّل خلق الله الساموات 
واألرض. ثُمَّ صارت األرض بال شكل 

وخالية، وكان الخالق –سبحانه 
وتعاىل- يحوم عىل وجه املياه.



وفجأة كلّم اللُه الظالَم …

نوٌر”
“لَيُكْن 



مل يكن الحال كام يظّن 
عدد كبري من أبناء العرص 

الحديث. إنَّ الخالق –
جّل شأنه- مل يستِعن 

بالتطور، وإّنا خلق كّل 
األشياء بكلمة “كُن” 
فكان، أي أخرجها إىل 

الوجود بكلمته. ويف ستّة 
أيام صنع الله النباتات 

والحيوانات إلعامر األرض.



ويف اليوم السادس، ومع مراقبة األرشار، 
شّكل الله مخلوقًا جديًدا من تراب األرض.

نفخ الله من حياته يف هذا الجسم 
الطيني، فغدا اإلنسان نفًسا حية. 
ُخلِق اإلنسان عىل صورة الرحامن 

- أرقى من الحيوانات جميًعا.



ودعا الله املخلوق الجديد 
“إنسانًا” وأسامه آدم.

ثُمَّ نظر الله إىل كّل خليقته 
وقال: “إنَّها جيدة جًدا.”



وكان الله عّز وجّل يتكلّم مع آدم كّل يوم، 
فكانت الحياة رائعة. ثُمَّ عرض الله كّل 

الحيوانات عىل آدم ليك يسّمى كّل واحد 
منها اساًم. ولدى مرور الحيوانات به، أدرك 
آدم أنّه مل ميلك رفيًقا مثل سائر الحيوانات.



فقال الله...

سأجعل آلدم 
رفيًقا يعينه.

فأوقع الله آدم يف نوم عميق، ثُمَّ أخذ 
ضلًعا من جانبه. وأنشأ الله من الضلع 
امرأة جميلة لتكون معيًنا ُمحبًّا آلدم.



أيقظ الله آدم وأحرض املرأة إليه. 
وأمرهام بإنجاب البنني إلعامر األرض، 
ثُمَّ دعا آدُم زوَجتَه الجميلة “حّواء.”

وكان كالهام عاريني، ولكن، مثلهام 
مثل األطفال، مل يشعرا بالخجل.

إنها عظم من عظامي 
ولحم من لحمي.

الشيطان 
الرجيم يراقب.



ثُمَّ تكلّم الله بشأن 
األشجار، فقال...

كانا سعيدين يف الجّنة. فلم تكن مثة خطيئة 
وال جوع، ومل يشتّد عليهام حرٌّ وال برد.

يحّل لك األكل من
 كّل األشجار يف الجّنة، لكن حذاِر 
أْن تأكل من هذه الشجرة التي يف 
وسط الجنة، ألنّك يوم تأكل منها

 ال محالة ستموت.



الشيطان يكره الله فأراد أن يدّمر ما كان الله 
يعمله، لكّنه احتاج إىل وسيلة لالتّصال بحّواء، 
فدخل جسَم مخلوٍق جميٍل وتكلّم عىل لسانه.

هل 
أخربكام الله أنّكام 

ال تستطيعان األكل من 
جميع شجر الجنة؟



ال، لن متوتا؛ إّنا 
ستصريان مثل اآللهة عندما 
تأكالن منها. سوف يستنري 

عقلكام مثلنا، وستعرفان كّل 
يشء عن الخري

 والرّش

قال إنّنا نستطيع أن 
نأكل من كّل شجرة ما عدا 

هذه، وإن مسسناها 
نوت ال محالة.



مل تكن حّواء تعلم ما هو الخري والرّش.

ما أجمل منظرها، ويبدو 
أنَّها تصلح لألكل أيًضا. وستُِنري 

ذهني إذا أكلتها، لكن الله نهانا 
عن أكل هذه الثمرة.



وبعد فوات األوان، أدركت حّواء أنّها 
ُخِدَعت. فقد تسبّب ذلك يف معرفتها 
الخري والرّش، لكن الرّش هو الذي سيطر.

عصت حّواء الله وأكلت الثمرة.



ثُمَّ أخذت حّواء الثمرة إىل 
زوجها وأقنعته بأكلها.

انظر، أنا مل أمت.
 كُل، و سيستنري ذهنك 

أنت أيًضا.



فاستنار ذهنهام وخجال من ُعريهام.

ماذا نعمل؟

ها، ها، ها، إنَّه سيُميتكام 
اآلن! انظرا ما فعل يب.

عصينا الله. وهو آٍت 
قريبًا. يجب أن نغطّي 

ُعرينا.



آدم، أين أنت؟

وما أدراك أنك 
عريان؟ هل عصيتني 

وأكلت من الثمرة 
املحرّمة؟

سمعت صوتك 
فِخفت، ألنني 

عريان.



املرأة التي أعطيتني 
جعلتني أفعل ذلك.



ِهسسسس...

الحيّة خدعتني وأخربتني بأين لن
 أموت، بل سأكون مثلك، لكني لست 

مثلك. ما أشّد ِخزِيي.



لذا لعن الله الحيّة وقال لها...

ألنك عملِت هذا، سأجعلك تزحفني عىل 
بطنك وتأكلني ترابًا طول عمرك.

وسأجعل ساللتك 
وسليل املرأة عدّوين. 

ساللتك تلدغ كعب سليل 
املرأة، لكّنه .يسحق

 رأسك



كان مبقدور الله أن يحطّم إبليس وكّل مالئكته يف ملح 
البرص، لكّنه سمح لهم بالحياة امتحانًا للجنس البرشي. 

فهل فسيتبع البرش الله، أم الشيطاَن يف مترّده؟

هذا وعد مبعركة 
مستقبلية، فسيؤون 

األوان الذي فيه 
يهزم سليُل املرأة 
الشيطاَن. سيفدي 

هذا الشخُص 
البرشيَة لله 

ويحّررهم من لعنة 
الخطيئة واملوت.



لعن الله البرش بقوله...

آدم، ألنك خضعت إلقناع 
زوجتك وعصيتني سألعن هذه 

األرض وأجعلها تُنبت الشوك والَحَسك 
أكرث من الخرضاوات، وسُيكَتب عليك 

العمل الشاّق حّتى تُنِتج من األرض شيًئا 
يصلح لألكل. ويكون الحزن نصيبك ما 
حِييت، إذ  تكدح بعرق جبينك حتى 
متوت وتعود  إىل األرض التي منها 

ُصِنعت.



فحّق اآلن املوت عىل آدم وحّواء كام وعد الله. 
لكن بدالً من قتلهام، ذبح الله حيوانني ِعوًضا 
عنهام وأخذ جلدهام لعمل ثوب آلدم وحّواء.



مل مُيَت آدم وحّواء ذلك اليوم، ألنَّ الحيوانني 
الربيئني ماتا بدالً منهام. إالَّ أنَّ حكم 

اإلعدام صدر يف حّقهام، والبد أن ميوتا يف 
النهاية أيًضا. فاملوت هو عقوبة الذنب.

إنَّه مل يقتلنا! نحن ما 
زلنا أحياء!

قتل حيوانني بدالً مّنا!



ملّا أذنب آدم وحّواء، طرحهام الله خارج 
الجّنة الجميلة لكيال يأكال من شجرة الحياة 

فيعيشان إىل األبد يف حالتهام الخاطئة.

ا من  فعنّي الله نوًعا خاصًّ
املالئكة اسمه الكروبيم عىل 

مدخل الجّنة ملنع أي واحد من 
الوصول إىل شجرة الحياة. ثُمَّ 
طوى الجّنَة النسياُن، وتوارت 
شجرة الحياة عن األرض كلّيًة. 
وستُعاد يف يوم ما إىل األرض، 

لكنَّ هذا سابق ألوانه.



أنجب آدم وحّواء عدًدا كبريًا من األوالد. 
ثُمَّ تزّوج أبناؤهم وبناتهم بعضهم 
من البعض وأنجبوا أوالًدا بدورهم.



أّما ابنهام األكرب، قايني، فكان فالًّحا يزرع الخرض 
والفاكهة، وأّما ابنهام الثاين، هابيل، فكان 

يريّب الغنم. فهل يجوز أنَّ أحدهام سيكون 
االبن املوعود الذي يقيض عىل الشيطان؟

كان قايني وهابيل يعرفان عن الله وما 
جرى يف الجّنة من أحداث. لكنَّ الله ما عاد 

مييش ويتكلّم مع بني آدم؛ ذلك أنَّ آدم 
وجميع بنيه انفصلوا عن الله بسبب عصيان 

آدم. وصارت الحياة صعبة بدون الله. 



ثُمَّ جاء يوم قّرر فيه االبنان عبادة الله 
تعاىل. وكان أبوهام قد أطلعهام عىل 
ذبح الله الحيوانني يف الجّنة، لذا َذبَح 
به إىل الله. هابيل حيوانًا باإلميان وقرَّ

اللَُّهمَّ أنا 
رجل خاطئ، وإين أذبح 

هذا الَحَمل وأقّربه لك بدالً 
من مويت أنا شخصيًا.



قرّب قايني قربانًا من أفضل ما عنده، لكّنه 
مل يكن ضحية دموية. فقايني مل يفهم أنَّ 
خطيئته هي ذنب يف حّق الله جل جالله.

اللَُّهمَّ تقبّْل هذا القربان من أفضل ما عندي.

اللَُّهمَّ تقبّْل هذا 
القربان من أفضل

 ما عندي.



 قايني.
ال يا

رفض الله قربان قايني ألنه كان بدون دم.



ثُمَّ قال لقايني: “إذا عملت الصواب 
سأرىض عنك، وكذلك ستسود عىل أخيك 

هابيل، وسيعيش هو خاضًعا لك.”

أّما هابيل وقربانه فريض الله عنهام. 
ولاَمَّ رأى الله إراقة دم الَحَمل 

الربيء، صفح الله عن ذنب هابيل.



من تحِسب نفسك؟ 
فاكهتي وُخرَضي تساوي أكرث 
من ذلك الَحَمل الدامي. فام 

؟ الذي يجعلك ُمفّضالً عيلَّ

يا أخي، ما زال 
هناك وقت لتقريب 

ضحية دموية.



مات هابيل، وحاول قايني إخفاء جرمية قتله.

طراخ!طراخ!
لقد فاض يب 

الكيل!



وما أدراين؟ هل 
أنا مسؤول عن 

حراسة أخي؟

لكن قايني مل يَستِطع إخفاء 
فعلته األثيمة عن الله. فالله 
عليم بكّل يشء ويرى كّل يشء.

دم أخيك ال زال 
مسفوكًا عىل األرض، 

ينطق بفعلتك
 اآلمثة.

يا قايني، أين 
أخوك هابيل؟



اللّه عليم بكّل يشء، ويرى كّل إنسان 
عىل الدوام. ال يشء يخفى عنه. ملَّا رأى ما 
فعله قايني بهابيل، أنزل عىل قايني اللعنة، 

فهرب قايني إىل الصحراء، آخًذا زوجته 
معه. وسبّب له ذنبه حزنًا وأملًا عظيمني.

فال يجوز أن يكون قايني املُنّجي املوعود، 
فهو نفسه كان محتاًجا إىل النجاة.

عندما ُخلِق اإلنسان يف األول، مل تكن به 
الجينات املُتحولِّة التي تسبّب العاهات 
عن طريق زواج األقارب، لكن عندما 
أصبحت هذه مشكلة فيام بعد، أمر 
الله بعدم الزواج من األقرباء املقّربني.



أعطاين 
الله صبيًّا آخر ليأخذ 

مكان الذي قتله
 قايني.

لكن ماذا عن وعد الله بابن ُمنِقذ؟ 
كان آلدم وحّواء ابن .آخر اسمه شيث، 

وُولِد لهام املزيد من البنني والبنات



أنجب شيث ابًنا، وُولِد له بنون آخرون كثريون، 
لكن مل يظهر أحد قادر عىل إزالة لعنة الخطيئة 
رت األرض  والقضاء عىل املوت. ورسعان ما ُعمِّ

بعدد كبري من املدن والقرى واملزارع.



قال الله: “أنا حزين ألين صنعت 
اإلنسان عىل األرض. سأفني كّل 

كائن حّي عىل األرض.” وهذا ما كان 
الشيطان يتمّناه، ألنه يكره مملكة 
الله ويوّد لو قتل الله كّل خليقته.

ومع كّل جيل جديد، 
ومع زيادة الناس، زادت 
الخطيئة. ارتكب الناس 
خطايا جنسية وأعامل 

عنف. كانت جميع أفكارهم 
أثيمة، ومل يَحَي أحد حياة 
الصالح. ارتكب آدم ذنبًا 
واحًدا، أّما الناس فارتكبوا 

اآلن الكثري من الذنوب.



فهل سيكون لله عائلة 
تحبّه وتسري يف طاعته؟

انقىض اآلن تسعة 
أجيال )400 1 سنة( 
وامتألت الدنيا ذنوبًا.

استعبد البرش إخوتهم يف البرشية.



لكن كان مَثَّة إنسان 
واحد يحيا بالعدل 

ويعمل الصواب دامئًا. 
ورغم قرار الله بقتل 
جميع األحياء عىل 

األرض، قّرر أن يرحم 
هذا الرجل فال يقتله 

هو وال عائلته.

2500 ق. م. تقريبًا. 



يا نوح، إين 
ُمرسل طوفانًا عظيًم 

من املاء عىل كّل األرض. 
سيموت كّل كائن 

حي. فابِن طَْوًفا كبريًا 
إلنقاذ نفسك وعائلتك 

والحيوانات.

ُخذ معك عىل املركب زوًجا 
من كّل حيوان عىل وجه األرض. وُخذ 

سبعة من كّل حيوان يحّل أكله. وسأخربك 
بطريقة بناء املركب ومبا يلزمك عمله 

استعداًدا للطوفان.



هل يجوز أنَّ نوًحا هو املُنِقذ املوعود، 
الذي سيقيض عىل أعامل الشيطان؟ وهل 

سيطيع الله، أم سيفشل هو أيًضا؟

أخرب الله نوًحا بحجم الطَّْوف الالزم الحتواء 
اثنني من كّل مخلوق يتنّفس عىل األرض، 

هذا بخالف الطعام الذي سيأكلونه.



إين أخربكم للمرّة األخرية. 
سيدّمر الله العامل بطوفان عظيم. 
يجب أن تصّدقوين وتنضّموا إيّل 

عىل املركب.

أحزن نوًحا التفكرُي 
يف هالك الجميع يف 

الطوفان القادم، لذا تحنيَّ 
كّل فرصة لتحذيرهم 

ليتوقّفوا عن اإلثم.
ملاذا يُبيد اإلله 
املحّب أوالده؟

أيها العجوز 
األحمق!

بسبب الخطيئة. يجب أن 
تتوقّف عن الخطيئة وتعامل 

جارك بالحّب والعدل.



بعضها 
غريب املنظر جًدا. مل 

أعلم أنَّه يوجد مثل هذه 
الحيوانات. هل تعتقد أن ما 
يقوله نوح عن إرسال الله 

الطوفان له أساس من 
ّحة؟ الصِّ

وبعد 120 سنة، عندما اكتمل املركب، أحرض 
الله الحيوانات إىل نوح من جميع أنحاء العامل. 

اُنظُر، ها املزيد 
من الحيوانات آتية. إنها

 آتية  من تلقاء ذاتها، وكأّن
 أحًدا يناديها.

مستحيل. 
أين ميكن الحصول 

عىل املاء الكايف إلغراق 
األرض كلّها؟



هذا 
آخرها.

أغلق الله باب املركب، ومل 
يحدث يشء ملدة سبعة أيام.

مل يبَق ُمتَّسع 
من الحجرات.

حان الوقت يا نوح، 
فادخل املركب مع جميع عائلتك 
والحيوانات. عن قريب سيكون 

األوان قد فات بالنسبة إىل الذين 
رفضوا التوّقف عن املعصية.



أغلق الله باب 
املركب، ومل 
يحدث يشء 

ملدة سبعة أيام.

نعم، أراهن عىل أنَّ 
األسود افرتستهم اآلن.

ها، ها، انظر 
إىل هؤالء الحمقى 

وقد أغلقوا عىل أنفسهم 
يف مركب كبري مع كّل تلك 

الحيوانات يف منتصف 
سهل جاّف، عىل بُعد 

أميال عن املاء.

قد مرَّ عليهم 
أسبوع بالداخل!



لكن يف اليوم السابع بدأت األمطار، 
وصعدت املياه التي كانت مخزونة 

يف باطن األرض إىل السطح.

مل أَر شيئًا مثل هذا 
يف حيايت. هل تظّن أن املجانني 

الذين يف املركب عىل صواب بشأن 
تصميم الله عىل إبادة الجميع 

بسبب خطاياهم؟



مل يسبق أن أمطرت السامء هكذا من 
قبل. وكان الطقس لطيًفا دامئًا والضباب 
يتصاعد من األرض فيسقي سطحها. ومل 
يسبق ألحد أن رأى أو سمع عن املطر 

، لذلك ظنَّ العديد من الناس أنَّ نوًحا  قطُّ
كان مهووًسا العتقاده بأّن املاء سيسقط 
من السامء، لكنَّ نوًحا صّدق قول الله.

ال تكن 
سخيًفا؛ فالله محبّة.

 كيف يكون رجل واحد 
عىل حّق وكّل قادتنا 
الدينيني عىل خطأ؟



اللَُّهمَّ نَجِّ 
رضيعي!

كان يجب أن أستمع 
إىل نوح. ما أحمقني!



ملّا أدرك الناس أنَّ نوًحا 
صادق، كان األوان قد فات.

هطل املطر أربعني يوًما وأربعني ليلة، 
حتى غطّى املاء كّل جبل عىل سطح األرض 

بأكملها. فامت كّل كائن حّي، ما عدا 
تلك التي يف املركب مع نوح. وسيميض 
عليها أكرث من سنة حتّى تغادر املركب.
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أخريًا أطلق نوح حاممة فعادت بغصن زيتون يف 
فمها، الذي معناه أنَّ شجرًة بدأت تنمو يف مكان 
ما. ثُمَّ أطلق حاممة ثانية، فلم تُعد هذه املرَّة، 

الذي معناه أنّها وجدت مكانًا يصلح للعيش.

ما أسعد اليوم
 الذي تتناقص فيه

 املياه فنستطيع مغادرة 
هذا املركب!



ومل ميِض وقت طويل حتّى استقّر املركب 
عىل قّمة جبل من جبال أراراط. فخرج 
الجميع إىل عامل جديد، عامل بال خطيئة.



بنى نوح مذبًحا وقرّب عليه تضحيات 
حيوانية إىل الله. ومع أنَّ نوًحا كان رجالً 
صالًحا، إالَّ أنَّ الخطيئة كانت تسكن يف 

به إىل  قلبه. وكانت التضحيات الدموية تُقرَّ
الله كبديل عن حياة نوح وسائر أرسته.

كانت الحيوانات متثّل الثامنية الذين كان 
ينبغي موتهم يف الطوفان، لكنَّ الله أنقذهم 
بنعمته. هذا أشبه مبا صنعه الله يف الجّنة 

عندما ذبح الحيوانات لسرت عورة آدم وحّواء.



سأعطيكم 
قوس ُقَزح يف السمء تذكرًة بأنّني لن 

أُفِني األرض مرَّة أخرى باملاء. واآلن أكرثوا 
من األطفال وتفرّقوا إلعادة إعمر األرض 

كلها.



سأجعل الحيوانات تخىش اإلنسان. أحللت 
لكم أكل أّي كائن حّي يزحف عىل األرض، 

كم أحللت لكم الخرضاوات واألعشاب 
من قبل، لكن حرام عليكم أكل دم أّي 

مخلوق. وال تقتلوا أحًدا. 

وإذا تبنّي أنَّ أحًدا أذنب يف قتل آخر،
 يقوم اآلخرون بقتله. وإذا أراق أحد دم 
إنسان آخر، فعىل غريه من الناس إراقة 
دمه مثًنا لجرميته، ألن الحياة يف الدم.



امتهن نوح الزراعة وزرع العنب. 
وكان العامل الجديد موحًشا ال 
يَعُمره سوى أربع أرَُس، لكن 
رسعان ما رزقهم املوىل ذرية.



اكتشف نوح أنَّه إذا وضع الفاكهة يف إناء 
وتركها بضعة أسابيع، تحّولت إىل رشاب 

كحويل يصيبه بإحساس غريب. ثُمَّ أقبل نوح 
عىل الرشاب كثريًا حتّى أنَّه كان ال يستطيع 
أن يعمل أحيانًا، وإّنا يسقط فاقًدا وعيه. 
وجعله الرشاب يفعل أشياء تغضب الله.



ويف ذات يوم سكر 
نوح جًدا فتعّرى من 
مالبسه وأُغِمَي عليه. 
فتتطلّع ابنه حام إىل 
عوره أبيه وتشّفى 

فيه، ثُمَّ أخرب إخوته 
مبا رأى بنربة استهزاء.



وبعد ذلك بعدة سنوات، 
تحّققت هذه النبوة، بأْن احتّل 
الكنعانيون فلسطني ثُمَّ آل بهم 

الحال إىل العبوديّة لليهود.

عندما صحا نوح، 
أخربوه أبناؤه 
مبا عمله حام.

عندما صحا نوح، أخربوه 
أبناؤه مبا عمله حام.



شيثآدم وحّواء
هابيل

قايني

رحل سام رشقًا 
واستقّر يف آسيا.

مبرور الوقت، رحل يافث غربًا وشامالً 
لالستقرار وإعادة اإلعامر. رحل حام جنوبًا 
واستقّر يف أفريقيا وجنوب آسيا. أّما أحفاد 

ابنه كنعان فاستقّروا يف ما يدعى اآلن 
بفلسطني. وهكذا تم إعامر العامل من جديد.

ريض الله عىل نوح وعائلته.

أوروبا
يافث

تركيا

سام

أفريقيا

رص
م

آسيا

حام



أنجب حام ابن نوح ابًنا اسمه كوش، ثُمَّ 
أنجب كوش ابًنا اسمه ِنرود. وكرب ِنرود 
فصار صيّاًدا جبّاًرا، واشتهر يف كافة أنحاء 
األرض. ثُمَّ رفض طاعة الله وأنشأ دينه 
الخاّص املزيَّف يف موضع يُدعى بابل.

مل يشأ شعب بابل التفرّق بعيًدا إلعادة إعامر األرض كام أمر 
الله، لذا اجتمعوا وبنوا برًجا هائالً وعاليًا كمركز للعبادة.
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لكّنهم مل يعبدوا الخالق سبحانه وتعاىل. 
بل قادهم الشيطان إىل صنع آلهتهم 
الخاّصة من الخشب والحجر واملعدن.



Can you guys 
understand what  
   I’m saying?

 
 

غضب الله من رفض الناس التفرَّق 
عىل وجه األرض، لذا جعلهم يتكلّمون 

العديد من اللغات املختلفة.

مل يعد العاّمل يستطيعون فهم بعضهم 
البعض، لذا عجزوا عن مواصلة العمل.



فتباعدت كّل مجموعة لغوية عن شقيقتها 
وسارت يف طريقها الخاّص، فذهب البعض 
إىل مناطق نائية يف األرض، وسافر البعض 
بالسفن إىل الجزر البعيدة، فريق منهم 

إىل الشامل حيث الربودة وفريق آخر إىل 
الصحاري يف الجنوب حيث الحرارة. وهكذا 

تحّقق أمر الله بإعادة إعامر األرض.



وكلام امتألت األرض بالناس، زادت 
املعصية من جديد. فسجد الناس 
لألصنام ونسوا الله الحّي القيّوم.



الفصل الثاين: 

 سيدنا إبراهيم



كان هناك رجل اسمه إبراهيم مل يؤمن 
بأّن التامثيل آلهة حقيقية. علم بأّن ا هو 
الخالق وال ميكن عبادته عن طريق األصنام.



كلّمه اف، قائالً: “يا إبراهيم، اترك 
هذه املدينة التي تعبد األصنام، وغادر 

عشريتك وبالدك جميًعا، وأنا سأريك أين 
تذهب. سأجعلك أبًا ألمة عظيمة. سأبارك 
الذين يباركونك وألعن الذين يلعنونك. 

بواسطتك أبارك كّل شعوب األرض.”

فهل يجوز أن يكون إبراهيم املُنِقذ املوعود
الذي يقيض عىل الخطيئة واملوت؟



علم إبراهيم أّن الصوت الذي سمعه 
هو وت ا ، لذا أطاع، غري عامل إىل أين

يذهب. كام علم أنَّه سيرتك عبادة األوثان 
يتبع ا الحّي. كان ذلك كافيًا إلبراهيم،

لكّنه اصطحب ابن أخيه لوط.
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بلغ إبراهيم يف ترحاله جنوبًا أرض كنعان،
حيث استقّر ابن حام. وهي تدعى اليوم

لسطني. وهناك كلّمه ا :

يا إبراهيم، متشَّ يف هذه األرض
 من أّولها إىل آخرها. سأعطي أرض

كنعان هذه كلّها لنسلك يف املستقبل. 
وسأكرثِّ نسلك جًدا بحيث ال ميكن عّده. 

فيكونون كرتاب األرض من الكرثة.



أنت تعلم 
بعجزي عىل اإلنجاب، 

واآلن قد بلغت سّن اليأس. 
فكيف أنجب أطفاالً؟

ا سارة، أنبأين اي بأنّك
ستلدين بعد كل هذه 

السنني.

د وعد اق 
بذلك.



ومل تقدر التضحية بالحمل أن تزيل ذنبه، لكن عندما 
رأى الله إميان إبراهيم، سرت الله ذنبه بنفسه.

وملا تنّقل إبراهيم يف األرض، 
كان يتوقّف من حني 

إىل آخر ويقرَّب أُضِحية 
دموية إىل الله. وكان يقّدم 

األضحية باإلميان، مثله 
مثل هابيل، عاملًا بأنّه آثم 

يستحقق عقوبة املوت.



وبعد عرش سنوات.

يا إبراهيم، قد برّشتني
 قبل عرش سنوات بوعد الله لك بأين 

سأحمل طفالً. وأنا اآلن يف الخامسة والسبعني 
وأنت يف الخامسة والثامنني. إن العمر يتقّدم 

بنا، ولكننا مل نزل بال طفل. وقريبًا ستشيخ جًدا 
وتعجز عن اإلنجاب.  هل أنت واثق

 أنّك سمعت صوت الله؟



أنا عىل يقني من 
أنَّ الله هو الذي كلّمني، لكّني ال 

أفهم ملاذا يُبِطئ علينا هكذا. قد وعدين 
بأن أكون أبًا ألمة عظيمة، لكن كّل ما عندي 

هو جسم متهالك، وزوجة كبرية السن
 عاجزة عن اإلنجاب، وقطيع غنم

 كبري جًدا.



ال تخف يا إبراهيم؛ فأنا 
حميتك وأجرك العظيم.

ما األجر الذي 
ستعطيني إياه، وأنا 

عديم األوالد؟

سوف أرزقك أنت 
وسارة أوالًدا.



أنا مؤمن
 بأّن وعدك حّق.

تعاَل يا إبراهيم، وتطلّع إىل النجوم 
وانظر إذا أمكنك عّدها. سيكون بنوك 
مثل النجوم يف الكرثة بحيث ال ميكن 

عّدهم.



حيث أنك صّدقتني، فسأعترب 
إميانك كم لو كان صالًحا. اعلم يقيًنا أّن 

نسلك سيتغّربون يف أرض ليست لهم. وبعد 
معاناتهم العبودية ملدة400 سنة، سأعاقب تلك 
األمة التي استعبدتهم، ثُمَّ يخرجون من هناك 

برثوة جزيلة، وبعد ذلك يرجعون إىل هنا 
ويسكنون هذه األرض.



أين الوعد بإنجايب 
طفالً؟ إينَّ أتقّدم يف السن 

كُّل يوم، وقريبًا ستعجز أنت 
أيًضا يا إبراهيم عن اإلنجاب. 

وهكذا لن أمتّكن من أن 
أُنجب لك أوالًدا.



من عادات أهل البلد 
هنا أن تُنِجب يل 

جاريتي طفالً.



يا إبراهيم، أالَ 
ترى أن هذه فرصتنا األخرية 

للحصول عىل ولد؟ فلتدخل عليها قبل 
فوات األوان وتنجب طفالً. وسيكون 

الولد من لبك. هذه إرادة ا . وإال
 كيف عساك تكون أبًا

 ألمة عظيمة؟



يصلِّ إبراهيم إىل امل، ونيس
عد ا وأطاع قول زوجته.

إنَّه السبيل
الوحيد.



عندما علمت هاجر أ بىَل
بولد إبراهيم، تكربّت واحتقرت
سارة. فاغتّمت سارة من الغرَيْة.

بعد بضعة شهور

سوف أُرزَق بولد 
من إبراهيم.



خطّطت هاجر للهرب.

لذا أجهدت سارُة هاجر بأعامل شاقّة وأساءت
عاملتها. ما نوى ا قط للرجل أن يكون له 

زوجتان أو أن يُرزَق بأوالد من محِظيّة.

حاملا تنتهني من املاء،
اذهبي لشّق الحطب.



فرّت هاجر من سارة 
وهربت إىل الصحراء. 

وعندما تعبت 
وعجزت عن املسري، 

ا ارت يف إعياء. ثمَُّ
شفق ا عىل هاجر 
يف شقائها وكلّمها.

يا هاجر، عودي إىل سارة
واخضعي لها. وسرُتزَقني ابًنا
وتسّمينه إسمعيل، الذي

عناه “يسمع ا .”



وسيخرج من صلبه نسل
وفري، أكرث من أن يُعّد. وسيكون
إسمعيل إنسانًا وحشًيا، يف حرب

دامئة مع الجميع، والجميع يف حرب
دامئة معه. وسيعيش يف ِخالف مع

كّل إخوته دامئًا.



رجعت هاجر إىل البيت
ومبرور الوقت ُولِد الطفل.

وأضحى إسامعيل أبًا لكّل 
الشعوب العربية الحًقا.

خربين اأ أّن هذا الطفل
سيكون أبًا لعدد كبري من األمم

ألنَّه ابن إبراهيم.



كان إبراهيم يف عمر السادسة 
والثامنني حني أنجب إسامعيل. 

وبعد فرتة ليست طويلة من
والدة إسامعيل، شاخ إبراهيم 
جًدا عن أن يُنجب أوالًدا. فهل 
إسامعيل هو الطفل الذي وعد
به إبراهيم؟ لكنَّ ا قال إن 

الطفل سيُولَد لسارة وإبراهيم. 

يف يقدر اك أن يُحّقق وعده إذا كان كلٌّ من
إبراهيم وسارة كربا جًدا عن أن يُنجبا أوالًدا؟



 ا إبراهيم، أنا اي القدير. نّفذ كُّل
 أوامري وامتنع عن الخطيئة. كم سبق 

وأخربتك، سأضاعف نسلك، وستكون أبًا ألمم 
 كثرية. سأُبرِم عهدي معك ثُمَّ مع نسلك

 من بعدك.

ملّا بلغ إسامعيل الثالثة عرش وإبراهيم
لتاسعة والتسعني، كلّمه ا مرَّة أخرى.



سأعطي نسلك أرض كنعان ُملكًا أبديًا. 
وسارة ستحبل وتلد طفال كم وعدت، 

وسيصري رئيًسا ألمم كثرية.

 ها ها. كيف يكون
 هذا؟ أنا يف عمر التاسعة والتسعني اآلن 

وسارة يف عمر التاسعة والثامنني. حتّى جسمي 
صار كامليّت، وال ميكننا اإلنجاب. أرجوك، دَع

إسامعيل يكون الطفل املوعود.



ال، كم قلُت من البداية، أنت وسارة ستنجبان 
طفالً خاصا بكم، من صلبكم. وسيتم تناُقل
وعد الربكة من خالله، ال من خالل إسمعيل.

 يف بحر عام، ستلد سارة طفالً ذكًرا.



هل هذا جائز؟ …… نعم! إنَّ اإلله الذي 
خلق جسم اإلنسان قادر أن يأخذ جسمني 
عجوزين وميّتني ويبعث فيهام لخصوبة 
من جديد. نعم، ا عىل كُّل يشء قدير!



بعد أيام قليلة، ظهر ثالثة رجال قادمني
من الصحراء. ومل يبُد م عيل سافروا

طويالً، ومل تكن مالمحهم كأهل البالد.
بل كانوا أقوياء واثقني بأنفسهم وعليهم

سيامء الشباب الدائم.



كان إبراهيم يالحظهم وهم يقرتبون وعلم 
م كانوا مختلفني، لكن ما مل يعلمه أّن 

زّواره مل يكونوا من هذه الدنيا.

كان اثنان منهم مالكني طاهرين، أّما ثالثهام 
فالله ذاته، ظاهرًا يف هيئة مالئكية ليك يتكلّم 

مع إبراهيم. فخرج إبراهيم ملقابلتهم.



يا إبراهيم، سوف 
تُرزَق زوجتك 

سارة ابًنا.

ها ها ها

وأنا يف هذه السّن، بل 
وإبراهيم يكربين سّنا، هل 
ميكنني أن أمتتّع من جديد؟



ال، بل ضحكِت. إنك  ال تؤمنني.
 هل يصعب عىل ا أّي يشء؟ سأجيء ثانية عندما 

يحني الوقت املناسب  لحملك، وسرتزَُقني طفالً.

ملاذا تضحك سارة عندما
قول ا إ سرتزَُق طفالً؟

أنا مل أضحك.



هل يجب أن أخرب
 إبراهيم  مبا أنا موِشك عىل 
عمله؟ وهو سيصبح أبًا لعدد 
كبري من البنني، وسيعلّم أوالده 

نعم، يلزمهوأحفاده طاعتي؟
أن يعرف.



قد ساءت 
خطيئة سدوم وعمورة 
جًدا. وسأبيد كّل نفس 

يف كلت املدينتني: 
الرجال، والنساء 

واألطفال.

لكنَّ ابن أخي
لوط وعائلته

يعيشون هناك!



إذا وجدُت
 خمسني صالًحا سأصفح 

عن املدينة.

ال يتوافق مع
 طبيعة الله إبادة الصالحني

 مع الطالحني. وماذا لو كان هناك 
خمسون خًصا صالًحا يف املدينة؟ فهل 
تصفح عن املدينة كاملًة ِحفاظًَا عىل 

أرواح  الصالحني؟ أنا أعلم أّن ديّان
 البرش جميًعا يدين

 بالعدل.



أنا مجرّد ترُاب، غري جدير
 بالكالم مع املوىل عز وجّل، ولكن ماذا لو أّن هناك
 خمسة وأربعني صالًحا فقط؟ فهل لكّل لنقص  

الخمسة؟

لو ُوِجد فيها خمسة
وأربعون فلن أُدمرّها.

ماذا لو ُوِجد
 أربعون فقط؟

لن أدمرّها إذا ُوِجد
فيها أربعون صالًحا.



ال تغضب
. ماذا لو أّن هناك   عيلَّ

ثالثني؟

ماذا لو أّن
هناك عرشين؟

لن أدمرّها من
أجل الثالثني.

لن أدّمر املدينة
الرّشيرة إذا ُوِجد فيها

عرشون صالًحا.



أرجوك أال تغضب. هذه آخر مرّة 
أترجاّك. ماذا لو أن هناك عرشة أشخاص صالحني 

فقط يف املدينة؟ فهل تُدمرّها؟

وإذا مل تجد 
عرشة، فهالّ حذرَّت ابن 

أخي لوط؟

ال، إن وجدت عرش
نفوس صالحني، فلن

أدّمر املدينة.

نحن سنزوره اللّيلة.



دخل املالكان املدينة ذلك
املساء ومرّا ببيت لوط.

هذا شذوذ أشّد
مامِّ كنت أعتقد.

آلن أرى ملاذا
 سيُبيد اا كّل شخص، حتى

 األطفال والحيوانات.



أيها الغرباء، ال ميكنكم 
البقاء يف الساحة اللّيلة؛ 

فهي ليست آمنة. ِبيتوا يف 
داري الليلة.

انظر! إ
جّذابان. سنخرب

الشباب بأمرهام .



ابتعدوا! َعيب
عليكم أن ترتكبوا
هذه الفاحشة.

إنّا ملحطّمني الباب،
أيها األجنبي، وفاعلني

بك ما هو أسوأ.

ماذا يحسب نفسه، هذا
املتكرّب املتعايل؟ يا له من

منافق متزّمت!

يا لوط، أخِرج أولئك
الرجال إلينا ليك نارس

الجنس معهم!

يا له من
إنسان حقود!

نعم، ال حاجة بنا
إىل بناتك؛ إنّا نريد
الرجال الجميلني!



أعامكم الرّب
اإلله.

أين هم؟

أنا ال أستطيع
الرؤية! ماذا

جرى!

من أطفأ
 األنوار؟

أّي نوع من
القّوة هذه؟



يجب أن تغادر املدينة 
صباح الغد، لتحّذر من ِشئت. إنَّ ا 

صالح وال ذه الذنوب بعد الحني. 

ًدا سيمطر اغ ناًرا من
السامء عىل هذا املكان،
وسيموت كّل شخص يف

سدوم وعمورة.



عّجلوا، ستسقط
النار رسيًعا، ولن

يهرب أحد.

ذّركم ايح من
 االلتفاف والنظر إىل املدينة 

وهو تحرتق.



يا لِلهول!

ال تنظروا
إىل الوراء!



يا ريّب! أيب، لقد
صت أّمي ا ، فتحّولت

 إىل ملح.

ال تنظرَن!
تابعن السري!



قيُِض عىل كل كائن حّي يف سدوم
وعمورة ذلك اليوم. فالله صالح ويكره
الخطيئة، وخصوًصا الشذوذ الجنيس،
رجاالً مع رجال ونساًء مع نساء. أّما

الخطايا الجنسية التي تيسء إىل األطفال
هي أسوأ الكّل. وعد ا أالَّ يدّمر العامل

باملاء أبًدا، لكّنه مل يقل أّي 
يشء عن النار.



وسيكون التدمري يف املرَّة القادمة
بالنار. إّن عقوبة أّي خطيئة 
هي املوت: املوت الطبيعي 
واملوت األبدي يف بحرية لنار. 
لكن بنعمة ا ، أُنِقذ لوط من
وبة ا . أّما زوجته فلم تصّدق
 أنَّ ا جاّد عندما حذرّهم 

من النظر إىل الوراء.

عقوبة الخطيئة بأنواعها هي
املوت دامئًا، دون استثناء.



انطلق لوط مع بنتيه وأدام
ربكته عىل إبراهيم.

م أنا مسور أنَّ اك أشفق عليك. يا
لوط، كان ميكن أن متوت يف تلك

املدينة. فالله يكره الخطيئة والرّش. 
لذا يجب أن تنأى بنفسك عن 

أمثال أولئك من الناس.

أِسفنا جًدا لاَِم 
سمعناه عن زوجتك. 
ماذا ستعمل اآلن؟ 

سندبّر أمورنا
بطريقة ما.



عد او أّن تُرزَق سارة بولد. فأيقظ يف 
إبراهيم وسارة رغبات طال نسيا ا. 

إبراهيم، ماذا دهاك؟
إنك مل تنظر إيّل هذه النظرة ... 

منذ سنوات.



حدثت املعجزة! ورسعان ما
عرف الجميع بأّن سارة حامل!



قد وىّف ال بوعده، كام يفعل دامئًا.

عم، عندما أخربنا ان بأين
سأحمل ولًدا، ضحكُت. من
يصّدق أيّن سأرُِضع طفيل
الخاّص يف شيخوختي؟

كام قال ا ، سُنسّميه إسحاق1.
ة عظيمة .وسيكون أبًا ألُمَّ



أّما إسامعيل، ابن إبراهيم من هاجر، فأوىف
عىل الرابعة عرش، وكان يكره الطفل الجديد.

إنَّ األحمق الصغري
يسخر مني. أنا لن أسمح
بذلك املرصي يف نفس

البيت مع ابني إسحاق.



لّم اك إبراهيم وقال: “سارة عىل حّق. اطرد 
هاجر وإسامعيل. فإسامعيل لن يرث مع 

إسحاق. لكن ال تحزن؛ فأنا سأعتني ما.

اطرد الخادمة وابنها. فهام لن
يحصال عىل نصيب من املرياث

مع إسحاق، ابن املوعد.



من أجل أن إسامعيل 
ابنك، سأجعل أمًة عظيمًة 

تخرج من صلبه أيًضا. 
لكن املُحرِّر املوعود،

الذي سيهزم الشيطان، 
سيأيت من صلب 

إسحاق، ال إسامعيل.”

كرب إسامعيل وصار أبًا لكّل الشعوب العربية،
بينام كرب إسحاق وصار جدا لكّل الشعب  
اليهودي. فالعرب واليهود إخوة غري أِشّقاء.



أحّب إبراهيم ابنه
إسحاق، وصارا متالزمني.

أنت طفل معجزة. فهل
ستَُحرِّر العامل من الخطيئة؟



به إىل اف  عندما أقتل حمالً وأقرِّ
تعاىل، أُعلِن عن إقراري بذنبي وأقّدم 

الحمل الربيء ليموت كّفارًة عني.

يا أبتاه، ملاذا تقتل هذه
الِحمالن الصغرية الجميلة وتحرقها 

عىل أكوام الصخور؟

إله الساموات واألرض قُّدوس
وطاهر، أطهر مبا ال يُقاس من
رجل ُمذنِب مثيل. عىص أبونا
دم ا ولحقه الجنس البرشي يف

ِعصيانه منذ ذلك الوقت.

كان او قد أخرب آدم أنّه
 إذا أخطأ فسيموت، لكن 

بعد ن أخطأ آدم، قتل ا
حيوانات واستعمل جلودها

لسرت عار آدم وحواء.



قَِوَي إسحاق وتعلّم 
أن يثق يف إله أبيه. 
وخّصه إبراهيم مبعزّة
كبرية وكثريًا ما ذهبا 
مًعا للعبادة وتقريب 

األُضحيات. كان
الَحَمل يُذبَح ويوضع عىل 

املذبح حيث يحرَُق.



يا إبراهيم، أريدك أن تأخذ
ابنك الوحيد إسحاق، الذي
تحّبه، وتقّدمه ُمحرَقًة يل.



يا رّب، كيف تطلب مني
عمل يشء كهذا؟ إنَّ هذا ليس من

طبعك. فالوثنيون هم الذين يقّدمون
ضحايا برشية! وقد وعدَت أن تجعل
من ابني إسحاق أمة عظيمة. فإْن

ذبحته، لن يتحّقق وعدك.



لكّنك ا…. أنا ال …
أفهم، لكنّي سأطيعك.



ا مسافة ثالثة أيام
سفر، لذا سنغيب 

أسبوًعا.

توخَّ الحذر، وأنا
سأصيّل من

أجلكام.



وبعد ثالثة أيام.

يا أبِت، ها هو
الجبل. وسنبلغه قبل

حلول املساء.

نعم، سنذهب
ونتعبّد ثمَُّ نعود ثانية.



يا أبِت، قد أحرضنا الحطب، وأنت بنيت 
املذبح، لكن أين الضحية؟

يا إسحاق، أتذكر ما أخربتك به عن
ا ملّا كلّمني ورزقني -أنا وأّمك- بطفل يف

شيخوختنا؟ إنَّه كلّمني مرَّة ثانية.



وأمرين هذه املرَّة
بتقدميك ضحيًة
محرَُقًة بالنار.

أنا؟ يا أبتاه، هل
أنت متأكّد؟



مل يخربك اأ أنّني سأصبح الوريث، ورئيس أمة
عظيمة، وبأّن نسيل سيكون مثل نجوم السامء

الكرثة؟ إذا مت اآلن، فأين وعد ا ؟

د جّربت أّن ما يعد به اق هو قادر
عىل تحقيقه. فإن قال بأنّك ستكون أبًا
ألمة عظيمة، فستكون، حتى إذا مت.



ولكن كيف
يكون ذلك
إذا مت؟

ال أعلم، ما مل
يُِقمك من املوت.

يا أبِت، يجب أن 
نطيع مهام كان األمر.



رغم علم إبراهيم بأنّه يطيع
، ال بّد أنَّ قلبه اغتّم ويديه
ارتعشتا وهو يقوم بشعائر

تقديم هذه الضحية.

فربط يدي ابنه وقدميه ووضعه عىل املذبح. وكانت
الخطوة القادمة ذبحه بالسكني عند حلقه.



رفع إبراهيم صالة إميان لله،
ثمَُّ رفع السكني. وملا هّم أن
يُهوي عىل ولده، سمع فجأة

صوتًا من السامء:



يا إبراهيم! يا
إبراهيم! ال تؤِذ

الصبي.



اآلن أنا أعرف أنّك 
تصّدقني، ألنك كنت مستعًدا 

للطاعة، حّتى عىل حساب التضحية 
بابنك الوحيد.



يا 
أبتاه، انظر،

د دبّر ا كبًشا
عوًضا عني!

عندما نظر إبراهيم إىل أعىل،
أبرص كبًشا ُمعلًّقا يف أجمة.



يا إبراهيم، ألنك مل متنع 
ابنك الوحيد عني، سأباركك 

وأضاعف نسلك كنجوم 
السمء، وسيأخذ نسلك هذه 
األرض ويحطّمون أعداءك. 
أيًضا، بواسطة واحد من 
أحفادك، مل يولَد بعد، 

ستتبارك جميع شعوب 
األرض.

يا أيب، إنَّه إله رحامن 
رحيم، كام قلَت متاًما!



كان إلبراهيم ابنان، إسامعيل وإسحاق. أّما إسحاق
فكان االبن الذي اصطفاه لله ملواصلة الوعد الذي ُوِعد
به إبراهيم. وأنجب إسحاق ابًنا اسمه يعقوب، ثمَُّ تغرّي

اسمه الحًقا إىل إرسائيل. ورُزِق يعقوب ١٢ ابًنا،
انحدروا، مبرور الوقت، مع أرُسَهم إىل مرص حيث صاروا

عبيًدا يف النهاية ) ١٨٧٥ ق. م.(.



وأّما إسامعيل فرُزِق باثني عرش
أمريًا وأنشأ الشعب العريب.

وصار أبناء يعقوب االثنا عرش قبائل
إرسائيل االثني عرش. 

إسامعيل إسحاق
٢٠٦٥ ق. م.(

إبراهيم
(

يعقوب
 ) ٢٠٠٥ ق. م.(



الفصل الثالث:

موىس



ورسعان ما فاق أبناء يعقوب املرصيني
عدًدا، وهو الذي تغرّي اسمه إىل إرسائيل.

أثناء إحدى ا اعات، رحل يعقوب،
حفيد إبراهيم، بأبناءه االثني عرش وكّل

أطفالهم وعبيدهم إىل مرص للحياة هناك.
ويف مرص تضاعفوا مثل تراب األرض.

١٨٧٥ ق. م.



ثمَُّ استعبد فرعون، ملك مرص،
أبناء يعقوب وأجربهم عىل
القيام بأعامل شاقّة، يف صنع

الطوب. وبعدما طال م 
املقام هناك أكرث من ٣٠٠

سنة، نسوا الوعود التي وعدها
إلبراهيم وآبائهم. 



ان اك قد أخرب 
إبراهيم بأّن شعبه
سيهاجر إىل أرض 
غريبة ويُستَعبَد

هناك. كام وعده 
أيًضا بأنّه بعد مرور
٤٠ سنة، سيعاقب 

ا هذا الشعب
ويعيد شعبه إىل 

أرض املوعد.



لكنهم لن يقتلوا طفيل
لرضيع. ا سيحميه.

ها! ماذا ميكن
أن يصنع ا ضّد
قّوة فرعون؟

صّدقيني، هذه هي الحقيقة! فرعون يخىش
كرثتنا، لذا سيقتل كّل األطفال الرّضع.

املرصيون ضعفاء وكساىل، أّما رجالنا فأقوياء 
بفضل العمل م يخشونا. 



قّرر فرعون أن يقتل كّل الذكور
املولودين حديثًا، خوفًا من زيادة

عدد اليهود عن الالزم.

ال! ارحموا
رضيعي. حرام

عليكم.



لكن يا أّمي، ماذا أقول
للجنود والجريان عندما يسألون

أين مولودنا الجديد؟

 قويل لهم: إنَّ 
أّمه ألقته يف النهر 

ليك ال يقوم الجنود 
بذلك.



١٥٢٥ ق. م تقريبًا.

يا أّمي، هل أنِت
متأكّدة من عدم

تّسب املاء؟

إ ا مطلية
بالقطران، وستطفو.

ا سيحميه.
اِبَقي عىل َمقُربة

منه وراقبيه.

هل سرنى أخانا
ّسة الصغري ثانيًة؟ يا لِخِ

امِلرصيني!



ابنة فرعون تأيت لالستحامم يف النهر.

انظرَن! هناك صوت
بكاء صادر من تلك 

لة! السَّ



لعله أحد
أطفال 

العربانيني.

ال بُدَّ أنَّه
جائع.

آه، ما أجمله؟



سأحتفظ به
 لو وجدت واحدة
تستطيع أن ترُِضعه.

هناك واحدة من
األطفال العربانيني. رمبّا

تعرف امرأة تستطيع أن
ترُِضعه.



سأذهب للبحث عن
 واحدة تستطيع أن تُرِضعه. 

أعرف امرأة عربانية رُِمي طفلها 
الرضيع يف النهر، وال يزال
 عندها الكثري من اللنب.



مل يكن أمامك اختيار.
 وما كنِت لتستطيعي إخفاءه

إىل األبد. وكان الجنود سيجدونه 
ويقتلونه إن عاجال أم آجال. فال 

تفقدي إميانك بالله.

ماذا أعمل؟
هل سأرى طفيل

الرضيع ثانية؟ هل
يهتّم؟

يا أّمي، يا أّمي!



يا أّمي، جاءت ابنة فرعون إىل النهر ووجدت 
أخي الصغري. إنها تريد االحتفاظ به ابًنا لها، وهي 
تبحث عن واحدة ترضعه! إنها آتية إىل هنا اآلن!

تََبارك الله الصمد!



كلام كرب موىس عليه السالم، 
كانت أّمه تعلّمه عن إله

آبائه الحقيقي. وكان لله قصد 
خاّص لهذا الولد الصغري.

سمعت 
أنِّك فقدِت طفلك 

الرضيع. أنا آسفة جًدا. قد 
وجدت هذا يف النهر، وسأدفع 

لك نظري إرضاعه يل.

متى 
فُِطم، سأجيء وآخذه إىل القرص 
حيث يرتبَّ ليكون فرعون مرص. 

وسنسّميه موىس.



اقفز أيها األمري
الصغري، وسنأخذ
جولة إىل القرص.

ما رسعة
عدوهام؟

شكرًا لِك عىل إرضاع
موىس. إنَّه يبدو صحيح

البدن، وسيكرب ليك يكون
غنيًا واسع النفوذ.



بعدما تبّنت ابنُة فرعون موىس، ترعرع يف كنفها حتّى
صار عظيم الشأن يف مرص. وكان مقدرًّا له أن يكون

غنيًا واسع النفوذ، لكّنه مل ينَس تراث آبائه.



نعم، وأخرب إبراهيم 
أيًضا بأنّنا سُنبتىَل يف 
تلك األرض الغريبة 

مدة 400 سنة. 
وقد صار لنا هنا 
359 سنة، أي مل 

يتبقَّ سوى 41 سنة 
للرحيل.

إين أقول لك، يا موىس،
 إنَّ إله آبائنا، إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب، قال إلبراهيم إّن أحفاده 

سيتضاعفون ويصريون غرباء يف أرض 
ليست لهم. وها نحن هنا!



هذا يبدو مستحيالً.  ففرعون
 لن يسمح لكّل عبيده بالرحيل، وهو 
بالتأكيد لن يدعهم يرحلون مُحّملني 
باملال. لكن رمبا هناك وسيلة، فلامذا 

ننتظر ٤١ سنة أخرى؟

وقد قال إلبراهيم أيًضا إنَّه
 سيعاقب  هذا الشعب عىل رشّهم الذي 
يصنعونه بنا، وإنّنا سنغادر برثوة جزيلة 
وسنعود إىل ألرض التي وهبها ا آلبائنا.



كان بنو إرسائيل يعانون تحت وطأة تحكُّم 
ساد م، إذ تعنّي عليهم العمل يف ُحَفر

الوحل لصنع الطوب. أّما موىس فلم يَِطق 
رؤيتهم يعانون هكذا، لذا قّرر أن يترصّف.

ض أيها
الخنزير القذر!

يا عابر، ا ض.

انهض قبل أن 
يرضبك حّتى 

املوت!



ذات يوم، رأى موىس أحد املرصيني
يرضب واحًدا من بني جنسه بقسوة.

قد حان وقت
 التحرير. يجب وضع

 حّد لهذا.



كََفى!
قتل موىس املرصي ودفن الجثّة،

لكنَّ شخًصا رآه وأبلغ عنه فرعون.



يا إلهي! ماذا
فعلُت؟

توقّف، يجب
أن تُحاكَم عىل جرمية 

القتل! إنَّه موىس!



ترك موىس مرص وهرب إىل
البادية. وكان هناك وحده،
بدون عائلة أو أصدقاء. ومل

يُحرِّر شعبه. ال، بل ومل
 يستطع تحرير نفسه.

١٤٩١ ق. م. تقريبًا.



سار موىس 
الكليم عّدة أيام. 

وعندما عجز
عن مواصلة 

املسري، صادف 
مُخيّاًم للرعاة.

إنَّه مرشف عىل
املوت، فلتُحرِضَن ماًء.

انظرَُن!
رجل!

إنَّه مرصي!



وجد موىس حياة جديدة بني املديانيني، 
إذ تعلّم طرق البادية، وتزّوج وصار 

راعيًا. ولّت أربعون سنة وتحّولت مرص 
إىل ذكرى بعيدة. وقطع موىس كُّل

أمل يف رؤية شعبه مرَّة ثانية.



هذا منظر غريب فعالً! كيف اشتعلت 
تلك الُعلَّيْقة، وملاذا هي ال تحرتق؟ إنها

تظل مشتعلة دون توقّف. 



يا موىس، اخلع نعليك، فأنت 
واقف عىل أرض مقّدسة. أنا 

إله آبائك، إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب.



سأرسلك إىل فرعون وسُتخِرج شعبي
 من عبوديتهم. ستخربه أن يُطلِق رساح 
شعبي، أّما هو فسريفض. ثّم أبنّي قّويت

 ملرص. بعد ذلك سيرتكهم يرحلون.

قد رأيت معاناة شعبي يف مرص
وسمعت دعواتهم. لقد حان الوقت
لتحريرهم من الظلم وإعادتهم إىل

األرض التي وعدتها آلبائهم.



لكّنهم 
لن يصّدقوا أنّك

أرسلتني، 
وسيضحكون.



ارِم عصاك
عىل األرض.



ماذا؟ عصاي!



قد تحّولت 
إىل ثعبان مميت!



التقط الثعبان
من ذيله.



قد رجع عًصا
مرَّة أخرى!



اذهب إىل مرص. وسألّقنك ما 
تقول وأخربك مبا تفعل. وسيكون 

أخوك هارون ُمعيًنا لك.



١٤٤٥ ق. م. أنت عائد إىل مرص! لكن ماذا عن
كّل أولئك الذين يريدون قتلك؟

حتّى يدع فرعون
عب ا يرحلون.

مىض عىل ذلك أربعون
سنة. كّل من يعرفون
ماضيي قد ماتوا. لن

يتعرّف إيّل أحد. إىل متى
ستغيب؟



من هم؟

استدِع جميع الشيوخ مًعا!
وقت التحرير قد حان!

هذا هارون الالوّي. أّما اآلخر
فشكله مثلنا، لكّنه ليس عبًدا.



ُولِد 
موىس قبل مثانني سنة

أثناء املذبحة الكربى عندما
بدأ فرعون يذبح كّل األطفال
الذكور. أخفته أّمه يف سلة يف

لنهر. وبعناية ا ، وجدت
ابنُة فرعون موىس وترّب 

تربية املرصيني.

اقرتبوا كلّكم يا
شيوخ إرسائيل.



قبل أربعني سنة، قّرر موىس أن يعاين باألحرى مع شعبه 
بدالً من أن ميلك كمرصي. وقد سعى إىل تحريرنا بقّوته الخاّصة ففشل. وملدة 

الـ40 سنة املاضية، كان يعيش يف صحاري األرض التي وعدنا بها إله آبائنا. 
ومؤخرًا كلّمه الله  وأراه كيف يحّررنا من فرعون! واآلن سيُظِهر لكم موىس 

الرباهني التي سيستعملها إلقناع فرعون برتكنا نرحل.



إله إبراهيم كلّمني من عليقة
مشتعلة وأرسلني إلعادتكم إىل

أرض آبائنا. ها هو الربهان.



ياه! إنَّ عصاه 
تحّولت إىل 

ثعبان.

ال تخافوا.



انتبهوا
إىل هذا.



هذه معجزة!

يا إله إبراهيم!

واآلن نذهب
إىل فرعون!

رسل اأ مُحررًِّا

نعم، هذا هو
الربهان لفرعون.



مل يتغرّي 
املكان منذ .أن رتكته قبل 

أربعني سنة تذكّر أن تقول ما 
لّقنتك إياه فقط.



ها! إله بني إرسائيل؟ ها ها ها ها، نا ال 
أعرف إلهكم. من هو ا هذا الذي يجب أن 
أطيعه؟ هذا أمر مضحك. لن أترك عبيدي 

يأخذون إجازة ثالثة أيام يف الصحراء.

له بني إرسائيل كلّم موىس. 
اإ يأمرك برتك الشعب يسافرون 
مسافة ثالثة أيام إىل الصحراء 
للعبادة وتقريب التضحيات.



قد سمعت أنّك تهيّج شعبي، 
وتحرّضهم عىل التوقّف عن العمل. واآلن 
هم يريدون القيام برحلة من ثالثة أيام 

لعبادة إله أنا ال أعرفه. سوف أحرص عىل 
زيادة نصيبهم من العمل.

من اآلن فصاعًدا، يجب أن يوفّروا التنب 
لصنع الطوب بأنفسهم. واآلن، اغرُب عن 

وجهي وُعد من حيثام جئت.



هل تصّدقان
هذه البجاحة؟

كان ذلك مضحًكا.
يدخالن علينا وكأ ما

وت ا . 



أقول إن كّل ما أنجزته هو مضاعفة 
عبء عملنا. أي رير هذا؟ هل تظن

 أن ا أرسلك فعالً؟

إنَّه متطرّف
دون شك!

أنا ال أصّدق
أنَّنا ُخدعنا ذه 

البساطة.

من يحسب
نفسه؟



ليس لديكم ما يكفي من العمل،
إذن، وتريدون الذهاب لعبادة إلهكم. 

سنعلّمك عدم الكسل.



يا رّب، منذ أن جئُت متكلاًّم
باسمك واألحوال تزداد سوًءا. 

ملاذا أرسلتني إىل هنا؟

أنا يهوه، إله 
آبائك، وأنا رأيت 

معاناة
شعبي إرسائيل 

وسمعت 
رصخاتهم

لقد حان الوقت لتحقيق وعدي 
إلبراهيم وإخراج هذا الشعب إىل أرض

كنعان. وأنت، يا موىس، ستقودهم.



سيقوم هارون بالكالم؛ كّل ما
 عليك هو اإلنصات إيّل وإخباره مبا يقول. 
يف بادئ األمر، لن يستمع فرعون إليك، 

لكّني سأظهر له براهني أعظم حتى يعرف 
املرصيون أيّن الله الواحد الحّق.

لكّني ال أُحِسن 
الكالم. ولن يستمع 

فرعون يل.



يهوه يقول: “اترك
شعبي مييض.

ها، ها، ماذا تعمالن
 هنا مرَّة ثانية؟



وإليك برهان عىل أّن يهوه تكلّم.

ها ها ها،
هذه مجرّد خدعة
سحرية. هذا ال
يخيفني. اُدُعوا

سحرتنا.

هذه ر حكة بارعة
منه. شكله حقيقي، 

أليس كذلك؟

مدهش! أين تعلّم
عمل ذلك يا تُرى؟



ُعد برسعة واعرض علينا تلك الخدعة
السحرية التي تُحوِّل فيها عصاك إىل ثعبان.



إله الثعابني، نِِسْت، أرسلنا 
إلخباركام أن تصنعوا املزيد من 

الطوب. ها، ها، ها!



موىس، ماذا نعمل اآلن؟
إننا نبدو مثل الحمقى.



انظروا! ثعبانه يريد
محاربة ثعابيننا.



ثعبانه يأكل
أحد ثعابيننا!



قد ابتلع ثعباننا
بالكامل!



ال تقل يل إنَّه سيحاول أكل
واحد آخر! سيغضب إله

الثعابني نِِسْت.



كيف 
يجوز هذا؟

أنا ال أصّدق!
أكل ثعبانه كّل

ثعابيننا.



يهوه هو إله الخلق. وهو
يقول: “اترك شعبي ميضون.”



خروج ٧ :١٣ “فتَقسَّ قلُْب فِرَْعْوَن 
َوملَْ يَْسَمْع لَهُاَم. متََاًما كَاَم قَال لله .”

أنا ال أعرف كيف 
عملَت ذلك، لكني لن أدفع 

مليون عبد مثًنا للعرض. اُغُربا 
عن وجهي!



نا ال أعرف، لكن  اأ قال إنَّه 
سيُقيّس قلب فرعون.  وهو بالتأكيد 

فعل ذلك. هل رأيت كيف ُجّن جنونه 
عندما أكل ثعباين ثعابينه املحبوبة؟

يجب أن أجد 
مكانًا للكالم مع يهوه. 

أنا ال أعلم ما ينبغي
عمله بعد ذلك.

ملاذا أرسلنا يهوه بربهان
 يقدر سحرة فرعون عىل 
محاكاته؟ قد ظهرنا مبظهر 

الحمقى إىل حني.



جتمع اا مبوىس ثانيًة 
وأخربه مبا يعمله. 
سخر املرصيون 

من موىس، ورفضه 
شعبه الخاّص ألن

فرعون شّدد عبوديتهم 
القاسية، لكن موىس 

آمن بالله وأطاع 
بالرغم من عدم فهمه.

يهوه يقول: 
“ألنك ترفض ترك شعبي 
ميضون، ستتحّول كّل مياه 

مرص إىل دم، ليك تعرف
أيّن اإلله الحّق.”



هذا مثري
لإلعجاب! كيف

عمل ذلك؟

اذهب 
وأحرض سحريت. 

سيوقف إله النيل 
كُّل هذا.



أترى؟ يستطيع 
سحريت عمل ذلك أيًضا. 
لن تنطيل عيّل خدعك 

السحرية.



أنا مل أَر يف حيايت
 شيئًا كهذا. حتى العيون 

والربَِك الصغرية تحّولت إىل 
دم. ما اسم إلهه؟

مل أسمعهام يسّميانه. وما الفرق؟ 
عندنا آالف اآللهة. ال بُدَّ أن إله نهر 

النيل غاضب بشّدة.



ذلك الرجل موىس
يقول إّن إلهه هو 

اإلله الواحد.

إله واحد؟ ذلك
مضحك.



بعد سبعة أيام من تحّول املياه إىل دم، 
أنزل وىس أحكام ا ثانيًة عىل مرص.

لتُخِرج املياه
ضفادع بكرثة!



فجأًة أنتجت مياه الدم
العفنة ماليني الضفادع.



بيتي ميلء
بالضفادع.

أين كهنتنا؟ أليس
بإمكا م عمل يشء؟

كّل مرص مليئة
بالضفادع. إّن
اآللهة غاضبة!



إيه!إيه!



ملاذا ال تدعهم يذهبون إىل 
الصحراء كام يطلبون؟ نحن لن 

نحتمل أكرث من هذا.

ملاذا يصنعون املزيد من
الضفادع؟ أمل يصنع لنا موىس
ما فيه الكفاية؟ واآلن يعطينا

فرعون املزيد.

يا فرعون، انظر، نحن
السحرة قادرون عىل
صنع ضفادع أيًضا.



ادُُع موىس. أخربه
أين أريد محادثته.

نعم يا موالي،
سمًعا وطاعة.



اطلب من يهوه إبعاد الضفادع. 
إذا عمل ذلك، سأترك شعبك 
ميضون ويقّدمون التضحية.

د الوقت الذي تريد حدِّ
فيه موت الضفادع
وسيكون كذلك.

صباح الغد.

سيكون األمر بحسب
كالمك، ليك يعلم الجميع

نَّ ال إله إالَّ ا .



عندما رأى فرعون 
أنَّ الضفادع 

ماتت يف ذلك 
الوقت املعنّي، 

قّس قلبه ورفض 
ترك العربانيني 

يذهبون.

ماذا يجعلك تعتقد أنَّ
 إلًها عمل ذلك؟ رمّبا هي 

مجرّد ظاهرة طبيعية.

أّي نوع من اإلله يهوه هذا الذي 
ميأل أراضينا بالضفادع؟



فكيف عرف موىس إذن 
بحدوث ذلك حتّى يتنبّأ به؟ وكيف عرف 

ساعة موتها جميًعا بكل دقّة؟

اخرس وتابع الجرف، 
وإالَّ فلن ننتهي أبًدا.



ثُمَّ قَاَل اللُه لُِموىَس: “قُْل لَِهاُروَن: »ُمدَّ 
َعَصاَك َواْضِْب تُرَاَب األَرِْض، فَيَِصرَي 

 ”.» َاُب بَُعوًضا يِف َجِميعِ أَنَْحاِء ِمرْصَ الرتُّ



فتحّول كّل الرتاب يف 
مرص إىل بعوض.



ما معنى أنّكم غري قادرين عىل صنع البعوض؟ 
سيظّن الناس أّن إلهه أقوى من آلهتنا! خدع

سحرية- أهذا كّل ما تقدرون عليه؟

لكن يا موالي، بالتأكيد 
هذا عمل . ما ِمن إنسان يقدر 

عىل عمل مثل هذه األشياء 
التي عملها هذان االثنان. 

نحن عاجزون.
البّد أن يكون هناك تفسري طبيعي،

 لكّننا ال نستطيع تحّمل املزيد. أرسل إىل
 موىس، وقُل له إْن أبعد إلهه البعوض، 
فسأترك العربانيني يذهبون لعبادة إلههم.



البعوض اختفى،
 لكنّي ال أستطيع ترك 

العبيد يذهبون. فلريُِنا إلهه 
ما يف جعبته بعد!



لّم اك موىس، وقال: 
“سأرسل أرسابًا من الذباب 
عىل مرص. ستمتلئ بيوتكم 
بالذباب. لكنّي سأُفرّق هذه 

املرَّة بني املرصيني
والعربانيني. 

لن يكون هناك 
ذباب وسط شعبي. 

بذلك سيعرف الجميع 
أيّن إله األرض كلها!”



أيب، ملاذا ال يوقف 
كهنتنا هذا الرجل عند 

حّده؟ أين قدرتهم؟

أنا ال أعرف شيئًا عن
ين، وال أهتّم إالَّ الدِّ
بشؤوين الخاّصة.



األمر كام قال، ليس مثة
 ذباب بني العربانيني! ال بُدَّ أنَّ 

هذا من عمل إلههم.

اذهب للبحث
عن موىس.



اذهبوا إذن وضّحوا إللهكم،
لكن ال ترتكوا أرض مرص.

يجب أن نسافر عىل
األقل مسافة ثالثة أيام.

قلت إنّكم تستطيعون الذهاب،
لكن ال تستطيعون الذهاب بعيدا
جًدا. واآلن كلّم إلهك واطلب منه

إزالة هذا الذباب النَّنِت.



قّس فرعون قلبه ثانية ورفض
ترك الشعب ميضون.

مل ترُتَك ذبابة واحدة عىل
قيد الحياة يف مرص كلها.

هذه معجزة أكيدة.

اخرس! تبدو وكأنك بدأت
تصّدق ذلك املُخرِّف.



أرسل الله ضبة أخرى 
عىل مرص، إذ ظهر عىل 
كّل أبقارهم وخرافهم 

وثريانهم وخيولهم 
وجاملهم قروح متقيّحة 
فامتت. لكن حيوانات 

العربانيني مل يصبها املرض.

ماشيتنا جميًعا ماتت أّما
ماشيتكم فصحيحة. ما

تفسريكم لذلك؟

يقول موىس إنَّ إله آبائنا
 قادم لتحريرنا من عبوديتكم 

القاسية، لكني إنسان بسيط، ال 
أعرف الكثري عن هذه األمور.



إن كهنتنا 
يقّربون التضحيات آللهتنا. 
وسيغضب عجلنا املقّدس 

ويضع حًدا لذلك.



لكنَّ فرعون قّس قلبه.

       أخرب فرعون أنَّ 
األوان قد فات: قد مات جميع 

عجولنا املقّدسة. سيغضب الناس 
عندما يعلمون أنَّ آلهتنا ال

 تستطيع أن تحمي أنفسها من إله
 العربانيني الوهمّي هذا.

أين آلهة املرصيني؟
أالَ ميلكون القدرة؟



ثُمَّ كلّم الله موىس ثانية 
وأوصاه برّش الرماد عىل املدينة 

فيتغطّى املرصيون بالدمامل.

يقول الله: “ألنك لن ترتك شعبي 
يذهب، سأرسل دمامل فظيعة 

تغطيكم أنتم وكّل بهامئكم.”

يا إلهي، ال، كفى 
ما جرى!



اُدُع السحرة، وأمرهم باستجامع
 كّل قدراتهم. ضّحوا لآللهة،

 وضعوا حًدا لهذا.



وأنت أيًضا؟ أالَ 
متلك القدرة ضّد إله 

موىس هذا؟

لبَّيك، صاحب السمّو!



اغُربوا عن وجهي، يا حفنة من العاجزين 
املحتالني. أنتم تجيدون الِحيَل وِخّفة اليد لخداع 
الناس، لكّني أعرف أنّكم محتالون. أين آلهتكم؟



ِعنادك مينحني الفرصة إلظهار قّويت وإنزال العقوبة 
عىل مرص ملعاملتهم القاسية لشعبي. إنك تراعي 

مصالحك الخاّصة وتقاوم تنفيذ مشيئتي، 

لذا ففي هذا الوقت 
غًدا سأمطر عليكم 

جليًدا وناًرا مل يسبق أن 
رأت األرض مثلهم من 

قبل«.”



انهض مبكًرا وِقف أمام فرعون وُقل: “إله العربانيني 
يقول: »اترك شعبي يذهب، ألنَّ الرضبة القادمة 
ستكون أسوأ جًدا. وسُتلِحق بكم الدمار الذي 

سُيودي بأرواح عدد كبري من شعبك. 

بهذا تعرف أنَّه ليس إله 
مثيل. أنت ال تدرك ذلك، 
لكني أنا الذي جعلتك 

فرعون مرص. وقد عرفت 
أنّك ستقّس قلبك وترفض 

ترك شعبي يذهبون.



 “إين ُمخرِبك ليك تحّذر الجميع أن يظلوا 
يف الداخل ويُدِخلوا حيواناتهم أيًضا، ألنَّ 

كل ما بالخارج سيموت.”



ليكن كام 
قال يهوه.



أولئك الذين مل يأبهوا بالتحذير 
وظلوا بالخارج، ماتوا.

كيف يحدث 
يشء كهذا، نار 

وجليد مًعا؟

أنقذنا أيها اإلله 
الجّبار “ِست”.

آآآآآآآه!



إنَّه يّدعي بوجود 
إله واحد فقط وبأّن 

هؤالء العربانيني 
أوالده.

أيب، 
كيف يعمل ذلك 

الرجل موىس كُّل 
هذا؟ هل إلهه 

أقوى من “ِست”، 
رّب الفوىض 
والعواصف؟

لكن مل يَر أحٌد إلهه البتّة، وال حتّى 
العربانيون. إلهه، الذي يّدعي أنَّه روح 

فقط، يحاول إقناع فرعون برتكهم 
يخرجون إىل الصحراء للعبادة.



أيها اإلله “ِست” الجبّار، 
رّب الفوىض والعواصف، نترّضع 

إليك أن تضع حًدا لهذه العواصف 
الفظيعة. بالتأكيد أنت أعظم من 

إله موىس الَخِفّي هذا.



إنها ال تقرتب منا؛ بل
 من املرصيني فقط.

أيب، أنا خائف. 
هل ستسقط النار 
ال يا بَُنّي، إنَّ يهوه والجليد علينا أيًضا؟

يعاقب املرصيني عىل 
عدم طاعتهم. ويبنّي لهم 
أنَّ إله العواصف، ِست، 

الذي يعبدونه، عاجز عن 
مساعدتهم. إنها فظيعة جًدا.



عندما رأى فرعون أنَّ 
العاصفة عربت، ازداد 
إمثًا وقّس قلبه. فلم 
يرتك الشعب يذهبون.

أخطأت يف حّق يهوه. إله العربانيني صالح، أّما 
أنا وشعبي فأرشار. اطلُب من يهوه إيقاف النار 

والجليد، فأترك شعبك يغادر فوًرا.

حاملا أخرج من املدينة، 
أرفع يديَّ إىل السامء فتتوقّف الرضبة. بهذا 
تعرف أنَّ األرض ملك يهوه، لكّنك لن تويف 
بكلمتك. فأنت ُمرِصٌّ عىل عدم مخافة الله.



فأرسل الله ضبة أخرى. جاء الجراد ولحس 
كّل يشء أخرض مل تأِت عليه العاصفة. ثّم 

انهال الجراد بعد ذلك عىل البيوت.



أّمي، أّمي.
آهـــــي!

ُخذ هذا!



دعا فرعوُن موىس ووعد 
برتك الشعب يذهبون، 
لكن عندما أزال الله 
الجراد، قّس فرعون 
قلبه ثانية ورفض 
التخيل عن عبيده.

يا كِب، يا إله النباتات، أالَ ترى 
ماذا فعل إله العربانيني مبحاصيلنا؟

يا أوزوريس، 
برهن عىل 
قدرتك اليوم.



ثّم أنزل الله ظالًما دامًسا عىل مرص. ملدة 
ثالثة أيام كانت الدنيا أسود من الليل الحالك، 

لكن يف ديار العربانيني مل يكن مثة ظالم.

كنت 
سآمر بقتلك قبل 
اآلن، لكن ذلك 

سيثبت أنَّ آلهتنا ال 
تقدر عليك.



اغرُب عن وجهي. لن أرى 
وجهك ثانية، ألنك يف اليوم 

الذي أراك فيه متوت.

قد صَدقَت ألول مرَّة. 
فنحن لن نرى بعضنا 

البعض مرَّة أخرى.



يا َرع، يا إله الشمس العظيم، 
اسمعنا. ملدة ثالثة أيام أخفيت 
نفسك. أالَ ميكنك هزمية إله 

العربانيني هذا؟



إنَّها الرضبة القاضية! بعد هذه الرضبة سيَُس
ّ فرعون ملغادرتنا مرص. اللّيلة عند منتصف الليل سيعرب 

املُهلِك أرض مرص، فيموت البكر الذكر يف كّل عائلة. 
سيعاقبهم الله عىل ذنوبهم الليلة.

لكن ماذا عن
 أبكارنا نحن؟ هل 

ميوتون أيًضا؟



دبّر الله النجاة لكّل املؤمنني
 به، حتّى من املرصيني. اذهبوا اآلن 

وخذوا حمالً أو جديًا صغرياً، واذبحوه 
هذا املساء وضعوا دم الحمل عىل 

القامئني وعتبة الباب العليا.

يقول يهوه: بينام أعرب األرض اللّيلة، وأقتل
 كّل األبكار الذكور، عندما أرى الدم خارج 

أبوابكم أتغاىض عن ذلك البيت، ولن ميوت من 
به من أبكار. امكثوا يف بيوتكم اللّيلة 

وكُلوا الحمل الذي ستذبحونه.



اذهبوا اآلن إىل سادتكم 
املرصيني واستعريوا نفائسهم: 
ذهبهم وجواهرهم وفضتهم. 

قد أالن الله قلوبهم، وسيعطون 
بسخاء ووفرة.

احزموا أمتعتكم وتأّهبوا للرحيل
 صباح الغد. فلن ترجعوا إىل هنا ثانيًة. 

وسيكون هذا آخر عهدكم مبرص إىل األبد، 
وستكون هذه بداية عرص جديد لكم، 

أول يوم من أيام الحرية.



أيب، هذا حملنا
الوحيد، أالَ ميكننا 

استعامل طالء أحمر أو ما 
شابه ذلك؟

ا ابني، قال اي أن نذبح حمالً ونضع 
دمه عىل قامئي الباب. فيجب أن 

نعمل بالضبط كام قال. إنك شاهدت 
كيف يحكم عىل من ال يطيعونه. هذا 

الحمل سينقذك من املوت.



فقد مات هذا
الحمل إذن
من أجيل؟ ومن أجيل أيًضا.

ألين أيًضا ابن ِبكر.



أّمي، ملاذا يطيل
أيب بابنا بالدم؟

قال يهوه: عندما
 أرى الدم عىل أبوابكم أعلم
أنّكم تؤمنون يب فال أقتل أي 

واحد داخل الدار.



ها، هل تصّدق كّل
 هذه الخرافات؟ كيف يقدر قليل 
من الدم عىل قامئي باب أن يوقف 
قدوم املوت؟ ابني غري خائف. هل 

تخاف يا يوياكني؟

بالطبع ال. هل تراين جبانًا؟ الدين للضعفاء.
اإلله الصالح ال يقتل الناس ملجرد تقصريهم يف وضع قليل 
من الدم عىل الباب. ثُمَّ ماذا عن الناس الذين مل يسمعوا؟

ملاذا مل تذبح
 الحمل وتضع
الدم عىل بابك؟



ن اللّيلة سريسل األ مالكه
املُهلِك لقتل كّل الذكور من

األبكار الذين ال يؤمنون. لكن
عندما يرى الدم يتغاىض عن

ذلك البيت.

هذا بداية عهد جديد لنا. كّل 
سنة يف هذا لوقت سنعيّد عيد الفصح هذا 

ونتذكّر أّن ا حررّنا من يد فرعون.

أبِت، ملاذا تختلف هذه
الليلة عن كّل الليايل؟



آه يا أيب، أصغِ إىل
الرصخات! ال بُدَّ أن

املُهلِك وصل!

تخايف؛ فقد أطعنا اال.
الدم عىل قامئي الباب،
ونحن نأكل الحمل.



ابني ميت! يا إلهي،

اعمل شيًئا. نادوا موىس!



ملّا مّر املُهلِك فوق املدينة 
تلك الليلة، مات اآلالف. 
أّما الذين آمنوا ووضعوا 
الدم عىل بابهم فعاشوا.

إيه!

، يا اال!

ارحم طفيل!

الاااااا!

أنا آسف، لكنَّ األوان قد فات.
 قد حذرّناك، لكّنك أبيَت أن تصّدق. أخىش

أن الكثريين ماتوا هذه الليلة.



ابننا ميت!

عّجلوا، أحرضوا
موىس هنا فوًرا.



إنَّه ِبكر عائلته!

ما هذا ال....؟

آآآخ!



استدعى فرعوُن موىَس ثانية.



لكنَّ فرعون مل ينظر إىل وجه موىس.

أخطأُت. أرجوك
 أن ترتك مرص وتأخذ كّل 

العربانيني معك. يهوه 
إلهك أقوى من قدريت 
عىل االحتامل. باركني 

قبل أن متيض.



وكام وعد الله آباءهم، غادروا مرص بعد 
أربعامئة سنة. وأعطى املرصيون ذهبًا 

وجواهر وطعاًما للعربانيني- كُّل ما طلبوه 
وأمكنهم حمله. كانت هذه مناسبة سعيدة 

لبني إرسائيل .. أول يوم يف حياة أمة جديدة. 



غادر مرَص ٦٠٠ ٠٠٠
رجل، مع النساء واألطفال،
يف الطريق إىل أرض املوعد.

وقادهم الله أثناء 
النهار بسحابة، َوفَّرت 
لهم الظّل، وأثناء اللّيل 
بعمود نار، أضاء لهم.



الفصل الرابع: 

الخروج



تابعوا السري حتى بلغوا الجبال وأرشفوا عىل البحريات
املرَُّة. هناك عسكروا بينام كانوا يناقشون كيف

سيعربون هذا القدر الهائل من املياه.



أّما فرعون، فبعد أن ناح عىل طفله،
استشاط غضبًا أكرث مام سبق. ملاذا

ترك عبيده يرحلون؟
األمر أمرك يا 

موالي.

أَِعّدوا املركبات، وطاردوا 
العربانيني. اقتلوهم جميًعا، أو 

أعيدوهم.



انظر، الجيش املرصي
قادم! نحن محصورون

يف هذه الصحراء!

موىس أخرجنا هنا لنموت. كان من
األفضل أن نعيش عبيًدا عن املوت

يف هذا املكان املهجور.



عندما رأى املرصيون عجز العربانيني
وتذكّروا املعاناة التي سبّبها موىس

ملرص، هّموا بقتلهم.

ال يشء ميكن أن 
فعله ا إلنقاذنا

اآلن.

الجبال عن جانبينا واملاء 
أمامنا. نحن يف فّخ.



قفوا مكانكم.
ينقذنا ا بطريقة جبّارة.

ىّس اق قلب فرعون
 مرَّة أخرية. بعد اليوم لن 

تروا هؤالء الجنود املرصيني 
إىل األبد.



ملّا بدا األمر وكأّن الجيش املرصي سيُطِبق عىل العربانيني، نزل 
فجأة عمود كبري من النار من السامء وسّد طريقهم. وأثناء الليل، 

كان عند العربانيني نور، أّما املرصيون فلّفهم ظالم دامس.



كانت هذه أروع معجزة، 
إذ مىش بنو إرسائيل عرب 

البحر عىل أرض جافّة.

رفع موىس عصاه عىل البحر
فجاءت ريح شديدة من السامء،
وهبّت عىل البحر، فانفلق البحر،
تاركًا ممرًا جافا عىل قاع البحر. 

وسيتغّنون يف املستقبل بالله الذي شّق
لهم طريًقا يف البحر. وسيعرف الجميع
أنّه ليس سوى إله واحد واسمه يهوه.



هذا يفوق كُّل ما
رأيناه يف مرص.

يا لِلروعة! إلهنا أفضل
اآللهة جميًعا! نحن يف

منتصف البحر.



يوِشّيا! هل ُجِننت؟ ابتعد
عن هناك! أنت تعلم أنّك

ال تستطيع السباحة!



كُّل ما أريد هو ملس
السمك الجميل.



إىل األمام،
اقتلوا العربانيني!

عندما كاد العربانيون يعربون، 
حب ا سور النار الذي كان يوقف 
املرصيني. مل يروا البحر وقد انشّق، 

فاندفعوا وراء العربانيني مبارشة.



هذا يفوق 
كُّل ما رأيناه يف مرص.

يا لِلروعة! إلهنا أفضل اآللهة
جميًعا! نحن يف منتصف البحر.



يوِشيّا! هل ُجِننت؟ ابتعد
عن هناك! أنت تعلم أنّك

ال تستطيع السباحة!



انظروا كّل هذه
 الجثث. إّن البحر 
مملوء بالجنود 
املرصيني املوىت.

بالتأكيد، يهوه هو اإلله
الوحيد. ليس هناك آخر ميكنه 
أن يعمل شيئًا كهذا. سنتذكّر 

هذا اليوم إىل األبد.



بعدما رتكوا البحر والجيش املرصي امليت
وراءهم، تبع بنو إرسائيل موىس والسحابة
إىل الربيّة الواسعة. وواصلوا أكل ورشب ما

حملوه معهم من مرص.

وبعد عّدة أيام من الرتحال، توقّفت 
السحابة التي قاد م عند عيون ماء. وعسكر 

العربانيون هناك حتى نفاد غذائهم. ومل
يوجد مكان يحصلون منه عىل 

املزيد. فأخذوا ييأسون.



كان ميكن أن نظل يف 
مرص ونعيش أفضل من هذا. كان
عندنا ما يكفي من الطعام ونحن

عبيد. أّما هنا، فال يشء.

نعم، هل أخرجتنا
هنا للموت جوًعا؟



استمعوا يل.  أنتم ال 
تشتكون منّي، لكن ن ا 

الذي نتبعه.

يقول يهوه إنّه سيمطر 
خبزًا من السامء. كّل صباح ستجدونه 

مغطِّيًا األرض. كّل ما يجب عليكم عمله 
هو التقاطه وأكله.



ماذا قال موىس؟ كيف
سنحصل عىل الغذاء؟

األطفال جائعون.

يقول إنَّ يهوه سوف 
... ميُطر خبزًا من 
السامء كّل صباح.



ال، لكّني
 مل أسمع كذلك عن 
طريق يف البحر. ال 

بُدَّ أن إله موىس هذا 
خالق الكون. فال أظّن 
أنّه يصعب عليه جعل 

الخبز يتساقط من 
السامء. تعايَل، حان 

الوقت. دعينا
 نذهب ونرى.

لقد حان وقت رشوق الشمس. هل 
تعتقد أنَّ الخبز سيغطّي األرض مثلام 

قال موىس؟

سنموت جوًعا إذا 
مل يوجد خبز.

هل سبق وسمعت عن
خبز يسقط من السامء؟



خبز من السامء،
مثلام قال.

ملاذا شككنا
من األصل؟



انظروا! إنَّه يف كل مكان.
آه، إنَّه لذيذ!

طعمه مثل العسل.

قًا، يهوه هو اح
وموىس نبيه.



املا بقوا يف الصحراء، كان اط
يطعمهم طعام املالئكة الساموي.

وطاملا وقفت السحابة عىل معسكر العربانيني، كان 
العربانيون يتوقّفون  عيون املاء ويأكلون الخبز 

الساموي، لكن عندما تبدأ السحابة تتحرّك، كانوا 
يحزمون ِخيامهم ويتبعونها إىل الربيّة املجهولة. 



لكن جاء وقت
نفد فيه املاء.

أعطانا خبزًا، لكنه
اآلن يقتلنا عطًشا.

ابنتي الصغرية
ستموت إذا ما مل
نجد املاء رسيًعا.



كان يجب أن نبقى يف مرص. يف 
الغد ستنفق كّل بهامئنا، وبعد ذلك سيأيت 

الدور عىل األطفال. يجب أن نحطّم
 رأسك بالحجارة.

سأذهب 
وأكلّم يهوه.

ل اه معنا 
أم ال؟



خرب اأ موىس مبا يعمله.

ملّوا وانظروا قدرة اه.
أنتم ال تؤمنون به، بل
تشتكون وتتذّمرون.



أعطاكم خبزًا، واآلن
 يعطيك ماًء من هذه 

الصخرة الصاّمء.



إيه!
طاخ!



تدفّق املاء
كالنهر.



تّحكت السحابة ثانية، وشّد العربانيون الرِّحال
وتبعوها إىل الربيّة، إىل جبل يدعا سيناء.



ناك صىّل موىس، وتكلّم اه معه ثانية.

ذكّرهم بكّل ما 
فعلُت باملرصيني، وكيف حّررتهم

وأطعمتهم وسقيتهم من الصخرة.



يا موىس، عندما
 أكلّمك، سآيت يف سحابة 

كثيفة لريى الشعب
ويسمعوا ويعلموا أنَّه أنا.

أخربهم أنّهم
 إذا أطاعوا وصاياي، 
صاروا شعبي الخاّص 

ل عىل ما عداهم  املُفضَّ
من الشعوب عىل وجه 

األرض. إذا أطاعوا، 
صاروا مملكة كهنة.



ثمَُّ نزل موىس من الجبل 
وأخرب الشعب بكّل ما ال ا .

سمًعا وطاعة. سنعمل
ّل ما يقوله ا .

فاذهبوا إذن، واغسلوا مالبسكم 
وأجسامكم، هيّئوا أنفسكم لعبادة ا . يزوركم 

ا يف  خالل ثالثة أيام من اآلن.



ما أمر اك، اجتمع الشعب كلّه يف اليوم الثالث
ند سفح الجبل وانتظروا ا أن يتكلّم. فهبطت
السحابة الغريبة عىل الجبل وبعد ذلك …

يا موىس، اصعد الجبل.



ا موىس، أنا اي، يهوه، الذي
أخرجكم من أرض مرص. عندما
تهبط، سّيج حول هذا الجبل.

إذا مّس أحٌد غريك هذا
الجبل مات. سأعطيك
عرش وصايا يجب أن
تلقيها عىل الشعب.



ال تقتل. ال ترتكب 
أفعاال جنسية مع 
أحد غري رشيكك 
املتزوّج منك. ال 

تسق. ال تشهد عىل 
غريك شهادة زور. ال 

تشته امتالك أي يشء 
يخص شخص آخر.

يكن لك إله آخر
 سواي. تصنع صورة 

من أي نوع الستعاملها 
كمساعدة للعبادة.

تنطق باسمي بدون 
صِدق وجدية. يجب 

تخصيص اليوم  السابع 
من األسبوع لعباديت. 

أكرِم أباك وأمّك.



ملّا نزل موىس من الجبل، جمع سبعيًنا 
من ادة إرسائيل وأخربهم بوصايا ا .

سنعمل ا.

إنها وصايا 
جيدة.

أنتم أيها السبعون رجالً،
 عليكم أن تعودوا إىل لجبل معي. 

وسيقابلكم ا هناك كام قابلني، فرتون 
بأنفسكم. لكن يجب أّوالً أن أكتب 

لوصايا التي قالها ا يل يف كتاب.



رص موىس عىل كتابة كّل يشء كام قاله اح.
ساعده روح ا أالَّ يرتكب أّي أخطاء.



عندما أ ى موىس كتابة
األقوال، جّمع الشعب 

وتال ليهم كالم ا .

ن ثمََّ قطع شعب إرسائيل عهًدا 
مع ام: هو يباركهم ومينحهم 

الحياة ويحررّهم من أعدائهم، 
وهم يطيعون كّل وصاياه 

ويسريون يف الرصاط املستقيم.

كّل الذي قاله 
الله جيد، وإنّا له

 لطائعون.



مر اأ موىس بتقديم ضحية
دموية ورّش الشعب بدمها.



كان الجميع مذنبني، يستحّقون املوت،
ىتّ موىس وهارون، لكن ا رحامن
رحيم، إذ دبّر وسيلة للنجاة. 



 بذبح الحمل الربيء ورّش دمه عىل الشعب، سرت الله خطاياهم 
ومل يقتلهم كام كانوا يستحّقون. الحمل الذي مل يستحّق املوت، 

مات بدالً من عدد كبري من الخطاة الذين يستحّقون املوت.

حيث أن خطاياكم قد ُسرتَِت،
ستصعدون معي أيها السبعون

ىل الجبل وترون جالل ا .



فتبع شيوخ إرسائيل السبعون
موىس إىل أعىل الجبل حيث

كلّم ا مع موىس.



فجأًة، ظهر أمامهم عرش او.

الجالل لله!



شاهد السبعون شيًخا موىس وهو يصعد 
الجبل ويتوارى يف الل ا املرُشِق.

وأمجده!

ما أجمل 

ذلك!

ليس هناك
 رجل مثل وىس يتكلّم مع ا

وجًها لوجه.



سأخربك بالضبط كيف تصنع 
الخيمة. ستكون قبيلة الوي كهنتي، 
وسيكون هارون وأبناؤه من بعده 

كبار الكهنة. فسيعلّمون الناس 
الرصاط املستقيم ويقّربون األضاحي 

عندما يقع الشعب يف اإلثم.

يا موىس، ُقل للشعب أن يبنوا
خيمة يعبدونني فيها. وسيكون
فيها مذبح لتقريب التضحيات

ومكان مقّدس ألجتمع فيه
بكبري الكهنة مرَّة كل سنة يف

جميع أجيالكم.



دعونا نصّور صورة 
ذهبية ونتّخذها إلًها.

قد اختفى يف النار عىل
ذلك الجبل منذ أسابيع.

ال بُدَّ أنَّه ميت اآلن.

نعم، نحن ال نستطيع
الجلوس هنا يف هذه
الصحراء إىل األبد.

نحتاج إلًها يهدينا
كام هدانا موىس.



أعطونا
ذهبكم.

موىس مات. لنجعل 
هارون يصنع لنا إلًها ذهبيًا 

يعيدنا إىل مرص.



صنع هؤالء الحمقى متثاَل ثوٍر 
بأيديهم ودعوه إلًها. كانت الصورة 
األصلية للشيطان قبل أن يخطئ 
صورة ثور. رغم جهل الشعب ذلك،

أغواهم الشيطان بعبادته.

انقاد هارون وراء رغبات الشعب 
وساعدهم عىل تصوير إله من الذهب.



كان هارون أحمق جًدا. رغم علمه بأنَّ
لصورة ليس ا ، لكّنه خاف من الناس.

كان هارون أحمق جًدا. رغم علمه بأنَّ
لصورة ليس ا ، لكّنه خاف من الناس.

ها إلهكم الذي
 أخرجكم من أرض مرص. 

غدا سُنذيع عن تضحية
عظيمة ونعبد يهوه.



كلّم الله موىس وقال: “انزل اآلن. ارتكب 
الشعب ذنبًا عظياًم؛ قد تجرّدوا من 

الثياب وهم يرقصون أمام وثن. يجب 
أن أفنيهم أجمعني. إنَّ قلوبهم قاسية 
وهم ال يسريون يف الرصاط املستقيم.”

كان او قد أمرهم بعدم صنع أية
صورة كمساعدة للعبادة، لكّنهم

م الخاّصة. رقص الشعب وتجرّدوا 
من الثياب. وسكروا وفسقوا. 
ا أن يفنيهم  كان الله مستعدًّ
أجمعني ويرسلهم إىل النريان 
التي أعّدها للشيطان وزبانيته.



استشاط موىس غضبًا عندما رأى الشعب 
وقد نسوا الله وصنعوا ألنفسهم وثًنا.

إنَّكم خالفتم
 وصايا الله!



كس موىس لوحي 
الحجر التي كانت 

الوصايا منقوشة عليها.



ثُمَّ حطّم موىس العجل 
الذهبي وفتّته تفتيتًا.

أمل يأمركم بعدم اتّخاذ آلهة 
أخرى من دون الله؟ هل 

ميكن أن يكون متثال تصنعونه 
بأيديكم خالقكم؟



من منكم يف صف يهوه،
 فليأِت ويقف معي. ومن أراد أن 
يعبد آلهة مرص فليبَق حيث هو.

سنتبع إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب.

أنا أفّضل أن أتبع 
الله الذي شّق بحر 
الغاب، حتّى وإن مل 

تكن له صورة.



عقوبة الخطيئة موت.
 يقول يهوه إنّهم يجب أن ميوتوا، 
فخذوا سيوفكم اآلن واقتلوا كّل 
من استعمل الصور كمساعدة 

للعبادة.



قُِتل 3.000 وثني 
وفاسق ذلك اليوم.

الرحمة!

الاااااا!

تساك!



صعد موىس الجبل، 
وكتب الله الوصايا 
العرش مرة أخرى 
عىل لوحني من 

الحجر. وعندما نزل 
موىس، أرى الشعب 
وصايا الله، فوافقوا 
جميًعا عىل طاعتها.



يقول الله إنّكم شعب قايس
 القلب وعاٍص. عندما أمثتم، أمرين 
بقتلكم كلّكم، لكّني دعوت من 
أجلك، فصفح عن ذنبكم. الله 

رحامن ورحيم.



أعطانا الله إرشادات لبناء الخيمة، فإذا 
بنيناها ِطبًقا ملواصفاته، سيجتمع بنا هناك. وحيث أننا 
جميًعا أرشار، دبّر الله طريقة ميكن أن نقرتب إليه بها.

سيُقرّب الالويّون تضحيات 
دموية كّل يوم. وسيوضع الدم مرَّة واحدة يف 

السنة عىل تابوت العهد. فعندما يرى الله الدم عىل 
التابوت، كام فعل يف مرص، سيصفح عن خطايانا، فال 

نوت. هذه وسيلة الله ملغفرة الخطايا.



فلام اكتملت الخيمة، بدأ 
الكهنة يقّدمون التضحيات 

اليومية. وعندما رأى الله إميان 
َمن قّدموا دم الحيوانات، 

صفح عن خطاياهم. لكن الناس مل يرضوا 
بإقامتهم يف الصحراء، فكانوا 

يشتكون عىل الدوام.

ويف يوم من األيام تسبّبت شكاواهم 
وشّكهم يف توقيع الله الحكم عليهم.



أعّد الله عدًدا كبريًا من األفاعي الساّمة لدخول 
املعسكر والبحث عن أجسام دافئة. الله رحيم، 

لكّنه ال يسمح للمعصية باالستمرار إىل األبد.

يا ريّب! انظروا! ثعابني... 
بأعداد غفرية!



ورسعان ما امتأل املعسكر 
باألفاعي الساّمة.



نّجنا يا رّب!



وجدتهم األفاعي يف خيامهم يف الليل.

هسهس.

هسهس.



النجدة. قد 
لُِدغت.



الاااااا!



حتّى األطفال عانوا 
بسبب خطايا آبائهم.

ال، يا يوآب!
أّمي!



كانت صيحات املعاناة والحزن 
تتعاىل من جميع أنحاء املعسكر. 

أجرة الخطيئة مريعة.

الحال هكذا يف جميع 
أنحاء املعسكر، والوضع 
يزداد سوًءا باستمرار. 

وقد مات الكثريون.

يجب أن نجد موىس. 
هذا بالتأكيد عمل الله. 
وهو غاضب من الشعب 

عىل خطاياهم.

طاخ!



يجب أن تكلّم
 الله. نحن نستحّق هذا 
العقاب، لكن اطلب منه 

الرحمة.

متى يتعلّم الناس 
أّن الله يتعامل مع 

الخطيئة بجّدية؟ يجب أن 
يطيعوا وصاياه ويكونوا 

شعبًا طاهرًا.



يا إلهي، أرجوك أن ترحم 
شعبك وتغفر خطاياهم.

اذهب، اصنع حية من النحاس، 
مثل التي تلدغ الشعب. ثُمَّ ضعها 
عىل عمود لرياها الجميع. أخربهم 

أن ينظروا إىل الحّية النحاسية 
فيربأون حاالً.



ال! قد دبّر الله وسيلة.
 انظروا فقط إىل الحيّة 

النحاسية، فتربأوا.



إنَّه سيموت.

ال! دبّر الله وسيلة. 
افتحوا عيونكم فقط 
وانظروا. انظروا واحيَوا!



هذه معجزة!

يجب أن نخرب 
اآلخرين.

قد أفلح األمر معي! 
سأخرب اآلخرين.



انظروا واحَيوا!



ملاذا تعذبه بأمل
كاذب؟

نظر آخرون وبرَِئوا.

أالَ ترى أين أموت؟
ملاذا تزعجني مبثل

هذه الحامقة؟



قد مات.

أنا آسف أنَّه
مل يصّدق.

كانت كربياؤه 
متنعه.



لكن الناس واصلوا السري يف طرقهم الخاّصة، 
اونوا يف طاعة وصايا ا أحيانًا كثرية.

أى الشعب قّوة ار مرَّة أخرى. ابتعد املعسكر عن 
الثعابني وعادت الحياة إىل مجراها الطبيعي.



بع بنو إرسائيل السحابة، 
وأطعمهم ات املّن من السامء 

ووفّر لهم ماًء للرشب.

وكان سيهديهم إىل أرض املوعد، لكّنهم عصوا وصاياه 
ومل يطيعوها، فأتاههم يف الربيّة أربعني عاًما.



يا موىس، هل تحسب نفسك الوحيد املُقرَّب إىل الله. نحن طاهرون مثلك متاًما. 
يف الحقيقة، الجامعة كلها طاهرة، ومل يتبقَّ بيننا خطاة. الله يسكن بيننا، ولسنا 

يف حاجة إليك أنت وهارون لتأمرانا مبا نعمل وتجعال من نفسكام
 حاكمني علينا. نحن قادرون عىل الحكم مثلكام.

نعم، سئمت من هذا
التيهان يف الصحراء وقتل لنا عىل 

أمور تافهة.

نعم، هذه غلطة
موىس. معايريه عالية

أكرث من اللزوم.



ذهب موىس إىل الخيمة
سأل ا ماذا يعمل.



تكلّم الله وقال: “أنتم تنتحلون مسؤولية أكرب من الالزم يا أبناء 
الوي، وتعيّنون الناس كهنة يف حني أن الله مل يعيّنهم.”

غدا سيحكم الرّب بيننا جميًعا، وسنعرف 
من هم كهنة الله، َمن ِمّنا طاهر وَمن ليس بطاهر. 

تعالوا إىل الخيمة صباح الغد، وأحرضوا مباخركم وفيها نار.



ويف اليوم التايل.

اقرتبوا يا من تقولون بأنَّكم
طاهرون، وتريدون منصب الكهنوت 

والتسيُّد عىل الشعب.



يقابلنا اس هنا اليوم، وهو الذي
سيختار. وسرنى قدرته وجالله.



انفصلوا عن هؤالء الناس األرشار،
ألين سأقتلهم يف لحظة.



ابتعدوا عن خيامهم.
ال تقرتبوا منهم وإالّ

مّتم معهم.



لكن إذا شاهدتم اليوم
 شيئاً جديًدا، فانفتحت األرض 
وابتلعتهم مع كّل أمالكهم إىل 
هاوية الجحيم، عرفتم أنّهم 

أمثوا ضّد الله وأيّن نبيه.

هذا هو اإلثبات: إذا مات
 هؤالء الرجال موتًا طبيعيًا، 

تعرفون أيّن نبي مزيّف وأّن الله 
مل يتكلّم عىل لساين.



الاااااا!

ياه!
النجدة!

كراك!
بووووم!



كّل الرجال الذين أرادوا أن يكونوا
كهنة ابتُلِعوا أحياء إىل نار جهنم 
املُعّدة للشيطان ومالئكته الرشيرّة.



كان ذلك يوًما 
لن ينساه بنو

رسائيل، أوضح ا 
فيه أّن موىس

نبيه، وأولئك فقط 
الذين عيّنهم
ميكن أن 

يكونوا كهنة.

خذوا مبا ر خكم 
النحاسية واصنعوا منها 

غطاًء للمذبح.

عندما ترون النحاس يغطّي 
املذبح، تتذكّرون هذا اليوم، الذي يه

 تجاهل الناس وصايا ا وأرادوا تنصيب
 أنفسهم كهنة.



ان جالل اك يحل دامئًا عىل الخيمة والشعب يتبع
موىس طوًعا ذهابًا وإيابًا يف الصحراء ملدة أربعني سنة.

اصل او إمطار الخبز من 
السامء، وزّودهم باملاء من

الصخرة. غطّاهم عمود النار 
يف الليل والسحابة يف النهار.

استقّروا وتعلّموا حفظ وصايا ا .

الل اج معنا 
وهو يهبنا الخبز من 

السامء.



تعّهد الكهنة الخيمة وقّربوا
تضحيات يومية كام أمر موىس.



وبعد أربعني سنة يف الصحراء، والجميع
يستعّدون لدخول أرض املوعد، استدعى

موىس إىل الجبل. وهناك، بعد كلمة
خرية مع ا ، رقد ومات يف هدوء.



وعىل الفور، صعدت روحه إىل محرض
 ، وهناك سيبقى حتّى اية الزمان 

حتّى ينضّم إىل شعبه ثانية يف األرض
لتي وعدها ا إبراهيم.



رّت ٥٠٠ سنة تقريبًا منذ 
أن دعا اللهم إبراهيَم لرتك
عبه والهجرة إىل األرض 

التي سيعطيها له ا . قّق َوْعُد اتح إلبراهيم وسارة
بأن يصنع أمة عظيمة من

ابنهام إسحاق. أبناء يعقوب
االثنا عرش، الذي تغرّي اسمه
إىل إرسائيل، قد صاروا اثنتا
عرشة قبيلة كبرية العدد.



تحّرروا من العبودية، وتاهوا يف 
الصحراء مع موىس، وتسلّموا
ريعة ا ، وأخريًا هم اآلن 

يدخلون أرض املوعد. يف أثناء
الرتحال يف الربيّة، كان ولد 
صغري بجانب موىس دامئًا،
يراقبه ويتعلّم منه وهو 

يقود شعب إرسائيل.



ثم كرب ذلك الولد وغدا
محاربًا جبّاًرا، اسمه يشوع.



أن انتقل موىس إىل محرض اب، اختار الببب يشوع
ليقود الناس إىل األرض التي وعد ا إبراهيم. 

تذكّر الناس النبوة عن اغرتا م يف أرض غريبة وإعاد م
عد ٤٠٠ سنة إىل أرض آبائهم. قد صدق ا يف وعده.



يف يوم عبورهم
ر األردن، انقطع

نزول املّن من السامء 
وأكلوا طعاًما

طازًجا من األرض.

نعم، هذا مكان ممتاز لرتبية
 أطفالنا وتعليمهم أن يعيشوا يف

 طهارة وسالم. 

آه يا زوجي، هذه أرض
ائعة التي أعطانا ا .



الفصل الخامس:

 األنبياء



كان أهل فلسطني، أي األرض التي دخلها 
بنو إرسائيل، أرشاًرا. كانوا يُدَعون كنعانيني 

وكانت لغتهم تختلف عن لغة بني 
يعقوب. كذلك كانوا يقّدمون تضحيات 
برشية ويسجدون آللهة مصنوعة من 
الفّضة والذهب والنحاس والخشب.

هذا الطفل الربيء
ئ لك يا بعل. ليهدِّ

دمه غضبك.

سأضّحي بطفيل
للتكفري عن ذنبي.



رسل اأ األنبياء والكهنة ليحّضوهم عىل 
التوبة، لكّنهم استمّروا يف خطاياهم. 

وكام أباد الناس أيام نوح ومدينتي سدوم 
وعمورة، سيُبيد شعب كنعان اآلن.

إنَّه أمر كريه
 ولكّنه واجب. افعل 

خريًا، تجِن خريًا؛ 
افعل الرّش، را. 

ذات يوم سنبلغ رتبة
الكهنة الكبار، ونقّدم 

نحن التضحيات.



قاوم الوثنيون الساكنون يف أرض 
املوعد غزو بني إرسائيل وقاتلوهم 
للمحافظة عىل أرضهم، لكن الله 
مّكن بني إرسائيل من هزميتهم.



هذا آخر طفل
تقتله يف حياتك.

كيف تجرؤون
عىل اقتحام هذا
املعبد املقّدس!



عندما انتهت الحرب الدامية أخريًا، 
انترص العربانيون عىل أعدائهم، 

وامتّدت األرض أمامهم ليفتحوها. 
ثمَُّ خطب يشوع يف الشعب. 

قد 
جاء أبونا إبراهيم 
من عب وثني. ثم 
كلّمه ا ووعده بأن 

يجعل منه أمة
عظيمة.



قال الله أيًضا إّن شعبه سيهبط إىل

 مرص ويبقى هناك أربعامئة سنة، ثُمَّ
 يُخرجهم بعدها من هناك ويعيدهم إىل 
هذه األرض عينها التي أنتم واقفون عليها 
اآلن. وها نحن هنا، بعد ميض 500 سنة، 

دليالً عن وفاء الله بوعوده إلبراهيم. 
فادخلوا اآلن واستعمروا بقيّة األرض. وال 
تحذوا حذو الُكّفار الذين سكنوا هذه 

األرض قبلكم، لئال يحكم الله 
عليكم كام حكم عليهم.



نعموا بالسالم يف األرض 
الجديدة. وامتلك الجميع 
مزارعهم الخاّصة وانترش 
الطعام بوفرة. قد باركهم
دونًا عن جميع الشعوب.

عشاؤك 
جاهز.

مبجرد أن نخُرِج
هذه الصخرة.



ما وعد اك، تضاعف العربانيون حتّى 
مألوا األرض. وعّم م الُوّد والعدالة. 

وُدِعيَت األمة الجديدة إرسائيل.

السالم عليِك، يا
أختي. كيف

السمك اليوم؟

هذا سمك 
طازج من البحر 

كالعادة.



هزم يهوه 
أعداءكم، لكن مل تزل هناك 

عبادة أصنام يف هذه األرض. اختاروا 
هذا اليوم من تعبدون؛ إما اآللهة 

املزيّفة لهؤالء الناس، الذين تسكنون 
أرضهم، أو إله إبراهيم. أما أنا 

وعائلتي، فسنعبد املوىل.

حاشا لله 
أن نرتك املوىل ونعبد آلهة 

أخرى؛ ألنَّ يهوه حررّنا بقدرة 
جبّارة من عبوديتنا يف مرص 

واعتنى بنا يف الصحراء.

نَِعُد بعبادة املوىل
عّز وجّل.



واملوىل 
طرد من أمامنا كّل الناس، حتّى 
األموريني الذين كانوا يسكنون 
هذه األرض. لذلك سنعبد الرّب 

أيًضا؛ فهو إلهنا.

ا إله قُّدوس؛ وهو إله غيور.
 إذا رتكتموه وعبدتم األصنام ، انقلب 

عليكم وألحق بكم  األذى والدمار.



أنتم شهود عىل أنفسكم أنّكم 
اخرتتكم ا لتعبدوه.

نحن شهود.

سأكتب العهد الذي قطعتموه
ع ا هذا اليوم يف الكتاب.

كام أطعنا موىس يف كّل يشء، كذلك
نطيعك. فليكن املوىل إلهك معك كام كان مع

وىس. كُّل من يعىص وصايا ا يُقتَل.



حكم الشعَب قُضاٌة كانوا 
يتكلّمون مع الله ويقرأون 
أقوال موىس، ثُمَّ يرشحون 

رشيعة الله للشعب 
ويقودونهم إىل طاعة الله.

قال موىس إنَّ املالك
مسؤول عن األضار

ويجب أن يُقتَل الثور.

اذا تقول رشيعة ام
بخصوص الثور الذي

نطح شخًصا ما؟



فعبدوا املوىل سبحانه وتعاىل 
وقّدموا التضحيات كام أوصاهم.

ذكّر الشعب معجزات ات التي 
عملها يف زمن موىس ويشوع إىل 

حني، وكانوا شاعرين بفضله يف
تحريرهم من عبودية املرصيني. 

ال يا ابني، لن يأيت 
املُهلِك، لكنَّ دم هذا الحمل
سيغطّي خطايانا ويجعلنا

قبولني عند ا .

يا أيب، ملاذا يقتل
لنا؟ هل سيعرب   الكهنة حَمَ
علينا املُهلِك كام عرب عىل

 آبائنا يف مرص؟



ثُمَّ وعدوا يشوع بأنّهم 
سيعبدون الله ويعملون 
بوصاياه، لكن مل يواصل 

الجميع عبادة املوىل 
سبحانه وتعاىل.

عندما توقّفت املعجزات، نس الجيل 
التايل عبادة الله الحّي وسجدوا لصور 

ال حياة فيها. وعبدوا أسالفهم أيًضا.



كام حّذر يشوع، أرسل الله 
األجانب لتدمري بني إرسائيل.

هآآآآآآآآه

ال! أنقذين يا بعل!



عندما حاسب الله شعبه 
عىل معاصيهم، تذكّروا 

رشيعته وأقّروا بخطاياهم.

عندما أقّروا بخطاياهم، غفر 
الله لهم وأعاد أرضهم.

يا يهوه، اغفر لنا خطايانا 
وأحّل السالم من جديد.



تعب الشعب من اتّباع 
القضاة الذين ابتغوا 
وجه الله وأرشدوا 

الشعب من كتاب الله، 
لذا قّرروا أن ينّصبوا 
عليهم ملًكا يحكمهم.

ستُصاَدر أراضيك ملصلحة 
اململكة. ميكنك أن ترتك ابنتك 
هنا، وسنعتني بها غاية العناية.



حّذرهم نبي وقاٍض اسمه 
صموئيل من أّن تنصيب 

امللك سيكون مبثابة 
رفض لله حاكاًم عليهم، 
لكّنهم مل يريدوا السري 
يف طريق اإلميان. فكان 
من ذلك أن أساء امللك 
شاول استغاللهم، ونهب 
مالهم وأمالكهم، واستعبد 
أبناءهم واستغل بناتهم.



وملا شاخ امللك 
شاول، استولت 

عليه أرواح رّشيرة 
فأفسدت مزاجه 

وجعلته حاّد الطباع.

يف ذات يوم، حاول 
طعن صبي صغري 

اسمه داود بالرمح، كان 
يلعب عىل القيثارة له.

متادى شاول يف املعصية. فانتابته الغرية والخوف 
من الجميع. ووعدته األرواح الرّشيرة بإعطائه قّوة 
وثروة، لكّنها مل تجلب عليه إالَّ التعاسة واالكتئاب.



ثُمَّ ترك شاول 
الله الحّي 
واستشار 
الساحرات.

ومات شاول يف املرعكة فعالً 
وطرُِحت نفسه يف الجحيم.

أرى ظالًما. 
هذا فأل رّش. ستموت 

يف املرعكة وسيأخذ
آخر مكانك.



ختار اا شابًا ليحّل محل شاول يف املُلك. 
وكان صبيًا راعيًا للغنم أحّب وعمل بوصاياه؛ 

وهو نفس الصبي الذي حاول شاول قتله.

كان داود صالًحا ومحبوبًا 
من الله. فهل هو –يا 

تُرى- َمن سيحّرر البرش 
من الخطيئة واملوت؟ هل 
داود هو املسيح املوعود؟

، فاَل أَْحتَاُج   اللُه َراِعيَّ
ٍء. يِف َمرَاٍع َخرْضَاَء  إِىَل يَشْ

يُِريُحِني، يُْنِعُش نَْفيِس.



كتب داود: 
َهِنيئًا لَِمْن ال يَتْبَُع َمُشورََة 

األرَْشَاِر، 
َوال يَِسرُي يِف طَِريق الُْخطَاِة، 
اِخِريَن.  َوال يَْجلُِس َمَع السَّ
يَعِة اللِه،  بَْل يَْفَرُح ِبرَشِ
ُل ِفيَها نََهاًرا َولَياْل.  َويَتَأَمَّ



لَيَْس َهَذا َحاَل األرَْشَاِر، 
بَْل ُهْم كَالتِّنْبِ الَِّذي 

يُح.  ُدُه الرِّ تُبَدِّ
لَِذلَِك ال يَْهرُُب األرَْشَاُر 
يِن،  ِمْن ِعَقاِب يَْوِم الدِّ
َوال يَُكوُن الُْخطَاُة يِف 

الِِحنَي. َجاَمَعِة الصَّ

فَيَُكوُن كََشَجرٍَة َمْغُروَسٍة 
ِعْنَد َمَجاِري الِْميَاِه، 

تُْعِطي مَثَرََها يِف أََوانِِه، 
َوَورَقَُها ال يَْذبُُل، وَكُلُّ َما 

يَْعَملُُه يَْنَجُح. 



ازدهرت األمة يف عهد 
داود وعاشت باستقامة.

عندما مات شاول، 
تقلّد داود املُلك 

عىل إرسائيل وقاد 
الشعب يف عبادة الله 

والعمل بوصاياه.

أِعد أرض هذه املرأة لها 
وال تفرضوا عليها املزيد من 

الرضائب.



كلّم الله داود وكشف له العديد من األمور 
عن املستقبل. فكتب داود تلك النبوءات 
يف كتاب املزامري، وقد تّم عدد كبري منها.

الِح  فَيَْقيِضَ لَِشْعِبَك ِبالصَّ
َولَِمَساكِيِنَك ِبالَْعْدِل. َوُهَو يَُداِفُع 

ْعِب، ويُْنِقُذ  َعن َمَساكنِِي الشَّ
أَبَْناَء الْبَائِِسنَي، َويَُحطُِّم الظَّالَِم. 
الُِح يِف أَيَّاِمِه، َويَِزيُد  يَزَْدِهُر الصَّ
الَْخرْيُ َما َداَم الَْقَمُر يرُْشُِق. تَرْكَُع 
ْحرَاِء، ُملُوُك تَرِْشيَش  لَُه قَبَائُِل الصَّ

َواِحِل َوالُْجُزِر. يَْسُجُد لَُه  َوالسَّ
كُلُّ الُْملُوِك، َوتَْعبُُده كُلُّ األَُمِم.



ي الْبَائَِس َوالِْمْسِكنَي،  ألَنَُّه يَُنجِّ
ِعيِف، َويُْنِقُذ  يَْشِفُق َعىَل الضَّ

الَْمَساكنَِي ِمَن الَْمْوِت. 
يُْنِقُذُهْم ِمَن الظُّلِْم َوالُْعْنِف، 
ألَنَّ َحيَاتَُهْم َغالِيٌَة يِف نَظَرِِه.

يَْخلُُد اْسُمُه إِىَل األَبَِد، يَُدوُم كََدَواِم 
ْمِس، ِبَواِسطَِتِه يُبَارُِك اللُه  الشَّ

كُلَّ األَُمِم، َويَْدُعونَُه ُمبَاَركًا.
تَبَارََك اْسُمُه الَْجلِيُل إِىَل األَبَِد.

)مزمور 72(

كان داود رجالً صالًحا، لكّنه 
أَثِم، لذلك ال ميكن أن يكون 
ي املوعود. إّنا كتب  هو املُنجِّ
ما ييل عن هذا املُنِقذ القادم: 



قال الله لداود: بعد 
أن متوت، سأثبّت 

ُملَكك يف عهد ابنك. 
وهو سيبني بيتًا يل 
ألُعبَد فيه، وسأثبّت 

ُملَكه إىل األبد.

بعد وفاة داود، أصبح سليامن 
ابنه ملًكا )971 ق. م.(. وطبًقا 
ألوامر الله لداود، بنى سليامن 
هيكل العبادة )966 ق. م.( 
الستبدال الخيمة القدمية 

التي استعملوها يف الصحراء. 
وازدهر شعب إرسائيل كام 
مل يزدهروا من قبل. حّقق 

الله وعده تحقيًقا بإحضارهم 
إىل األرض ومباركتهم فيها.



لكن بقي وعد مل يحققه الله 
بعد، أي مجيء ُمخلّص يقيض 

عىل أعامل الشيطان. ظل 
الشعب يرتكب املعايص، وظل 
م للتكفري  دم الحيوانات يُقدَّ
عن الذنوب. لكّنهم كانوا 
شاكرين لله تدبريه وسيلة 
لتغطية خطاياهم، إىل حني 
الوقت املُعنيَّ ملجيء املُحرِّر، 
الذي يزيل الخطايا إىل األبد.



كان الشعب يأتون إىل الهيكل لسامع 
التعليم من كتاب الله. ومتتّعوا بنبوات 

مجيء املخلّص عىل نحو خاّص. كتب داود العديد من األشياء عن 
 : املُحرِّر القادم: قَاَل الربُّ لريبِّ

“اِْجلِْس َعْن مَيِيِني َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك 
تَْحَت قََدَميَْك.” 
)مزمور 110: 1(

، َعرُْشَك ثَاِبٌت إِىَل أَبَِد اآلِبِديَن.  اللَُّهمَّ
أَنَْت تُِحبُّ الَْحقَّ َوتَْكرَُه الْبَاِطَل، لَِهَذا 

َعظََّمَك اللُه إِلَُهَك فَوَق أَْصَحاِبَك، 
فََمَسَحَك ِبَزيِْت الَْفَرِح. )مزمور 45: 

)6-7

أَنَْت ابِْني، أَنَا الْيَْوَم تَوَّْجتَُك اِبًْنا يِل. 
قَبِّلُوا االبَن لِئاَل يَْغَضَب، فَتَْهلُِكوا 

يِف الطَِّريِق، ألَنَُّه َعْن قَِريٍب 
يَْشتَِعُل َغَضبُُه.

كتب داود العديد من
 األشياء عن املُحرِّر القادم:



مزيد من النبوات عن املُنِقذ اآليت: 

. أَْعىَل أَنَا أَيًْضا أَْجَعلُُه األَوََّل فَْوَق الُْكلِّ
نْيَا. )مزمور 89: 26-27(  ِمْن ُملُوِك الدُّ

اللَُّهمَّ إِينِّ أُِريُد أَْن أَْعَمَل َمشيئَتََك. 
يَعتَُك يِف قَلِْبي. )مزمور 40: 8( رَشِ

ِباألَْمثَاِل أَتََكلَُّم، َوأُْعلُِن أَْشيَاَء كَانَْت  َمْخِفيًَّة
 ُمْنُذ قَِديِم الزََّماِن. )مزمور 78: 2(

وكتب داود شيئًا غريبًا عن املسيح 
املنتظر: اِنَْسَكبُْت كَالاَْمِء. انَْحلَّْت 
ْمعِ،  كُلُّ ِعظَاِمي. َصاَر قَلِْبي كَالشَّ

يِت  َذاَب يِف َداِخيِل. يَِبَسْت قُوَّ
كََشْقَفٍة ِمَن الَْخزَِف. لَِصَق لَِسايِن 
ِبَحَنيِك. يِف تُرَاِب الَْمْوِت تََضُعِني. 
أََحاطَِت الِْكالُب يِب، ِعَصابٌَة ِمَن 

 . قَتِْني. ثََقبُوا يََديَّ َورِْجيَلَّ األرَْشَاِر طَوَّ
يِف إِْمَكايِن أن أَُعدَّ كُلَّ ِعظَاِمي، 

َوُهْم يَْنظُُروَن إِيَلَّ َويَتََفرَُّسوَن يِفَّ. 
يَْقِسُموَن ثِيَايِب بَيَنُهْم، َوَعىَل َمالِبيِس 
يُلُْقوَن قُْرَعًة. )مزمور 22: 14-18(



متتّع سليامن مبُلك طويل وناجح، لكن بعد موته انفصل النصف الشاميل 
من اململكة وملّكوا عليهم رجالً رّشيرًا اسمه يَُربعام )975 ق. م.( 

هذا هو اإلله الذي أخرجكم من 
مرص، وها هم كهنته.

لكن ماذا عن رشيعة
 موىس وبيت الله الذي أّسسه 

الله يف القدس؟



 كانت اململكة الشاملية بعيدة عن الهيكل الذي يف القدس، لذا بنوا 
أماكن عبادتهم الخاّصة، وأضافوا إليها أصناًما يف صورة العجول الذهبية.

هناك عّدة أشكال لله. 
بعض الناس يدعونه يهوه، 

والبعض يدعونه سني، 
والبعض يدعونه كَموش، 

لكّننا ندعوه بَْعل.

ُحف املقّدسة لكن ماذا عن الصُّ
 التي أعطاها الله ألنبيائه؟ إنها تأمرنا بعدم 
اتّخاذ أرباب آخرين من دون الله. وورد فيها 

إنَّه ال إله إالَّ الله الواحد الحّق وإنه ليس 
سوى طريق واحد إليه.



ل تعتقد أن اه ضّيق

األفق إىل هذا الحد؟

كفاكم هذا الحديث! عبادة
بعل هي اآلن الدين الرسمي
للبالد. واملوت جزاء الكّفار!



عندما اختار الكهنة الِعْجل صورًة للعبادة 
اختاروا –عن غري علم- نفس صورة 

إبليس، املالك الساقط. فكانوا يعبدون 
الشيطان، مام أبهجه، ألنه كان يرصف 

الناس عن وعد الله مبجيء املُخلِّص.
يا بعل، تقبَّل هذه
الضحية من أيدينا

املتواضعة.

بوركِت يا ملكة لسامء، يا أّم ا .
اسمعي صلواتنا واغفري لنا خطايانا.



باسم يهوه، الذي ارتددتم عنه، 
اسمعوا كلمة املوىل عّز وجّل. سيولد طفل ولد من 

ذرية داود. ومن نسله سيجيء املُحرِّر. سيكون اسمه 
يوِشيّا، وعىل هذا املذبح سيحرق كهنة بعل.

ماذا تفعل عىل هذه
األرض املقّدسة؟



بكلمة الرّب، أقول 
لكم إن يوِشيّا سيُحرِق عظام هؤالء

الكهنة عينهم عىل هذا املذبح.

كيف تقول شيئًا كهذا؟ ال يستطيع 
أحد أن يُنِبئ باملستقبل إالَّ اآللهة.



يعطيكم اس دليالً عىل إرساله إياي
إليكم. يف هذا اليوم عينه سينشّق هذا

املذبح البديع الذي بنيتموه لعبادة األصنام
البكامء وسيتبّدد الرماد الذي عليه.



ها ها ها! أنصتوا إىل يق هذا
الحامر املتديّن. إنّه يظن أنَّه عىل

حّق وأن الجميع مخطئون!

اقبضوا عليه! اقتلوه.
كيف يجرؤ أن يتكلّم

ضّد دين غريه!



ُشلَّت ذراعي! يهوه
عاقبني. صلِّ ليك أُشَفى.



أيها املوىل اإلله،
 اكشف عن ذاتك اليوم. 

واشِف ذراع امللك.



إ ا معجزة! شفى
ذراعي!



الاااااا!

كارك!كارك!
!موووو!موووو

يا رّب, ذه
السعة؟



 

نت حًقا نبّي اأ! مل يفعل نبي من أنبياء بعل شيئًا كهذا البتة.
 تعاَل معي، فننتعش بالطعام والرشاب ثمَُّ أعطيك جاًها وماالً 

عىل خدمتك العظيمة التي قّدمتها لله اليوم.

ال، أنا ال أستطيع الذهاب عك. أمرين  ا أالَّ أتناول
 أي طعام أو حتّى أرشب ماء  طاملا كنت يف إرسائيل،

 وأالَّ أعود من نفس الطريق التي جئت منها.



لكّنك قلت إن عظام الكهنة 
ستُحرَق عىل املذبح، واملذبح قد 

تالىش دون أن ميوت أحد.

ذا كالم اه، ال
كالمي.

قد قىض عىل ديني.
فلم يبَق يشء بعد.



بحسب أمر الله، عاد نبي 
الله من طريق مختلفة، 
ومّر عليه يومان بدون 
طعام أو رشاب، فعطش 

وجاع جًدا. فتعّقبه شابان، 
كانا يعبدان العجل 

الذهبي ذلك اليوم، ملعرفة 
الطريق التي سيقصدها.



بسعة! أرسجوا 
الحامر! يجب أن 

أجده!

يا أيب، ما كنت
ألِصّدق ما مل أَر بأّم عيني. ما 
أشبه هذا بأنبياء بني إرسائيل

القدامى!

يا أيب، هل
 تظّن أنَّ ما يقوله 
صحيح؟ هل يهوه 
هو اإلله الوحيد 

الحّي؟ وهل أصنامنا 
ال تعدوا أن تكون 

خشبًا وذهبًا؟



فوجد نبي يهوه جالًسا تحت شجرة، وأراد 
التقرُّب من الرجل صاحب هذه القدرة. 

وقد كان هو نفسه نبيًا ليهوه، لكن عندما 
انقسمت اململكة تشيّع لوثنية أبناء بلده، 

مفّكرًا: “أليست كّل األديان سواء؟”



ال أستطيع، فقد 
مرين ا أالَّ آكل أو أرشب 

يف هذا املكان.

الحمد لله فأنا
 عطشان جًدا.

لكنّي نبي مثلك متاًما،
 ويف هذا الصباح بالذات كلّمني مالك 
من عند يهوه وأوصاين بإحضارك معي 

إىل بيتي لتأكل وترشب.

بُدَّ أنك نبّي اال الذي من مملكة يهوذا. تبدو مرهًقا. 
ارِجع إىل بيتي وسأقّدم لك الطعام والرشاب.



هكذا يقول يهوه: “ألنك مل تُِطع وصية الله املوىل، بل 
أكلت ورشبت يف هذا املكان، فلن تعود جثّتك إىل

 يهوذا لتُدفَن يف مقربة عائلتك.”

يا أيب، إنك تتنبّأ. هل
لّمك ا أيًضا؟ نعم يا ابني، هذه

 هي املرَّة األوىل
منذ سنوات.

كانت الوجبة 
رائعة، لكن يجب

عيّل متابعة املسري 
إىل يهوذا.



من دون شّك، 
وأنا السبب.

أتعني أنّه
سيموت؟



ادر النبي مغموًما، عاملًا أنَّ اغ دامئًا يصدق 
يف كلمته، وأنه ال محالة ميّت. إنّا مل يتوقّع 

أن يتم األمر ذه السعة، أو ذا األسلوب.

إيــــــه!



ذلك النبي الذي
من يهوذا!

مل أَر شيئًا مثل  هذا
 يف حيايت. قتله األسد 
ثمَُّ جلس يف مكانه 

دون التهامه.

واألغرب أنَّ األسد 
والحامر يجلسان 

سويًا وكأنهام يحرسان 
الجثامن.



ُدِفن نبّي الله ورسعان ما نسيه الجميع، 
إالَّ ِقلّة قليلة. ثُمَّ تم ترميم املذبح، وبعد 

ثالمثائة سنة تقريبًا كان َعبَدة بعل ال 
يزالون يستعملونه، لكنَّ أحًدا مل يُحرِق 
عظامهم عىل املذبح كام تنبّأ نبّي الله.

  أخذ النبي املزيّف 
نبّي الله ودفنه يف 

قربه الخاّص بني أنبياء 
بعل، بالقرب من 
املكان الذي حطّم 

الله فيه املذبح.

قتله الله بسبب 
عصيانه. وسيحدث 

كّل ما تنبّأ به 
بالتأكيد.



وبعد ثالمثائة سنة، اعتىل عرش مملكة 
يهوذا ملك اسمه يوِشيّا )640 ق. م.(. حّج 
هذا امللك إىل بيت الله ووجد نسخة من 

التوراة. فانزعج عندما أدرك أنَّ الشعب نيس 
الله الحّي وانساق وراء األصنام، لذا أمر 
كّل الشيوخ واألنبياء والكهنة وكّل ُسّكان 
القدس باملجيء لسامع تالوة كتاب الله.

شعر الشعب بالخجل من 
خطيئتهم ووافقوا عىل 
طاعة التوراة بحذافريها.



أطاع الشعب رشيعة 
الله وحطّموا كّل األصنام 

يف البالد. ثُمَّ قتلوا كّل 
الكهنة الذين كانوا 

يبّخرون للشمس والقمر 
والكواكب وملكة السامء.

أيتها األّم املقّدسة، 
نّجينا!



تُحرِّم رشيعة الله، التي سلّمها 
ملوىس، الشذوذ الجنيّس، لذا تم 
نفي كافّة اللوطيني من األرض.

مغّفلون متزّمتون.



كذلك طّهروا األرض 
من أولئك الذين كانوا 

يستشريون الجان والوسطاء 
الروحانيني والساحرات.

اكرسوا كرتها
 البلورية وأحرقوا 

البيت.



حطِّموا املذبح، 
وحطّموا كّل األصنام، 

واقطعوا األشجار، 
واطحنوها جميًعا 
حتّى تصري غباًرا.

صعد يوِشيّا إىل نفس 
املَِنّصة حيث واجه النبُي 
يَُربعاَم، أول ملوك اململكة 
الشاملية، قبل 300 سنة.

ال إله إالَّ الله
 الواحد الحّق، وهو ال

 يُعبد بواسطة الصور. هؤالء 
الكهنة املزيفون أضلّوا

 شعب الله!



انشّق املذبح 
مرَّة أخرى وتبّدد 
الرماد من عليه.

يجب أن متوت.



قُِتل كّل الكهنة املزيّفني 
وأحرِقت أجسامهم 
عىل حطام املذبح.

وبالجوار كان مثة مقربة للكهنة 
املزيفني. فَلَِمْنع الشعب من التعبُّد 

عند ضائحهم، احتفر يوِشيّا 
عظامهم وأحرقها عىل املذبح.



وهكذا متّت أخريًا النبوة 
التي طالت 300 سنة، 

كام قال نبّي الله.

أحرقوا 
كّل العظام.

لكنَّ هذا قرب نبّي الله 
الذي جاء من يهوذا قبل ثالمثائة سنة، 

يا جاللة امللك، وتنبّأ بهذا اليوم بالذات. وقال 
إنَّ رجالً اسمه يوِشيّا، أي جاللتك، سيجيء 

ويصنع األشياء عينها التي صنعتَها اليوم.

فلترتكوا عظامه وشأنها.
 أّما األخرى فأحرقوها. يجب 
وضع حّد لهذه الوثنية إن كنا 

نبتغي بركة الله علينا.



اآلن وقد اختفت عبادة األصنام، أمر 
امللك يوِشيّا كّل الشعب باالحتفال بعيد 
الفصح تذكاًرا ليهوه، الذي أخرج آباءهم 

من مرص وأعطاهم هذه األرض.

تباركَت، أيها املوىل إلهنا، رّب
 العاملني، املُخِرج الخبز من األرض.



فقّص عليهم األب القّصة القدمية، كيف حّررهم الله من عبودية مرص 
وأعطاهم الرشيعة والهيكل. وأخربهم كيف حفظ الدم عىل قامئي الباب 

األبكاَر الذكور من املالك املُهلِك. فكان أعظم عيد فصح عىل اإلطالق.

أبِت، ملاذا يختلف هذا 
اليوم عن عداه من األيام؟



إيليا
الفصل السادس:



ثُمَّ اعتىل رجل ضعيف اسمه آخاب 
عرش إرسائيل، وهي النصف الشاميل من 
اململكة )918 ق. م.(. وكان يقيم شامالً 

ا  يف السامرة عىل مقربة من أهل صيدا. أمَّ
أهل صيدا فكانوا يعبدون بعالً. وتزّوج 

آخاُب من إيزابل، ابنة ملك صيدا.



اشتهرت إيزابل بحامسها
الديني، وكانت تحتقر إله بني 
إرسائيل ورّوجت لعبادة بعل

يف كافة أرجاء البالد.



كان عند امللك خادم اسمه
عوبديا يعبد املوىل عّز وجّل.

اعرثوا عىل كّل أنبياء
يهوه واقتلوهم. لن يكون 

لنا إله سوى بعل.

يجب أن أجد أنبياء
وأحذرّهم.



أخفى عوبديا ١٠٠ نبي يف كهف
وكان يجلب لهم الطعام واملاء.



كنَّ أحد أنبياء ال الحّي
رفض االختباء: واسمه

إيليا عليه السالم.



أيها امللك آخاب،
 ألنك تركت إله آبائك واتّبعت 
زوجتك إيزابل يف عمل الرّش، 
يقول املوىل عّز وجّل إنَّه لن 

يسقط مطر أو ندى عىل أرض 
إرسائيل ثانية حتّى آُمر بذلك.

ها ها! إنك تظّن أنّك نبي،
 أليس كذلك؟ حسًنا، عندي ألف نبي وهم
 مل يذكروا شيئًا عن حدوث جفاف. ثُمَّ أنَّنا 

نَِعمنا مبطر وفري هذه السنوات املاضية.

 أنت أفّاك متعّصب. ابتعد عن طريقي.



ملّا ازدادت املجاعة سوًءا، بدأ الناس ميوتون جوًعا. فدعا ُمّدعو 
النبوة بعالً، لكنَّ بعالً مل يقدر أن يُجيب. واستمّر الجفاف مع 

عدم هطول املطر أو الندى. فأرسل الله إيليا عليه السالم إىل بيت 
أرملة، وأخربه أنَّها ستوفّر له املأوى واملأكل حتّى نهاية الجفاف.

هالَّ أحرضيت
 يل رشبة ماء من 
فضلِك، وقليالً من 

الخبز آلكل؟



أقولك لك الحّق، ليس عندي سوى قليل
 من الدقيق والزيت يكفي لقطعتني صغريتني من الخبز. 
وكنت عىل وشك تجهيزهام يل والبني. وبعدما نأكلهام كنا 
سرنقد لنموت. قد خاب رجاؤنا. فالله يعاقبنا عىل خطايانا.



ال تخايف. سيعتني
بكام.

اخبزي الخبز الذي قلِت عنه
 وأحرضيه يل أّوالً. بعدئذ ميكنك أنت 

وابنك أن تأكال. وألجل هذا، يقول يهوه، 
إله بني إرسائيل: “لن يفرغ برميل 

الدقيق وكوز لزيت حتّى  اليوم الذي 
يرسل ا فيه مطرًا عىل إرسائيل.”



هذا صحيح! ال يزال
هناك دقيق يف برمييل،

وزيت يف الكوز!



وعىل مدى السنتني
التاليتني، أكلوا هم الثالثة

خبزًا من برميل دقيق واحد.

إنَّه ال يفرغ مهام
صببناه! بل يستمّر يف

التدفّق!

هذه كرامة!
كريم.



يف ذات يوم، رجع إيليا عليه
السالم إىل غرفته يف دار 
األرملة فوجد ابنها ميّتًا.

أصيب بحّمى
ومات!



هل آذيتك يف يشء؟ هل
جئت هنا فقط لتذكريي طيئتي ليك 

يقتل ا ابني؟

ال يزال هناك
إله يف إرسائيل.



اللَُّهمَّ أِعد روح هذا
الطفل إىل جسمه.



ع اسم دعاء إيليا 
وأعاد روح الولد إىل

جثّته الهامدة.



حمًدا لك، يا إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. أنت

وحدك ال سواك.

قد أخربتُِك أنّه
وجد ا يف إرسائيل.

ولدي!



طالت ا اعة ثالث سنوات، ورغم اشتداد الجوع
بالشعب، واصلوا عبادة بعل، اإلله املزيّف.

ملاذا ال يسمعنا
بعل ويرسل مطرًا؟

رمبّا بعل مجرّد وثن أصم
أبكم؛ ليس له أذنان.



المت إيزابل وآخاب إيليا عىل املجاعة. 
فأرسلوا الجنود يف كافة أنحاء البالد، 

وحتى إىل البلدان املجاورة إليجاد إيليا، 
دة بقتله مبجرد مشاهدته. بأوامر ُمشدَّ

أرسل إيليا إلينا، 
فستُقتَل إن كنت 

تخفيه.



أتقول مسابقة؟ يبدو األمر 
شيًّقا. سنتقابل هناك إذن.

يا آخاب، هل
 تبحث عّني؟

هل أنت َمن
 تُزِعج إرسائيل بهذه 

املجاعة؟

أنت الذي تزعج إرسائيل 
بأصنامك. دعنا نُجِري مسابقة 
بني يهوه وبعل. أَحرِض أنبياءك 
الثامنائة والخمسني وقابلني 

عند جبل الكرمل.



بعد بضعة أيام 
عىل جبل الكرمل.

إىل متى ترتّددون بني رأيني؟
 ال إله إالَّ الله الواحد. فإن كان يهوه هو الله، فال 

تعبدوا سواه. وإن كان بعل هو الله فاعبدوه. 
استقّروا عىل رأي.

أتحّداكم يا أنبياء بعل يف 
هذه املُباهلة، فيتّضح من 

هو اإلله الحّق.

نعم، مسابقة بني اآللهة. 
فامذا نفعل؟



فتبتهلون 
أنتم إىل بعلكم 
وأبتهل أنا إىل الله.
واإلله الذي يجيب 
بإرسال النار عىل 

الضحية يكون هو اإلله 
الحّق ولن نعبد سواه. 

وحيث أنكم
 تفوقونني عدًدا، 
ميكنكم البدء.

أنتم تبنون مذبًحا لبعل وأنا أبني مذبًحا
 لله. ثُمَّ نضع خشبًا عىل مذابحنا ونضع الضحية 

عىل الخشب، لكّننا لن نضع أي نار تحتها.



يا بعل، اسمعنا اليوم. 
نكرّس هذه الضحية 

السمك العظيم.



يا بعل، يا 
عظيم يا جبّار.

يا ملكة السامء، 
تعايَل وساعدي

 بعالً اليوم.



إذا كان بعل هو الله، فهو 
ال يلتفت إليكم. رمّبا هو يتكلّم وال
 يستطيع أن يسمعكم، أو رمبا هو

 يف رحلة، أو نائم.

أيها الـ %! ؟ و! $! 
القذر، ليس يف مقدورك ما 

هو أفضل.



وجدتّها! إنَّه نائم، ويلزمكم 
الصياح بصوت أعىل ليك توقظوه.

دعونا ال نستسلم،
 يا رجال. رمبا يَُسّ بعل لو 

جرّحنا أنفسنا.



استامت أنبياء بعل 
وبدأوا يرمون أنفسهم 
عىل األرض، ويقطّعون 
أجسامهم ويرصخون 
لََعلَّ بعالً يسمعهم.

هووووووو!

أقّدم دمي، يا بعل. هيـــــــه!
اسمعنا! أرسل النار!

 اثبت نفسك!



يا بعل، ملاذا ال 
تستجيب؟

ها ها! منظركم يُحزِن! تسع 
ساعات تدعون إلًها ال يستجيب. إن كان
 هو الله، النتهّز هذه الفرصة بالتأكيد

 إلثبات ألوهيته.
جاء دوري اآلن. 

اقرتبوا وأنعموا النظر 
فيام أعمل.



ماء؟ لن يحرتق 
الخشب إذا بلّلته.

ملاذا يحفر 
مثل هذا 
الحفرة 
العميقة؟

إنَّه يضيّع الوقت ليس إالَّ، 
عىل أمل أن يحّل املساء.

متى ستبدأ 
الدعاء؟ ليست 
هذه مسابقة يف 

الحفر.
اذهبوا وأحرضوا 

أربعة براميل من املاء 
وصبّوها عىل الضحية 

والخشب.



هذا النبي مجنون، 
ولن يطلع عليه صبح.

مل يبتّل مبا فيه 
الكفاية. صبّوا عليه 
أربعة براميل أخرى 

من املاء.

هل فقد صوابه؟ 
ملاذا يصرب امللك

 عليه؟



ها ها. هل يصعب يشء عىل الله الحّي؟ صبّوا أربعة براميل أخرى 
من املاء، وستعرفون أنَّ هناك إلًها يف إرسائيل واسمه ليس بعالً.

سيقطع آخاب 
رقبته عىل كفره.



ارجعوا إىل
 الوراء.

أبعد.

ابتعدوا أكرث.



، يا رّب إبراهيم وإسحاق  اللَُّهمَّ
وإرسائيل، أثبت اليوم أنك اإلله الواحد الحّق، 
وأيّن خادمك، وأنّك أنت تُرِجع قلوبهم إليك.



إيـــــه!

!كااااارك!كااااارك

!موووورڤ!موووورڤ
!هآآآآآآآ!هآآآآآآآ



يا إله إبراهيم!

هذه نار
 حارقة!

نار من السمء!

النجدة!



استجاب إله
 إبراهيم وإسحاق

 بنار.

قد لحست حّتى 
الحجارة والرتاب!

أّي نوع من اآللهة 
هذا الذي ال صورة 

له ولكنه يفعل
 هذا كُلّه؟



أمر موىس أالَّ نعبد إالَّ الله
 املوىل وليس سواه. وأمر بحكم اإلعدام 
عىل أّي واحد من بني إرسائيل يعبد 

أّي إله آخر.
ال! الرحمة!



تّم قتل أنبياء 
بعل جميًعا.

اقتلوهم جميًعا!
 ال ترتكوا أحًدا.

لكّننا مل 
نعرف.

اذبحوهم ذبًحا.
 اآلن!



 أيها امللك، تحتاج أن تأكل وترشب 
ثُمَّ تُِسع إىل القرص. فأنا أسمع صوت 

أمطار غزيرة.



قبل ذلك بثالث سنوات ونصف، أبلغ إيليا آخاب 
أنَّه لن مُتِطر يف إرسائيل ثانية حتّى يأمر إيليا 
بذلك. ومبقتل أنبياء بعل، وعبادة الناس مرَّة 
، أمر إيليا بسقوط األمطار. أخرى الله الحقَّ



أّما إيليا، فركض، 
بتأييد من اللّه، أمام 
الخيل ثالثني كيلو 
مرتًا إىل قرص امللك.

سريفع املطرالغزير منسوب 
األنهار ومينعهم من العودة 
إىل ديارهم، لذا كان ال بّد 

أن يُسِعوا لئال تقطع عليهم 
الفيضانات طريق العودة.



حسًنا، أحسبك
 قتلت ذلك املتنبّي 

إيليا، فأنا أرى أنَّ بعالً 
بعث لنا املطر.

ال، يا عزيزيت، إنَّ
 إيليا بالخارج. وقد 

ركض أمام مركبتي من 
جبل الكرمل إىل هنا.

كفاَك هزالً. ال يستطيع
 أحد الركض هذه املسافة أمام مركبة. 

وأين كهنة بعل؟ يجب أن نحتفل 
مبجيء املطر.



أنا أمرت بقتلهم جميًعا. 
فكلهم كّذابون غّشاشون.



ماذا فعلت؟ أيها الغبي! 
كان يجب أن تقتل إيليا!



لكنَّ إلهه استجاب
 بنار، وأجرى معجزة. أّما 

كهنتنا فكانوا ضعفاء. وقد  عاد 
الشعب كلّه إىل يهوه.



لكن، يا حبيبتي، ماذا 
عساي أفعل غري ذلك؟ قد 

خشيت الناس!

قتلَت كهنتي.

أيها الغبي!



ما ِمن معجزة تحمي
 إيليا من غضب بعل.

إن مل أقتل إيليا عىل
 فعلته هذه، لتفعل اآللهة 

كام فعل، بل وأكرث.

يجب أن ألوذ 
بالفرار.



نيس إيليا الثقة بالله 
وهرب لينجو بحياته.



، قد فاض اللَُّهمَّ
 الكيل يب. دعني أموت اآلن 

قبل أن تجدين إيزابل.

أنا خجالن من نفيس، ألين مل أثق 
بك. لست أفضل من آبايئ األرشار، 

فلتدعني أموت وحسب.



هرب إيليا أربعني يوًما 
إىل عمق الصحراء، واختبأ 

يف مغارة. ثُمَّ بلغ جبل 
سيناء، نفس الجبل الذي 
تلّقى عليه موىس الوصايا 
العرش. وهناك كلّمه الله.



يا إيليا، ماذا 
تفعل هنا؟

الجميع تركوا
 رشيعتك إالَّ أنا. وقُِتل كّل 
أنبيائك. أنا الوحيد املتبّقي 

الذي يعبدك، وهم
 يسعون لهاليك.

اذهب وِقف عىل
 الجبل أمام املوىل.



وملا وقف إيليا أمام 
املوىل سبحانه وتعاىل، 

جاءت ريح شديدة، لكن 
الله مل يكن يف الريح.

ثّم جاء زلزال، لكن 
الله مل يكن يف الزلزال.

وأخريًا جاءت نار من السامء، 
لكن الله مل يكن يف النار. كان الله يحاول أن يبنّي 

إليليا أنّه أروع من إيزابل.



ثّم بعد انقطاع الريح والزلزال والنار، سمع 
إيليا الله يتكلّم بصوت هادئ خافت. وطرح 
عىل إيليا نفس السؤال الذي سأله قبل ذلك: 

يا إيليا، ماذا 
تفعل هنا؟

مل يكن إيليا تعلّم الدرس، 
وكان ال يزال يشعر 
بالشفقة عىل نفسه، 
فأجاب كام من قبل.

الجميع 
تركوا رشيعتك إالَّ أنا. وقُِتل 

كّل أنبيائك. أنا الوحيد الباقي 
ن يعبدونك، وهم يسعون  ِممَّ

إىل قتيل.



ومع أنك ال تعرف، يوجد 
7000 يف إرسائيل مل يسجدوا لتمثيل بعل 
ومل يقّبلوا قدميه. اذهب يف طريقك اآلن؛ 

فكّل أرسة آخاب ستموت.

حسًنا، ما دمَت مصّمًم عىل
 ذلك، فاذهب وادهن أليشع بالزيت 

ليأخذ مكانك نبًيا يل.



وجد إيليا أليشع 
يحرث بثريانه فدهنه 

ليك يكون نبيًا.

قال املوىل إنّك 
ستصبح نبيّه.

سأضّحي بثرياين للموىل 
وأتبعك فوًرا.



بجوار قرص آخاب مبارشًة 
كان يوجد كَرٌْم ِملْك نابوت. 
وكان آخاب كثريًا ما يتطلّع 

من النافذة ويُعَجب بجامله، 
ويتمّنى لو كان ملكه. وكلام 

فّكر يف املوضوع أكرث، ازدادت 
رغبته يف امتالكه، مع أنَّ 
الوصية تقول: “ال تشتِه،” 
لكن آخاب مل يأبه بيهوه.



كان آخاب كثري 
املال، لذا قّرر أنَّ 
يشرتي كرم العنب.

والله ال يسمح بيشء كهذا.

ِبع هذا الَكرْم يل.
 فهو يقع بجانب قرصي 
مبارشة، وسأعطيك كرًما 

أفضل يف مكان آخر.



هذا مرياث عائلتي توارثناه
 منذ أكرث من 500 سنة. والرشيعة

 تحرّم علينا بيع أرضنا خارج 
حدود العائلة.



أخربين، يا عزيزي، 
ملاذا ال تأكل؟ ملاذا 
أنت حزين جًدا؟

ألن نابوت يرفض 
بيع كرمه يل.



أنت امللك. عندك
 السلطة أن تعمل أّي يشء يحلو 
لك. ال ترتك فالًحا وضيًعا يقف يف 

طريق سعادتك. سأحصل
 لك عىل الكرم.



وسأدفعك لكام أكرث عندما
 تنتهوا من املهمة. واآلن الزموا الصمت 

و إالَّ نلتم املصري نفسه.



تقول رشيعة موىس: “ال تَْشَهْد 
َعىَل أََحٍد َشَهاَدَة ُزوٍر.”



 فأخذوا نابوت وقتلوه.

 

هناك. ها هو.

نعم، قال إنَّ امللك 
يجب أن ميوت.

وقال: “الله يرسل 
الشياطني لتستويل 

عىل املَملَك.”

فهو يستحّق 
املوت.



كانت إيزابل تعلم أنَّ إلهها، بعالً، ال 
ميلك عيونًا لريى، لكن يوجد إله يف 
الّسامء يرى كّل عمل وال ينس أبًدا.

أبرش يا عزيزي! 
قد صار الكرم من 

نصيبك. ال سبيل إىل 
النجاح يف هذا العامل 
إالَّ بالقسوة. فالبقاء 

لألقوى.

أحسنِت! أاَلَ 
أستحّق أن يكون 

من نصيبي؟



يا إيليا، قد ذهب 
آخاب إىل كرم نابوت المتالكه. 

اذهب وقابله هناك، وأبلغه 
رسالتي.



يا آخاب، أوصاين الله أن أخربك أنّك 
قتلت رجالً بريئًا ونهبت مرياثه. ألجل 
هذه وألجل آثامك األخرى، ستلحس 
الكالب دمك يف املكان ذاته حيث 

لحست دم نابوت.

هل وجدتني 
هنا يا عدوي؟



قد أثرت سخط
 الله، وستأكل  الكالب 
إيزابل عند حائط دارك. 

وعندما ميوت فرد 
من أرستك يف املدينة، 
ستأكل لحمه الكالب. 
وإذا مات يف الحقل، 

ستأكله الجوارح. 
ولن يُدفَن أحد منهم 

بكرامة.

ال ميكنك االختباء 
من الله. ألنك ِبعَت نفسك 
مقابل املال، سيجلب الله 
املصائب عىل كّل أرستك. 

فيموت كّل أطفالك 
وأقربائك، كبريهم مع 

صغريهم.



هذه
 كلمة املوىل.
وهي ستتّم.

أرجوك، سأبدأ
أضّحي ليهوه.



تحّقق 
كّل ما قاله إيليا.

ضّحى آخاب
اآلن ليهوه،

لكّنه مل يتبعه
بقلب مُخلِص.



بعد ذلك بكثري نصح ُمّدعو النبوة
امللك آخاب بخصوص قضية عسكرية.

اصعد وحارب يف
 راموت لِعاد وسينرصك ا 

نرًصا عظياًم.

وهل يوافق كّل
األنبياء عىل هذا؟



أنا أكره ميخا. هو هّدام
جًدا يف كّل يشء يقوله.

يا جاللة امللك، يهوه كلّمني. اصعْد إىل
راموت ِجلعاد فتُقتَْل يف املرعكة.

ال تُِعر ميخا أّي انتباه.
 فهو  ليس النبي الوحيد 
لله. نحن ٤٠٠ نبي نقول 
إنَّك ستحّقق ثروة ونجاح 
عظيمني يف  راموت ِجلعاد.



أيها امللك آخاب، قد عملَت الرّش نظر ا ، 
وتستشري َمن يّدعون النبوة الذين يتقاضون 

املال نظري خدما م، ويرّوجون األكاذيب.



رأيت املوىل جالًسا عىل العرش، وكّل مالئكة السامء واقفة 
لديه. فسأل: “منذ أن أخرب إيليا آخاب بأنَّه سيموت، وهو 
حذر جًدا أالَّ يوقع نفسه يف مشاكل. لكن ال بُدَّ أن يقتنع 

بدخول املعركة. فمن يستطيع إقناع آخاب بالذهاب 
للقتال يف راموت ِجلعاد حيث يُقتَل؟”

قال واحد شيئًا،
 وقّدم آخر اقرتاًحا. 

وبعد املناقشة، تقّدم 
أحد املالئكة وقال:



عندي فكرة 
ستنجح: أنزل أنا وأكون 

روح كذب يف فم كّل
أنبيائه املزيّفني. فأخربهم

 أّن آخاب يجب أن يدخل 
املرعكة.

هذه فكرة عظيمة. سيتنّبأون
بانتصاره، لكن عندما يدخل

املعركة، سآمر بقتله. فلتذهب إذن!



!! خ خطا طا

ل تظّن أنَّ روح اه
تركني وكلّّمك أنت؟



ستعرف َمن عنده روح املوىل يف 
اليوم الذي تدخل فيه غرفة داخلية 

لالختباء خوفًا عىل حياتك.

ما هذا، نبوءة أخرى؟ ها!



إذا عدَت من املعركة حيًّا فأنا
 أّدعي النبوة وأستحّق املوت.

ضعوا هذا الرجل يف السجن وال 
تُطعموه إالَّ ما يبقيه عىل قيد الحياة 

حتّى أرجع من املعركة. ثّم نقتله 
بعد ذلك.



كانت تلك
 فكرة صائبة، أن

 تتخّفى يف زي جندي 
عادي. فلن يعرفوا أنّك 

امللك، ورجالنا يُبلون
 بالًء حسًنا. كم أشتاق 

إىل رؤية وجه ذلك 
النبي عندما ترجع

 حيًّا.

نعم، وهذه
 الدرع ستحميني من 

أّي سهام.



رمى جندي سهاًم عاليًا يف الهواء، غري 
مستهّدف أي واحد عمًدا؛ كُّل ما متّناه 

هو إصابة أي واحد من أعدائه.











آاااااخ!

طراخطراخ!!

 ماذا؟



 متالك
!نفسك

أرسعوا، جرحه 
ينزف بشّدة.



وجد السهم النقطة 
الوحيدة التي مل تحمها 

الدرع. أظّن أنَّ تلك كانت 
ساعته املحتومة.

أظّن أنَّه
 مات.

يا إلهي، ال!



ضعوا جثامنه يف كرم 
نابوت حتّى نجد الوقت 

لدفنه كام يليق.



كام قال إيليا، لحست الكالب دم آخاب 
تحت نافذة إيزابل مبارشًة. وكان أّول 

أرسته؛ ثُمَّ لحقه اآلخرون تِباًعا.



بعد غسل الدم من عربة آخاب، 
عاد الجندي إىل القرص.

أين امللك آخاب؟ هل 
يحتفل بانتصاره؟



أيها الغبي! أنت لست نبي 
الله، بل كّذاب! مات آخاب 
كام أعلن ميخا نبي املوىل.

لكنَّ هذا ُمحال، فكّل 
الرجال األتقياء كانوا 
متّفقني عىل أن آخاب 

سينترص.

ما عدا ميخا الذي صفعته
 ووضعته  يف السجن. عندما يسمع 

الشعب بذلك سيطالبون برأسك.



أنت طليق الساح، 
فآخاب قد مات.

نعم أعرف، وال شّك أن
َّ الكالب لحست دمه كام قال الله. 
والدور اآلن عىل إيزابل وكّل أقرباء 

آخاب. هكذا قال الله.



يجب أن 
أختبئ.



يا لتعاستي! قال ميخا إنّني 
سأعرف َمن عنده روح الله يف اليوم الذي 

أختبئ يف غرفة داخل غرفة.



وسيحكم أبناء آخاب بدالً منه، وستمّر 
اثنتا عرشة سنة تحكم فيها إيزابل 
ملكًة. وستستمّر إرسائيل يف عبادة 
اآللهة الباطلة ومخالفة وصايا الله.

ثُمَّ تكلّم الله ضّد بيت آخاب، فقال: “آن 
األوان إلبادة كّل أرسة آخاب، من كبريهم 
حتّى صغريهم. لن يبقى منهم أحد حيًّا. 
أّما إيزابل فستأكلها الكالب، ولن يكون 

هناك أحد لينوح عليها أو يدفنها.”



بعد 12 سنة.

يجب أن أتزيّن وأتكّحل ألكون 
جّذابًة يف عيني القائد “ياهو” 

عند عودته من املعركة.



سأقف هنا حيث
 ميكن أن يروا أيّن أنا 

سيدة املوقف.



من يف صّفي؟



نحن معك
 أيها القائد.

فلرتموا إيزابل
 إىل أسفل.

كيف تجرؤون؟
 أنا امللكة.



!يااااااااااآ!يااااااااااآ



اتركوا جّثتها 
ُملقاة.



أكلت الكالب إيزابل ولحست دمها 
يف نفس املكان الذي لحست فيه 

دم زوجها، كام تنبّأ نبي الله.

!رررررررغ!رررررررغ



لكن الكالب رفضت أن تأكل اليدين 
القذرتني اللتني ارتكبتا تلك الرشور الكثرية.

وكام تنبّأ األنبياء، قُِتلت 
بقيّة أوالد آخاب جميًعا 

عىل يد أهل املدينة، حتّى 
مل يبَق أحد من أرسته.

أولئك الذين ماتوا يف الحقول أكلتهم الجوارح 
والذين ماتوا يف املدينة أكلتهم الكالب. ومل يرُتَك 
منهم أثر للدفن. حًقا، إنَّ أُجرة الخطيئة موت.



وكام صىّل إيليا، جاء أنبياء 
شباب إىل أليشع لتبليغ رسالة.

كلّم الله بعض األنبياء
 الشباب. أتعلم أنَّ سيدك إيليا سرُيفَع 

اليوم إىل السامء؟

نعم، أخربين الله أنا 
أيًضا، لكن اصمتوا وال 
تنطقوا بكلمة أخرى.



أليشع، ابَق أنت
 هنا. سأقوم برحلة

 إىل أريحا.

أقسم بالله الحي، لن أََدعك تبعد عن 
؛ سأذهب حيثام تذهب. ناظَريَّ



أتعلم أنَّ سيدك إيليا سرُيفَع إىل 
السامء اليوم؟

نعم، أعلم، فال تضايقونا
 اآلن. اكتموا الخرب. ال يجب أن 

أدعه يفارقني.



ابَق هنا يف أريحا.
 يجب أن أقوم برحلة قصرية 

إىل نهر األردن.

أقسم بالله وبحياتك
 أين لن أتركك.



إنَّ أولئك األنبياء
الشباب يتبعوننا

من جديد.

كيف سنعرب
النهر؟ فمنسوبه

اليوم مرتفع.
عىل أرض
يابسة.



!! طراخطراخ

كم أمتّنى لو رأى 
أنبياء بعل ذلك!

آاااه!

هل رأيت ذلك؟
 قامت املياه ليك يعربا.

نعم، مثلام 
حدث مع 

موىس.

هذا أمر ال يحدث إالَّ 
مرَّة واحدة يف العمر.



ماذا توّد مني أن
 أعمله لك قبل أن 

أميض؟

طلبَت أمرًا
 صعبًا، لكّنه يكون

 لك إذا رأيتني أُرفَع إىل 
السامء.

أن تعطيني
 ضعف ما لديك
 من قوة روحية.



مركبة الله!

وزوبعة!



ورُِفع إيليا إىل السامء يف الزوبعة.

وووووووووڤ وووووووووڤ 



ورُِفع إيليا إىل 
السامء يف الزوبعة.



ثّم ساد الهدوء. أّما إيليا 
فانتقل إىل محرض الله.

مل يتبّق
َ إالَّ رداءه. وهو ما 

شّق به املياه.



أين إله إيليا؟



طاخطاخ!!

روح إيليا عىل أليشع!

األمر يتكّرر مرّتني 
يف يوم واحد!



استمّر أليشع يُجري املعجزات 
كام صنع إيليا. وكان أميًنا مع 
الله، لكن الشعب مل يكّف 
بالكامل عن عبادة األوثان.

أين ذهب إيليا؟

يجب أن
 نبحث عنه!

ال داعي، فهو 
قد انتقل إىل 

السامء.



الفصل السادس:

نُُبوَّات عن املسيح



يا، يوثام،  كان إشعياء نبيًا أثناء عهد امللوك ُعزِّ
آحاز وَحزَِقيا )تقريبًا 700-760 ق. م.(. تكلّم 
الله عىل لسان إشعياء، فقال: “أطعمُت بننَي 

وربّيتهم، لكّنهم مترّدوا عيّل. الثور األبكم 
يعرف مالكه، لكن إرسائيل ال تعرفني. أنتم أمة 

رّشيرة، شعب مآلن باإلثم، أوالد األرشار...”

بعد أليشع، أقام الله أنبياء آخرين مثل إشعياء 
وإرميا وعاموس، دعوا الشعب إىل االنرصاف 
عن الوثنية واملعصية. وكان الله يتكلّم عىل 
لسان هؤالء األنبياء، وأمىل عليهم عدًدا كبريًا 

من النبوات عن أحداث يف املستقبل.



إذا أبعدتم رّشكم وأنصفتم املظلوم، 
واعتنيتم باليتامى، وتكّفلتم باألرامل، 

أرّد لكم العافية وأشفيك، لكن 
إذا مل تتوبوا إيّل، يأكلكم السيف. 

تُهَجر أرضكم كاملًة، ومدنكم تُحرَق 
بالنار. وسيحملون كّل أبنائكم إىل 

بابل، وهناك يصبحون خصيانًا 
يخدمون يف قرص ملك بابل.”



كان إرميا نبيًا أثناء عهد امللوك يوِشيّا، 
يَُهويَاقيم وِصدِقيا )590-630 ق. م. تقريبًا(. 
قال: “هذا كالم املوىل: انظروا، قد وضعُت 
أمامكم طريقة الحياة، وطريق املوت. من 

يقيم يف هذه املدينة ميوت بالسيف والجوع 
والوباء، لكن من يخرج ويستسلم للبابليني 

الذين يحارصونكم، يحيا، لكّنه يصبح عبًدا يف 
بابل. ألين نويُت لهذه املدينة رشًّا، هذا كالم 
املوىل: سيهزمها ملك بابل ويُحرقها بالنار.”



ثُمَّ تكلّم املوىل عزَّ وجّل 
عىل لسان عاموس: 

“َوأَنَا نَْفيِس أَُحاِربُُكْم ِبيٍَد 
َشِديَدٍة َوِذَراٍع

 قَِديرٍَة، َوِبَغَضٍب َوَسْخٍط 
َوَغيٍْظ َعِظيٍم. َوأَقْتُُل 

ُسكَّاَن َهِذِه الَْمِديَنِة، ِمْن 
نَاٍس َوبََهائَِم َمًعا، فَيَُموتُوَن 

ِبَوبٍَإ َشِديٍد.



 َويَُقوُل اللُه: َوبَْعَد َذلَِك أُوِقُع ِصْدِقيَا 
ْعَب الْبَاِقي يِف  َملَِك يَُهوَذا َوأَْعَوانَُه َوالشَّ

يِْف  َهِذِه الَْمِديَنِة ِمَن الَْمْوِت ِبالَْوبَِإ َوالسَّ
َوالُْجوِع، يِف يَِد نَبُوَخْذنرَْصَ َملِِك بَاِبَل، 

َويِف يَِد أَْعَدائِِهْم الَِّذيَن يَْسَعْوَن لَِهالكِِهْم. 
يِْف، َوال يَْرأَفُوَن ِبِهْم  فَيَْقتُلُونَُهْم ِبالسَّ
َوال يَْشِفُقوَن َعلَيِْهْم َوال يَرَْحُمونَُهْم. 
َسيَْشتَِعُل َغَضِبي، فَيَْحرَِق َوال يُطِْفئَُه 
أََحٌد. تُؤَْخُذوَن أرَْسَى إِىَل بَاِبَل، َوُهَناَك 

يِْف. سيَُموُت الكثريون من  تُْقتَلوَن بالسَّ
يِْف ويُدفَنون  الذاهبني إىل بابل ِبالسَّ

هناك.”

يا  كان عاموس نبيًا أثناء عهد امللوك ُعزِّ
َويُربْعام الثّاين

 )تقريبًا 750-765 ق. م.(.



تكلّم الله عىل لسان عاموس: 
“نساؤكم كاألبقار التي تحتاج 

من أزواجها توفري الرشاب 
لهنَّ عىل الدوام. لن تسيطرنَّ 

عىل أزواجكّن بعد، وإّنا 
ستَُقدن بالكالليب يف لحمكنَّ 

لتصبحَن جاريات يف بابل.”



تتمّددون عىل أثاث غاٍل وتأكلون 
األطايب الدسمة. تستمعون إىل” 
املوسيقى وأنتم تتجّرعون كميات 
كبرية من الخمر. رميتم الحّق إىل 

األرض، دستم الفقراء، ظلمتم 
الصالح وأخذتم الرشاوى، حرمت 

الفقراء من العدل. ستغرسون 
كروًما، لكنَّ أعداءكم يرشبون 

خمرها. سيُقىَض عىل جيشكم وأنتم 
ستُؤخذون عبيًدا إىل أرض أجنبية.”



يقول الله: “سأحطّم مذابح 
بيت إيل وأهدم مشاتيكم 

ومصايفكم. يا من تضطهدون 
الفقراء، وتأخذون رشاوى 
وتستغلّون املحتاجني. قد 
منعُت املطر، وأرسلت 

املجاعة واملرض، ولكنكم 
أبيتم أن تتوبوا. تغرسون 
كروًما إلنتاج مزيد من 

الخمر، لكّنكم لن ترشبوه.” يا أّمي، أنا جائع.



يا، يوثام وآحاز )-785 كان هوشع نبيًا أثناء عهد امللوك ُعزِّ
725 ق. م. تقريبًا(. تنبّأ، قائالً: “سيموت أهل إرسائيل 

بالسيف، وتُحطَّم صغارهم وتُشّق بطون حواملهم.”

 “سيجيء اليوم الذي يغفر الله فيه خطاياها، ويحّب 
شعبه كثريًا. مرَّة أخرى ستزهر إرسائيل مثل الزنبق. 

وستكون بهية كشجرة زيتون وطيّبة الرائحة كأرز لبنان.”

753 ق. م.

UCTION



UCTION

 “يف السنوات القادمة، بعد بابل، ستتفرّقون 
بني األمم وهناك سيضطهدونكم، ويأخذون 

أمالككم، ولن تجدوا أي مكان للراحة.”



هم يأخذون كّل يشء. 
ملاذا ال يرتكوننا وشأننا؟

ال بُدَّ أن هذا مثنه 
مرتفع. كم أكره رحيل 

اليهود. كانوا زبائن 
جيدين.

يُقال هنا إنَّ كّل اليهود سيغادرون 
البالد يف خالل ثالثة أيام فقط!

أين سنعيش، يا أّماه؟



ألن شعب إرسائيل رفضوا كلمة الله، سيتفرّقون 
يف كّل أمم األرض؛ لكّنهم لن يجدوا راحة 

حتّى يعيدهم الله إىل أرض املوعد.

طبقا لهذه الوثيقة، عىل كّل اليهود مغادرة 
البالد وال تستطيعون أخذ أّي أمالك معكم.

كنت أشتهي هذه 
البقرة دامئًا.



 “ستصري أرض إرسائيل كلها خرابًا، وستخدمون ملك 
بابل سبعني سنة. لكن بعد سبعني سنة سأعاقب بابل 
عىل رشّهم وأعيد بقية إىل هذه األرض إلعادة بنائها.” 

 “ستُهَجر القدس متاًما فتُحرَث كحقل.”



متّت هذه النبوة، فحرث العدو القدس 
فعالً. لكن يف األيام األخرية سيعاد بناء 

الهيكل، وستتوافد إليه الشعوب.

تنبأ النبي ميخا، الذي عاش 
686-750 ق. م.، فقال:



 “َوتَأيِْت أَُمٌم كَِثريٌَة 
َويَُقولُوَن: “تََعالَْوا نَْصَعُد 
إِىَل َجبَِل اللِه، إِىَل بَيِْت 
رَبِّ يَْعُقوَب، فَيَُعلَِّمَنا 
طُرُقَُه، ليَِكْ نَْسلَُك يِف 
يَعَة  ِ ُسبُلِِه.” ألَنَّ الرشَّ

تَأيِْت ِمْن الُْقْدِس، كَلِمَة 
الَْمْوىَل تَأيِْت ِمْن ُهَناَك.” “فَيَْقيِض بنَْيَ ُشُعوٍب كَِثريٍَة، َويَْحُكُم بنَْيَ 

أَُمٍم قَِويٍَّة بَِعيَدٍة، فَيَْصَنُعوَن ِمْن ُسيُوِفِهْم 
أَْسَناَن َمَحاِريَث، َوِمْن رَِماِحِهْم َمَناِجَل.



ا نَْحُن فََنْعبُُد الَْمْوىَل   أَمَّ
إلََهَنا إِىَل أَبَِد اآلِبِديَن” َوقَاَل 
اللُه: “يِف َذلَِك الْيَْوِم، أَْجَمُع 
الُْعْرَج َوأَُضمُّ الَْمطُْروِديَن 
َوالَِّذيَن أَْحزَنْتُُهْم. َوأَْجَعُل 
ِمَن الُْعْرِج بَِقيًَّة، َوِمَن 
ًة قَِويًَّة.  الَْمطُْروِديَن أُمَّ
َومَيْلُِك الَْمْوىَل َعلَيِْهْم 
يِف َجبَِل بَيِْت اللِه ِمَن 

اآلَن َوإِىَل األَبَِد.”

ٍة  ٌة َعىَل أُمَّ فاَل تَرْفَُع أُمَّ
َسيًْفا، َوال يَتََعلَُّموَن 

الَْحرَْب ِفياَم بَْعُد. بَْل 
يَْجلُِس كُلُّ َواِحٍد تَْحَت 
كَرَْمِتِه َوتَْحَت تِيَنِتِه، 
فُُهْم أََحٌد، ألَنَّ  َوال يَُخوِّ
الَْمْوىَل الَْقِديَر تََكلََّم.”



تنّبأ إرميا: 

عمل امللك ِصدِقيّا 
الرّش يف عيني املوىل عّز 
وجّل. لن يقتل، ولكن 
سيُنَفى إىل بابل حيث 
يعيش باقي حياته مع 
شعبه، لكنه لن يرى 

بابل بعينه؛ ألنه سيُصاب 
بالعمى. وستمكثون 

يف بابل 70 سنة.

ويف النهاية، سيحتَّل بابَل جيٌش من 
الشامل وستعود بقية شعبنا إىل هذه 
األرض إلعادة بناء املدينة وهيكل الله.



خذوا هذا الكتاب معكم 
إىل بابل واقرأوه هناك أمام 
الناس. أَعلِموهم مبا يجب 
أن يتحّملوا قبل أن يعودوا.

سأعيد عرش داود وسرتجعون ومتلكون 
كّل أرضكم. تنبّأ حزقيال، فقال: 

“سيتشتّتون بني األمم، لكن كام يشتّتهم 
الله سيعيدهم يف النهاية إىل األرض.”

بعد مدة من العقاب، 
سيغفر الله خطاياهم 

وستُعّمر القدس 
عىل مدى األجيال.



 “وعد إله إبراهيم أنَّ 
نسله سريث األرض إىل 
األبد، وهو ال يُخلِف 

امليعاد. إالَّ أنَّ الشعب 
عندما يكون رشيرًا، 

يرسلهم الله إىل األرس 
بني األمم حيث يخدمون 

آلهة غريبة، لكنه 
سيعيدهم يف النهاية.”



 “سأعاقب مرص أيًضا بواسطة بابل، 
وستكون مرص مقفرة ملدة 40 سنة. 
بعد أن يعودوا من بابل، لن تكون 
مرص عظيمة مرَّة ثانية كام كانت 

يف سابق عهدها، لكّنها ستدوم حتّى 
النهاية. ويف األيام األخرية ستنضّم 
مرص وأشور إىل شعبي إرسائيل يف 
اتّفاقية سالم ثالثية، وأنا سأباركهم.”



 “سيُباد أهل فلسطة ولن يكونوا فيام بعد. وباملثل 
أشدود وعقرون وعّمون لن يكونوا بعد. ستُصبح 

أدوم خرابًا يبايًا. وستتحطّم ُصور وتُلَقى كّل األحجار 
واألخشاب يف البحر. لن تُسَكن ثانية وستبقى األرض 

ملساء كالصخرة، جزيرًة ينرش عليها الصيّادون شباكهم.”



 “ لكن بالد فارس )إيران( وتركيا وإثيوبيا 
وليبيا ستبقى حتّى النهاية، يف ذلك 

الوقت سيحاولون غزو أرض إرسائيل، 
لكّنهم سيموتون عىل جبال إرسائيل.”



الكتاب املقّدس دقيق جًدا يف نبواته الكثرية. املدن 
واألمم التي تنبّأ بزوالها، زالت. واألمم التي تنبّأ 

باستمرارها حتّى النهاية ما زالت قامئة اليوم.



يف 605 ق. م. فتحت بابُل 
إرسائيَل، كام تنبّأ األنبياء.

يا رّب، نحن نُعاقَب عىل خطايا 
آبائنا. ساعدنا أن نطيع رشيعتك 
حتّى اآلن يف هذه األرض الغريبة.



وتم ترحيل أكرث من 5000 يهودي إىل بابل 
كأرسى حرب. حيث نُِفَي الشباب واملتعلّمون، 
عىل أمل أن يكونوا نافعني يف خدمة اململكة. 
وكان بينهم شاب اسمه دانيال، دائم العمل 

بالوصايا والسري يف طاعة إله إبراهيم.



كان دانيال سجيًنا يف أرض غريبة، لكّنه قّرر 
البقاء أميًنا إللهه. الحظ آرسوه أنّه كان ذا روح 
ا كأحد حكامء بابل. طيّب، لذا قلّدوه منصبًا خاصًّ

تباركت، أيها املوىل 
إلهنا، رّب العاملني، 
املُخِرج الخبز من 

األرض.



استيقظ نبوخذنرّص، ملك 
بابل، عىل حلم غري عادي.

ما معنى هذا؟ ال شكَّ أن هذا الحلم 
من اآللهة للكشف عن املستقبل.



أنتم أيها الحكامء، تّدعون أنَّ 
اآللهة تخربكم بكل يشء. فلتُخربوين 

اآلن مبا حلمت وما معناه.

لكن كيف
 نخربك مبعنى الحلم

 إالَّ إذا أخربتنا بالحلم؟ 
ال يستطيع أحد أن 

يفعل ذلك سوى
 اآللهة.



كنت أعلم أنّكم
 جميًعا محتالون، واآللهة ال

 تتكلّم معكم. سُتقتلون جميًعا
 مع أرَُسكم، وسُتجَعل

 بيوتك مزابل.



أنا آسف يا دانيال، لكن غًدا
 ستُقتَل أنت وكّل حكامء بابل. امللك ال

 يصّدق كهنته.

لكن الله املوىل قادر أن
 يكشف للملك الحلم والتفسري. 
يجب أن أختيل بنفيس للصالة، 

وحاول أن تحصل منه عىل تأجيل 
ملدة يوم واحد.



يا رّب، أنت وحدك
 الله رّب العاملني. أرجوك 

أن تبنّي لعبدك ما سيحدث. 
فليس إله آخر مثلك.

يا دانيال،
 أصغِ يل...



برسعة، خذين إىل 
امللك!

إذا مل تقدر
 أن تخرب امللك بحلمه، 

سيقتلني يف الحال.



ال تضيّع وقتي. هل 
تستطيع إخباري 

بحلمي أم ال؟

يا جاللة امللك،
 أنت ملك امللوك، ألنَّ

 إله السامء أنعم عليك
 بذلك. وقد أعطاك رؤيا 

مبا سيكون يف األيام
 األخرية.

اإلله الحّق، خالق الكون،
 كشف عن حلمك لعبدك.



أيها امللك، رأيَت
 رؤيا لصورة عظيمة. متثّل 

هذه الصورة مملكتك وثالثة 
ماملك أَُخر تعقبها.

هذا صحيح! وأنا مل 
أخرب أحًدا! إلهك هو 

اإلله الوحيد.



أنت هذا الرأس الذهبي، يا ملك امللوك. 
قبل فتحك يهوذا، أخربونا أنبياؤنا بأنَّ الله 
سيحاسبنا عىل خطيئتنا ويهبك املُلك. واآلن 

سيكون عهدك مجيًدا.



 ميثّل صدر الفضة مملكة أخرى، مادي 
وفارس. بعد أن متوَت، سيفتحون بابَل 

ويحكمون الدنيا كام حكمتَها أنت.



أيها امللك، بعد رأس الذهب
 وصدر الفضة، رأيت بطًنا من النحاس. 

ميثّل ذلك النحاس اململكة الثالثة، 
اإلغريق. وهو ستعقب فارس وستكون 

رسيعة وعنيفة.

وستكون اململكة الرابعة مختلفة
 عن األخرى، وسيتكّون ساقاها من الحديد، 
وستسحق وتكّس العديد من األمم تكسريًا. 

لكّنك رأيت أنَّ أصابع القدم الحديدية 
مختلطة بالخزف. يف األيام األخرية ستنقسم 

اململكة إىل عرشة أقسام وستضعف.



ثّم رأيَت، أيها امللك، حجرًا مقطوًعا من 
جبل، لكن ليس بيدي إنسان. نزل عىل الجبل 

وضب الصورة عند القدمني وحطّم كّل 
املاملك يف لحظة من الزمان.



ميثّل هذا 
الحجُر “الذي صار 
برًشا” اآليت إىل األرض 
ليقيم مملكة مجيدة.

يف نهاية الزمان، سيقوم
 كّل املوىت ليقفوا يف يوم الحساب. 
أولئك الذين عملوا رشًّا سينالون 

خزيًا واحتقاًرا أبديًا. وأولئك
 الذين عملوا خريًا سينالون

 حياة الخلود.



استمّر دانيال يف بابل مدة 68 سنة. وفّس 
العديد من األحالم وتنبّأ باملستقبل عدًدا 

كبريًا من املرات. ومبرور الوقت، مات امللك 
نبوخذنرّص واعتىل العرش مكانه ابنه بيلشارّص.

الكلامت التي تتكلّم بها
 هي من الله دون شّك. وإالَّ فكيف 
كنت تعلم حلمي بكّل تفاصيله؟ 

سأجعلك كبري الحكامء.



أيها امللك، قد أخطأَت 
يف حّق الله. كام تنبّأ األنبياء، 

ستُؤَخذ مملكتك منك هذه الليلة 
وتوَهب ملادي وفارس.



تنبّأ األنبياء أنَّ يفتح هذا العدو 
بابَل بالدخول رسًّا من بوابتني 
تستعمالن إلدخال املاء إىل 
املدينة. وسيكون البابليون 
سكارى جًدا فلن يالحظوا. 
يسّجل التاريخ سقوط بابل 
بنفس هذا األسلوب بالضبط.



بعد فتح مادي وفارس 
بابَل، اكتشف دانيال كتابًا 

قدميًا كتبه النبي إرميا، 
أحد كتب الكتاب املقّدس. 
وبينام هو يقرأ، ُصِدم ملّا 

اكتشف أن الله تنبّأ بدوام 
األرس البابيل 70 سنة فقط.

بعدئذ ستعود البقية إىل القدس وتعيد بناء األسوار 
والهيكل. فتابع القراءة، واكتشف أنَّه قبل 200 سنة تنبّأ 
النبي إشعياء باسم امللك الفاريس الذي سيأمرهم بالعودة.



قد مىض اآلن 69 سنة 
تقريبًا … ومل يتبَق سوى سنة واحدة 

فقط. يقول إنَّ كورَش عبد الله، ويعمل إرادة 
الله. وسيأمر بعودتنا إىل وطننا! تباركَت، أيها 

املوىل إلهنا، رّب العاملني.



أطلق كورَش رساح 
اليهود بعد 70 

سنة من أرسهم، 
كام تنبّأ كتاب 

الله، فعاد 52.000 
إلعادة بناء املدينة.

كام وعد الله إبراهيم، أعطانا هذه
 األرض ِملًكا أبديًا. وحّذر آباءنا من أنَّنا سُنسلّم إىل
 أيدي أعدائنا إذا عبدنا آلهة أخرى، لكّنه وعد أالَّ 

ينس شعبه أبًدا. وقد وىّف الله وعده. وها قد
 عدنا، فيجب علينا أن نطيعه.



، إله إبراهيم، أعدتنا كام  اللَُّهمَّ
وعدت. فعلّمنا أن نسري يف طرقك.

 يجب أن ننظّم أنفسنا. 
سنعيد بناء األسوار أّوالً وبعدها ميكن 

أن نبدأ بالهيكل.

أحرضُت ماًء عذبًا.
 فدعونا نبدأ العمل.



تقّدم العمر بدانيال جًدا، فلم يرجع مع 
اآلخرين. لكنه ظل يؤّدي دوًرا مهاًم وهو 

ينصح ملوك إمرباطورية مادي وفارس، التي 
تقع اآلن يف مدينة بابل. ثُمَّ أعطاه الله 

عدًدا أكرب من الرؤى املتعلّقة باملستقبل، 
حتّى نهاية األيام. يف أحد األحالم رأى وحًشا 

معدنيًا. وأخربه املالك مبعناه.



يُريك الله ما سيكون 
يف األيام األخرية. فكشف لنبوخذنرّص 

أنَّه ستأيت أربع ماملك، أىت منها اآلن اثنان. 
وبعد إمرباطورية مادي وفارس الحالية سيأيت 

اإلغريق، وستكون فتوحاتها رسيعة لكنها 
ستسقط بنفس السعة وتنقسم إىل أربع 

ماملك، تتحارب فيام بينها حتّى ال يبقى إالَّ 
اثنتان فقط. وستكون الحرب ِسجاالً بينهام 

سنواٍت عديدة، حتّى تحتلّهام اململكة 
الرابعة، التي ميثّلها هذا الوحش املعدين.



ستكون اململكة الرابعة 
مثل الحديد، أقوى وأعنف من كّل 

املاملك السابقة. ستهزم الجميع، لكن يف 
األيام األخرية ستنقسم هذه اململكة إىل عرش 

أمم. ثّم يظهر رجل يتكلّم بالسالم. وهو 
القرن األخري الذي يطلع من رأس الوحش. يف 
األيام األخرية، سيُجاِمل ويَِعد بالسالم، ملجرد 

إيقاع الهزمية والدمار. وبعد ذلك يُقيم اليشَء 
املمقوَت يف املوضع املقّدس يف هيكل القدس، 
فينّجسه بحيث تتوقّف األضاحي. وسيجيء 
بعد ذلك وقت محنة عظيمة عىل األرض 

بأكملها، لكنَّ الصالحني سينجون.



يا دانيال، يريدك الله أن تعلم ما 
سيحدث ومتى سيحدث. من وقت 
إصدار األمر بالعودة وإعادة بناء 
الهيكل، سيميض 483 سنة، يُقتَل 

املسيح بعدها كّفارًة عن خطايا الناس، 
وبعد ذلك يُخرَّب الهيكل ثانيًة.

ستتم هذه النبوة، وسيُدَهن املسيح 
بالزيت، فيقوم باملصالحة من أجل 

الخطايا، ويُحرِض الصالح األبدي للناس.
كام أورد النبي دانيال، دخل املسيح 

دخوله االنتصاري إىل القدس يف نفس 
اليوم عندما اكتملت 483 سنة.



 وأخرب الله إبراهيم أنَّ املُحرِّر 
سيجيء من صلبه، من ابنه 
إسحاق. ثُمَّ أخرب الله إسحاق 
أنَّ املوعود به سيجيء من 

ابنه يعقوب، وأخرب يعقوب أنَّ 
املسيح سيكون من نسل يهوذا.

أخرب اللُه آدَم وحّواَء أنَّ سليل 
املرأة سيأيت ويقيض عىل 

الرشيّر. وأخرب نوًحا أنَّ املسيح 
سيأيت من نسل سام، ال من 

نسل يافث وال حام. 



أعطى اللّه ألنبياء مختلفني العديد 
ي  من النبوات املعيّنة عن حياة املُنجِّ
املوعود. إذ قالوا إنَّه حاض فّعال منذ 
األزل، وإنَّه سيولد من عذراء يف مدينة 

بيت لحم مبنطقة يهوذا، وسيكون 
متواضع املظهر، وديًعا يركب عىل 

حامر.

سيضع املوىل روحه فيه، فيحاسب 
األمم الوثنية. ويكون نوًرا لألمم 

ويحمل النجاة إىل كّل ساكني األرض. 
ثُمَّ يتألّم املسيح ويُرفَض من شعبه، 
وميوت مثقوب اليدين والقدمني. 

وسيُعلّق مجرًّدا من الثياب ويعطش، 
فيسقونه خالًّ بدل املاء. ثُمَّ ميوت بني 

اللصوص ويُدفَن يف قرب رجل غني.



تحّققت نبوات دانيال املتعلّقة 
باملاملك األربع بالضبط كام قال. 
يف سنة 330 ق. م.، شّن اإلسكندر 
األكرب املقدوين حملة دامت سبع 
سنوات، فتح فيها العامل املعروف، 

مبا يف ذلك إمرباطورية مادي وفارس 
الواسعة. واستأثرت اليونان بالسلطة 

حتّى حوايل 167 ق. م. عندما 
بدأت اململكة العاملية الرابعة، روما، 
فتوحاتها. أّما روما، التي متثّلت يف 
حلم نبوخذنرّص بالقدمني والساقني 

الحديديتني، ويف رؤيا دانيال بالوحش 
املعدين، فازدادت قّوًة ورقعًة، كام 
تنبّأ األنبياء. ففي عام 5 ق. م.، 
حكمت إرسائيل بيد من حديد.



بعد ذلك بـ500 سنة
مضت عىل نبوات دانيال أكرث من خمسامئة 
سنة. يف عام 6 ق. م.، سمحت روما لليهود 

بالحرية الدينية لكنها فرضت عليهم 
رضائب باهظة. كان الهيكل قد أعيد بناؤه 
وصار عصب الحياة اليهودية. أّما األغلبية 

فنسيت النبوات الخاّصة باملسيح اآليت، لكن 
البعض ظلوا يعملون بالرشيعة ويبحثون 
عن املسيح. وكان من بينهم رجل عجوز 
اسمه سمعان، وكان َولًِيا صالًحا يشتاق 
أن يرى املُنِقذ الذي تكلّم عنه األنبياء. 

وكان يقرأ النبوات سنوات عديدة وعرف 
أنَّ الوقت قريب. لكّنه كان كبري السن 
ويجوز أالَّ يعّمر أطول من ذلك. مضت 
آالف السنني منذ وعد الله حّواء مبجيء 
نسلها الذي سيقيض عىل أعامل الرشّير.

وكان الوقت قد حان اآلن 
لتحقيق أكرث من 350 نبوة.



الفصل السابع:

 العهد الجديد، والدة 

املسيح، وتجربته



6 ق. م.

يا إله إبراهيم وإسحاق
 ويعقوب، طاملا انتظرت املخلِّص، 

ر طويالً. لكّني لن أعمَّ

أنت لن تعيش طويالً
 بالفعل، لكّنك سرتى املوعود به 

قبل وفاتك.



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

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

يف مثل تديّنك.

كيف تفّس هذه النبوة يف إشعياء 
املتعلّقة باملسيح؟ يقول إنَّ عذراَء ستحبل 

وتلد طفالً. ال بُدَّ أن يكون هذا سليل 
َت به حّواء. املرأة الذي برُشِّ

نعم، وقال إشعياء
ى الله القدير.   أيًضا إنَّه سيُسمَّ

لكن النبوات عسة الفهم.



ِطبًقا مليخا
 5: 2، االبن رسمدي، 
مثله مثل الله. وماذا 
عن النبوة الواردة يف 

مزمور 45: 6 
حيث يدعو اللُه

 االبَن اللَه؟

قليلون هم املتّفقون معك، 
ولهذا السبب يجب أالَّ تتكلّم 
يف هذه املواضيع علًنا؛ لئالَّ  

تُرَجم حتّى املوت.

سرتى. قبل أن أموت، سيجيء املسيح 
إىل هذا الهيكل عينه، وسأراه.



يجوز أنَّه عىل حّق.

ومن أنت؟ وما
 أدراَك بهذه األمور؟



قد بلغني حديثكام دون قصٍد
 مني. أنا أيًضا درست صحف األنبياء، وقد 

كتب دانيال قبل 500 سنة بعض األمور املثرية 
لالهتامم عن وقت مجيء املسيح.

هل تعرف أكرث
 من الفقهاء؟



أيب فقيه وقد رشح يل النبوات. أخرب اللُه 
دانياَل أنَّه من وقت إصدار األمر بإعادة بناء 

القدس حتّى مقتل املسيح 483 سنة.

قد مىض اآلن 449 سنة عىل 
إصدار ذلك املرسوم. فلم يبَق

 إذن سوى 34 سنة، الذي يعني
 أنَّ املسيح قد يكون اآلن

 متجّوالً يف شوارعنا.

ال، ليس بعد.
 كشف يل الروح القدس 
أينَّ سأرى املسيح طفالً 
قبل أن أموت هنا يف 

هذا الهيكل. كيف تعرف مثل 
هذه األشياء؟

سوف ترى.



وملّا كرب سمعان وهو 
ينتظر يف الهيكل، 
باحًثا عن املسيح 

املوعود، دخل كاهن 
اسمه زكريا إىل 

الهيكل للصالة. وكان 
هو وزوجته كبريين 
يف السّن، لكّنها مل 
يُرزَقا أطفاالً قط.



فجأة ظهر مالك عىل 
الجانب األمين من املذبح!

ال تَخف. ُسِمَعت صالتك، 
وستحبل زوجتك أليصابات 

بابن، وستسّميه يوحنا.

سيبتهج الكثري مبولده، ألنه
 سيهيّئ الشعب ملجيء املسيح 

املنتظر. ولن يرشب خمرًا وال ُمسِكرًا 
وسينال روح إيليا وقّوته.



وما أدراين أنَّ ما تقوله 
صحيح؟ أنا وزوجتي كالنا أكرب جًدا 

يف السن عن أن نُنجب أطفاالً، 
وزوجتي عاقر طيلة حياتها.

أنا جربائيل، الذي يقف
 يف محرض الله ذاته، وقد أُرِسلت 
لتبشريك بهذه البرشى. أتريد أمارة؟

 لن تتكلّم ثانيًة حتّى ترى هذه
 األمور تحدث.



ستتّم فرحتي
 حني ميكننا التحّدث 
يف األمر. كنَت تؤنس 
وحديت بحديثك. ما 

كان ينبغي أن ترّد عىل 
املالك هكذا.

يا زكريا، ال يزال األمر صعب
 التّصديق. هذا أشبه بأّمنا سارة.
 قد سمع الله دعواتنا، واآلن 

سأكون أّم نبي عظيم.



تنبّأ األنبياء مبجيء املسيح املنتظر عىل 
مدى األجيال. فقال النبي إشعياء قبل 
700 سنة: “ها الَْعْذَراُء تَْحبَُل َوتَلُِد ابًْنا 
نُوئِيَل.” َويَْعِني: اللُه َمْعَنا.” َويَْدُعونَُه َعامَّ

كانت مريم مخطوبة ليوسف. وكانت 
عذراء مل ميسسها رجل. وأطاعت 
كّل ما جاء يف توراة سيّدنا موىس.



فجأة، ظهر مالك ملريم!

يا مريم، قد ريض الله 
عنك جًدا. فستحبلني 

وتلدين كلمة الله.

كيف يحدث 
يشء كهذا وأنا عذراء 

مل ميسسني رجل؟

سيأيت الروح القدس عليك، والجنني
 القّدوس الذي ستحبلني به هو ابن الله. 

ونسيبتك أليصابات، املدعوَّة عاقرًا، هي اآلن 
حبىل يف شهرها السادس.



أنا عبدة املوىل،
 فليكن يل كام 

قلت.
سأكون أّم كلمة الله. 

هل سيصّدقني يوسف؟ هل سيفهم؟ 
وماذا سيظّن الجميع متى علموا 
أين حبىل؟ وجدتها: سأذهب إىل 

أليصابات وأقيم عندها.



أليصابات!

مريم، طفيل!



ثُمَّ مكثت مريم عند 
أليصابات ثالثة أشهر تقريبًا.

تباركِت بني
 النساء، وتبارك

 ابنك الذي يف بطنك. 
من أنا حتّى تأيت أّم 

سيدي لتزورين؟ حاملا 
سمعت صوتك، قفز 
الجنني يف بطني من 

الفرحة.

أحمد الله
 من كّل قلبي، وروحي 

تفرح بالله منقذي. 
فمن اآلن كّل األجيال 
تدعوين مباركة، ألن 

القدير  صنع يل
 أموًرا  عظيمة.

رفع املتواضعني منا. وذكرنا
 برحمة كام وعد ألبينا إبراهيم.



وحان وقت 
والدة أليصابات.

زكريا متأكّد أنَّه سيكون 
صبيًّا؛ ويقول إنَّ مالكًا 

برّشه بذلك.

ال بأس! إذا كان
 صبيًا فاملفروض أنَّ 

نسّميه زكريا عىل
ها هو قد جاء.  اسم أبيه.

دعينا نسأله.



قال إنَّ املالك أخرسه 
ألنه مل يصّدق.

ماذا ستسّمي 
الطفل؟

يريد لوًحا 
للكتابة.



يقول سيدعو اسمه
 يوحنا، كام أمر املالك.

لكن ليس أحًدا يف
 العائلة باسم يوحنا.



هو بالحقيقة صبي؛ 
غزير الشعر جًدا.



اسمه يوحنا، ِطبًقا 
لكلمة املوىل عّز وجّل. هو الذي 

سيقّدم املسيح لشعبنا.

إنَّه يتكلّم!
 يتكلّم بعد كل 

هذه الشهور!

هل يجوز أن  يكون 
هذا إيليا املذكور يف 

النبوة؟



يف هذه األثناء، اكتشف يوسف أنَّ مريم 
حبىل، وعرف أنَّ الطفل ليس منه.

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

أخالقها الحميدة. وأنا مل أمسسها! لكن 
الواقع يفرض نفسه: الصبية حبىل.



آه يا يوسف، 
ماذا أنت

 فاعل اآلن؟

أنا ال أستطيع الزواج
 منها اآلن، لكّني ال أريد التشهري بها 

علًنا، لئال تُرَجم بتهمة الزنا. رمّبا أمكننا 
فسخ الخطوبة بدون شورشة.



ومن هو األب
 عىل حّد قولها؟

تقول إنَّ الطفل
 من عند الله، ألقاه يف 
رحمها بالروح القدس

 بدون أّي اتّصال
 جسدي.



وتقول إنَّ 
الطفل سيصبح 
منقذ العامل، 
كلمة الله 
املتجّسد.

يا إلهي! لقد فقدت 
املسكينة صوابها؟

هذا كفر منها أن
 تقول ذلك. يجب التخلّص 

منها عىل جناح السعة وبأكرب 
ية. قدر ممكن من الّسّ



ذلك املساء أثناء نوم 
يوسف، ظهر له مالك.

يوسف، يا ابن داود، ال تخَش
 أن تأخذ مريم زوجًة لك، ألنَّ الطفل 

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

سينقذ شعبه من خطاياهم.



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

نُوئِيَل.” َويَْعِني: اللُه َمْعَنا.” َعامَّ



مريم، هل 
تسامحينني عىل

 شيّك فيِك؟

هذا كفر منها أن
 تقول ذلك. يجب التخلّص 

منها عىل جناح السعة وبأكرب 
ية. قدر ممكن من الّسّ



كيف سيكون الطفل؟ فحيث أنَّه 
سيكون الله املتأنِّس، فهل سيتكلّم يف 

املهد؟ وهل سيعرف القراءة؟

آه يا يوسف، أنا ال أعلم، لكن 
اللّه أعلم. ما علينا إالَّ االنتظار.



خطرت عىل بايل فّكرة أخرى. يف جّنة عدن، وعد الله أن يسحق 
سليُل املرأِة رأَس الحيّة. فهمت اآلن! لن يكون هذا الطفل سليل رجل، بل 

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

نحن االثنان من
 نسب داود، واألنبياء 

قالوا إنَّ املسيح سيكون 
سليل داود.



كان يوسف ومريم يعيشان 
يف نارصة الجليل، لكن كان 
هناك نبوة قدمية تقول بأن 
املسيح سيولد يف بيت لحم 
يهوذا )ميخا 5: 2(. أي أنَّ 

مريم كانت ستلد طفلها عىل 
خالف النبوة. وكانا بالطبع 
يجهالن النبوة، ومل يكن مثة 
ما يدفعهام للقيام بالرحلة 

الطويلة إىل بيت لحم.

اسمعوا، َوعوا، مبوجب
 البيان الرسمي من روما 

اإلمرباطورية، بتوقيع اإلمرباطور 
نفسه، سيتّم إحصاء البالد، وعىل 
جميع سكان إرسائيل العودة إىل 
أماكن والدتهم لتسجيل أسامئهم 

لتنظيم الرضائب.



يا يوسف،
 معنى ذلك أنّك يجب 

أن تذهب إىل بيت 
لحم، وستكون غائبًا 

عند والدة الطفل.

سيفهم الناس غيايب
 خطأً. سآخذِك معي.



يا مريم، ما كان يجب 
إحضارك يف هذه الرحلة. 

رمّبا يجب أن نعود.

ال، يجب أن أكون
 معك عندما يولد الطفل. ال 

أحد غريك يفهم.



استغرقت الرحلة 
أكرث من أسبوع 
قطعا فيها 160 
كيلومرتًا تقريبًا.

 

يجب أن نعّجل إذا 
استطعت. أعتقد أن 

الوقت قد حان.

سأرى إذا أمكننا الحصول 
عىل غرفة يف الفندق.



يا مريم، وجدت 
ُمولِّدة ستساعدنا.

أمل تجدوا غرفة 
يف الفندق؟

ال، كانت 
كُّل الغرف 
مشغولة.



هذه أول والدة لِك، 
لكنِك أبليِت بالء  حسًنا. 
يؤسفني أنَّ طفلك اضطر 

أن يولد يف إسطبل.

ال تدعي هذا 
يضايقك، فهو 
سيحكم العامل 

يوًما ما!

فيلكن؛ أّما أنا 
فأراه طفالً عاديًا.



 
 

ماذا؟ إنَّه
 مالك!

آالف املالئكة!
ال تَخافوا، ألنَّ الله

 أرسلني ألبلّغكم بالبشارة 
السارة لكّل البرش، أنَّه ُولِد 

اليوم يف مدينة داود منقذ، هو 
املسيح املنتظر، موالنا.

الجالل لله يف األعايل!
 الله يُِحّل السالم عىل األرض  

ملن ريض عنهم  من الناس.



ستكون هذه
 األمارة لكم: ستجدون 

الطفل ملفوفًا يف ُشَقق من 
القامش، ويكون مضطجًعا يف 

معلف للبهائم.



هّل ميكنكم تصديق ذلك؟ 
املالئكة تظهر لنا!

ماذا ستقول زوجتي 
حني أخربها؟

أريد أن
 أذهب ألرى.

هل سمعتم ما 
قال؟ إّن املسيح 
ولد يف إرسائيل.

منقذ! سالم للبرش! طفل؟
 دعونا نذهب لرناه!



املسيح!

أسًفا عىل
 إزعاجكام، لكنَّ مالكًا 

دعانا للمجيء.
من كان يخطر

 هذا بباله، أن يصري
 الله طفالً؟



حان الوقت لتقديم مريم 
ويوسف الطفَل املولوَد حديثًا 
للكاهن وتقريب التضحيات 

املنصوص عليها يف التوراة.

يوسف، ستكون هذه
 أول مرّة يذهب فيها إىل الهيكل، 

وال أحد هنا يعرف أنَّ يسوع
 هو املسيح.

وأظّن أنَّه من الحكمة 
أالَّ نخرب أحًدا بذلك أبًدا. 

انتظري حتّى يكرب.



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

من هو، يا 
مريم؟

ال أعرف، 
فال أحد يعرفنا 

هنا.



تباركَت، أيها املوىل إلهنا. اآلن ميكن أن
 أموت بسالم، ألين رأيت نجاتك، كام وعد. سيكون 

نوًرا لهداية األجانب وإكراًما لشعبك. لكن كيف عرفت؟



اسمعيني، هذا
 الطفل سيكون السبب 

يف قيام كثريين يف إرسائيل 
وسقوط كثريين، وسيتعرَّض 

للمقاومة.

نعم، وقلبك سينكس 
بسبب ما سرتينه يحدث له.



انظروا! املسيح
 املنتظر، جاء إىل هيكله. 
هذا هو الذي تنبّأ عنه 

األنبياء.

هذه َحنَّة. قضت
 حياتها تنتظر املسيح.



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

أيها الشاب، هذا الطفل هو
 املسيح، مخلّص العامل، الذي سينقذ

 بني إرسائيل من خطاياهم.



يف بالد الرشق كان هناك 
حكامء يدرسون الكتابات 
القدمية ويحاولون معرفة 
الله. كانوا يعلمون بنبوة 
املسيح اآليت. وكشف الله 
لهم يف األحالم والرؤى أنَّ 
املوعود به قد ُولِد. ثّم 

اكتشفوا نجاًم غري عادي 
يشري إىل شعب إرسائيل.

قطعنا شوطًا طويالً. 
األرض التي نذهب إليها 
أرض غريبة، واملتبّقي من 

سفرنا أسابيع عديدة.

النجم مستمر يف 
الحركة. سنتبعه إىل 

حيثام يذهب.



مل ميلك عىل إرسائيل 
ملك يف ذلك الوقت 
ألن روما كانت تحتّل 
البالد، لكن الرومان 
عيّنوا ملك يهوديًا، 
اسمه هريودس، 

ليحكم يف القدس. 
فأراد الحكامء أن 

يسألوا هريودس عن 
امللك املولود حديثًا.

يا جاللة امللك هريودس، هناك
 ثالثة رجال يبدو عليهم الغنى من الرشق 
األقىص. ويقولون إنّهم يبحثون عن امللك 

الجديد إلرسائيل، عن طفل رضيع.

طفل رضيع؟ ملك؟
 أنا امللك. أدخلوهم وأحرضوا 
كبار الكهنة والفقهاء إىل هنا.



تقولون إنّكم 
جئتم لرؤية ملك 
وليد؟ وما أدراكم 
مبثل هذه األمور؟

رأينا نجمه
 يف املرشق فجئنا 

نسجد له.

أين هو؟

نحن ال نعرف 
بالضبط. لهذا 

جئنا إليك.

قد استدعيُت العلامء، وسرنى 
ماذا يعرفون عن هذا املوضوع. 
تعالوا معي إىل غرفتي الخاّصة.



يقولون إنّهم
 جاؤوا للسجود

 مللك اليهود، الذي 
ورد يف النبوات أنَّه 
سيأيت إلنقاذ الناس. 
هل تقول كتاباتكم 
أّي يشء عن هذا 

امللك؟

نعم، تنبّأ
 العديد من األنبياء عن 
مجيئه، لكّننا ال نعتقد 
أنَّ مثل هذه النبوات 

تؤخذ حرفيًا.

ال تهّمني آراؤكم 
املتفلسفة يف 

يشء. ماذا تقول 
النبوة بالضبط؟

حسًنا، قال النبي 
ميخا إنَّ املسيح 

سيولَد يف بيت لحم 
من قبيلة يهوذا.



كان هريودس خائًفا من مولد ملك آخر، فأراد 
قتل الطفل الصغري حاملا يكتشف مكانه.

اسمعوا، أوّد أنا نفيس أن 
أسجد للملك. لذلك فعندما 

تجدونه، أخربوين مبكانه.

بالطبع. حاملا
 نجده، سنخربك.



 

 

عجيب أمر
 أولئك الفقهاء الذين 

عرفوا مكان مولد 
الطفل بالضبط. لكّنهم 
كانوا غري مبالني بأقوال 

أنبيائهم.
كتابات أنبياء إرسائيل ال

 تضارعها كتابات. فلم أَر البتة مثل 
هذه التنبؤات املفّصلة.



د موقعه،  حدِّ
وغًدا نتبعه.

ومع ذلك فهو 
ليس مثل أّي نجم 
رأيناه قط. إنَّه ال 
يتحرّك مع بقيّة 

النجوم، وهو أكرث 
ملعانًا بكثري.

انظروا! نفس النجم 
الذي رأيناه يف املرشق!



هناك، قد توقَّف فوق
 ذلك البيت. لكن هذه ليست 

بيت لحم! قد مرت أسابيع 
عديدة، ولعلهم رحلوا.

هذا نجم غريب
 حًقا. ال بُدَّ أنَّه ال يعلو 

ُحب. عىل السُّ

قد طالت
 بنا الرحلة، وأوشكنا 

عىل الوصول.



ال نقصد إزعاجكم،
 لكّننا سافرنا عدة شهور 
لرؤية امللك املولود حديثًا 

والسجود له.

كيف عرفتم؟

قرأنا الكتابات املقّدسة لجميع
 الشعوب. أنبياؤكم تنبّأوا مبجيئه، وبعد 

ذلك ظهر نجم وهدانا إىل هنا. وهو
 واقف فوق بيتك اآلن.



يف تلك الليلة، كلّم الله 
الحكامء يف حلم وأخربهم 

أالَّ يخربوا هريودس 
باملكان الذين وجدوا 

فيه الصبي، وأن يسلكوا 
طريًقا آخر للعودة إىل 

بالدهم. وكلّم الله يوسف 
أيًضا وأوصاه بالهرب 

إىل مرص، ألنَّ هريودس 
ينوي قتل الصبي.

نقّدم بتواضع هذه
 الهدايا الصغرية تكرميًا ملنِقذ 
العامل. فهو يرّد الكثريين إىل 

الرصاط املستقيم.



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

وخشوا الرجوع من هذا الطريق.

أرسل فرقتي الخاّصة
 إىل بيت لحم، وُمرهم بقتل كّل 
طفل ذكر دون السنتني من العمر.



قبل ذلك بعدة سنوات، تنبّأ 
األنبياء بوقوع هذا الحدث 
الحزين جًدا يف بيت لحم.



وبعد موت هريودس، عندما بلغ يسوع سّن السنتني، 
أمرهم الله بالعودة إىل فلسطني. وكان هذا أيًضا 
تحقيًقا لنبوة كتاب الله: “ِمْن ِمرْصَ َدَعْوُت ابِْني.”

أخذ يوسف ومريم الطفل يسوع إىل 
مرص، ومّكنتهم هدايا الحكامء من 
السفر والعيش ملدة سنتني يف مرص.



وملّا عادوا من مرص، أوىص 
املالُك يوسَف باالنتقال إىل 

بلدة النارصة الصغرية.

 وكان هذا أيًضا 
إمتاًما للنبوة القائلة 
بأنَّه يُدَعى نارصيًّا.

عمل يسوع مع زوج أّمه 
يوسف يف ورشة النجارة. 
وكان ينمو جساًم وروًحا، 

فصار حكياًم جًدا.

هل سيعمل
 رجايل الخمسة 
طوال النهار؟ 
تعالوا لتأكلوا.



عندما بلغ يسوع عمر الثانية عرشة، 
أخذ يوسف األرسة إىل القدس 
لالحتفال بعيد الفصح. وحملوا 
خروفهم ليقّدموه عن خطاياهم.

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

للتخييم الليلة.

يا أيب، هّل باإلمكان 
أن أذهب مع يسوع 

ملشاهدة الهيكل؟



بعد الضحية بعدة أيام.

يا يوسف، مل أجد
 يسوع يف أي مكان. مل يره 

أحد طوال النهار. لعلنا تركناه
 يف القدس.

ال بُدَّ أن نرجع 
ونبحث عنه.

لكّنه كان يعلم أنّنا 
منرصفون. لعله مع 

بعض أقاربنا.



توخَّ الحذر يف 
استنباطاتك هذه، فلعل 

استنتاجك يكون كفرًا.

لكّنك تفرتض أّن
 تفسرياتك صحيحة. والشيوخ 

مؤّهلون أفضل منك لفهم هذه 
الحقائق العميقة.

أنتم جميًعا
 توافقون أنَّ املسيح 
سيكون سليل داود، 

ألنَّ األنبياء قالوا ذلك. 
وتوافقون أيًضا أنَّ داود 
دعاه سيّدي، كام لو أّن 
املسيح املنتظر إلهه. 
فكيف يكون املسيح

 سليل داود وسيّده يف 
نفس الوقت،
 إالَّ إذا …



إّما الكتب
 املقّدسة عىل حّق 

أو باطلة. فهل 
نصّدق ما يتالءم مع 

تقاليدنا فقط؟

ها هو هناك.

لكّنك ال تستطيع أخذ كّل يشء 
حرفيًا. يقول حاخاماتنا …

هل الحقيقة أعمق 
من الفهم؟ أمل مُيَنح 
كتاب الله لتنويرنا؟



يسوع، بحثنا 
عنك يف كل مكان. ملاذا 

فعلت بنا هذا؟

كان معنا يومني. 
لديكام ابن غري عادي.



ملاذا بحثتام يف
 كل  مكان؟ أمل تعرفا 
أنّني يجب أن أعمل 

عمل األب؟



مل أَر قط فتًى
 يعرف هذا القدر 

عن كتاب الله.

ماذا يعني بقوله:
 “يجب أن أعمل عمل 

أيب؟” أليس أبوه َمن كان 
يبحث عنه؟



عاد يسوع مع 
أبويه وكان مطيًعا 

لهام. وواصل 
العمل يف ورشة 

النجارة والنمو يف 
الحكمة والقامة.

كان يسري دامئًا يف الرصاط املستقيم ويسعى 
يف سبيل خري البرش، كان الجميع يحبّونه. 



ويف حني سقط غريه من 
الشباب يف املعايص، 
كان يسوع يطيع كّل 
وصايا الله من قلبه.

أنت دامئًا
 أعدل من العدل، وليس 
هناك نجار أفضل منك يف 

النارصة. سآخذ ستّة من
 نفس العيّنة.



تذكّروا أنَّ أليصابات 
ولدت ابًنا، قبل مريم 

بستّة شهور. وأمر 
املالك زكريا بتسميته 
يوحنا، وبأنّه سيهيّئ 
قلوب الشعب ملجيء 

املسيح. كُّل هذا تنبّأ به 
عدد من األنبياء قبل 
ذلك بخمسامئة سنة.

يجب أن ترجعوا عن
 طرقكم الرديئة وتطيعوا الله،

 ألنَّ الله أوشك عىل إقامة مملكته. 
فإن هيّأتم قلوبكم الستقبال املسيح، 

غطّستكم يف املاء.



لكن هناك  واحد 
يأيت بعدي وهو  أعظم مني، 
ألنه كان من  قبل أن أوجد. 

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

فوات األوان.

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

صالحني؟



إذا كان لك معطفان 
وقابلَت رجالً ليس له أي معطف، 

فلتعِطه أحد معطفيك. وإذا
 كان لك طعام وهناك شخص 

جائع، فلتطعمه.
عاملوا الكّل

 بالعدل.



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

موظّف يف الجامرك.

ال تأخذوا رشاوى. وال 
تستغلوا وظيفتكم البتزاز املال من
 أي أحد. وكونوا نزهاء وعادلني 

يف كّل تعامالتكم.



أنا لست من شعبك
 وال من دينك. لكّني أوّد  أن 
أريض الله أيًضا. فامذا يجب 

أن أعمل؟

ال تكن عنيًفا مع أولئك
 الذين دونك، وال تسق أو تستغل 

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



من يأيت بعدي
 أقوى مني، وأنا 

لست جديرًا أن أحّل 
حذاءه. إذا تبتم 

وآمنتم، غطّسكم يف 
الروح القدس.

وإذا رفضتموه
 ومتاديتم يف ذنوبكم،

 زجَّ بكم إىل نريان
 الحساب األبدّي.
 كفاكم اآلن إمثًا.



من أنَت، لتخرج 
علينا مبرّشًا باملسيح ؟ ماذا 

تقول عن نفسك؟

هل أنت النبي
 الذي قال عنه سيدنا 
موىس، أنَّه سيأيت ويرّد 

الشعب إىل الله؟

أنا لسُت املسيح.

ال، كام قال النبي
 إشعياء: “أنا صوُت مناٍد يف 

الصحراء، مّهدوا الطريق
 أمام املسيح.”



يلزمكم التخيّل عن خطيئة
 كربيائكم وغروركم. إّن الفأس قد 
ُوِضَعت عىل جذور الشجر، فإن مل 

تتغرّي قلوبكم، قُِطعتم وأُلقيتم
 يف نريان جهنم.

ما أنا إالَّ رسول،
 أمّهد الطريق أمام املسيح 
املنتظر، لكّنكم أوالد أفاٍع. 
تظّنون أنَّ مجرّد كونكم 

يهوًدا وأبناء إبراهيم 
يجعلكم أبناء الله.

فبأّي حّق تتطاول عىل سلطتنا 
الدينية وتغطّس هؤالء الناس؟



أخربين مالك الله أنَّ َمن أرى 
روح الله يحّل عليه يف شكل حاممة، 

هو املسيح الفادي، ُمنِقذ العامل.

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

ستتعرّف إليه عندما يأيت؟



كان يوحنا وعظ 
ستّة شهور حني بلغ 
يسوع عليه السالم 
الثالثني من الُعمر.

أعلم أن املوعد سيأيت،
 فقد أخربين جربائيل أينَّ سأمّر بحزن 

عظيم. كم أمتّنى لو عاش أبوك، 
أقصد زوجي، لريى هذا.

  ماذا ستعمل؟
وكيف ستبدأ؟ 

هل ستذهب إىل 
الهيكل؟ أنا ال أعرف. أيب سرُييني.

 أّوالً يجب أن أذهب ألرى يوحنا 
وأدعه يغطّسني. فهو قد هيّأ 

الكثريين ليوم التجديد.



هل سرتجع 
لرتاين؟

بالطبع، يا أّمي، أنا لن
 أتركك، لكن يجب أن تكوين 
قوية. فستحدث يل أمور لن 

تكون هينة عليِك.



استعّدوا ملجيء املسيح. أيها اآلباء، ينبغي أن تعطفوا عىل 
أبنائكم. يجب أن تكونوا حكامء وتكرّسوا وقتكم وطاقاتكم 
لتعليمهم رشائع الله. إذا رأى أطفالكم العصاة إخالصكم، 

اتّجهت قلوبهم إىل آبائهم وانصلح حال أرَُسكم.

إذا كانت هذه رغبتكم القلبية،
 وكنتم ترغبون يف اتّباع املسيح عندما يجيء، 

فلتنزلوا إىل املاء وسأغطّسكم ِداللًة عىل 
التوبة، ومتى جاء املسيح غفر ذنوبكم.



يا يوحنا، هالّ 
غطّستني؟

من األليق أن تغطّسني 
أنت. فأنت الصالح الحّق.

يا يوحنا، يجب
 أن أطيع كّل رشائع 

الله. وسأعمل كام أمر 
أيب به شعبه.







الحاممة!
 أرى الحاممة!



أنت املسيح! كان 
يجب أن أعلم ذلك.



هذا هو ابني الحبيب 
الذي يفرّحني.

َهَذا ُهَو َحَمُل الِْفَداء
ِ الَِّذي أَرَْسلَُه اللُه لرَِيْفََع َخِطيئَة

َ النَّاِس أَْجَمِعنْي!



وُس اللِه! قُدُّ

املسيح!
قد ظهر!

وسيُقيم 
اململكة!



 أين هو ذاهب؟
 ألن يفدي األمة؟

يف أوانه، لكن 
يجب أّوالً 

أن ينجح يف 
االمتحان.

 أّي امتحان؟

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



أوحى األب الساموي إىل 
يسوع أن يصوم أربعني 
يوًما. فلم يأكل أي طعام 
من أّي نوع. وملّا ضعف 

جسمه، راوده إبليس عىل 
معصية أبيه وإشباع جوعه.

عىص آدم، اإلنسان األول، اللَه فخس مركزه املميّز. أّما يسوع 
فكان منذ األزل، ألنه الله، لكنَّه اآلن صار إنسانًا من لحم ودم. 

فهل ينجح يف امتحان اإلغراء الذي فشل فيه غريه أجمعني؟



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

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

هاجم الشيطان ذهن يسوع بأفكار 
الشّك والخوف عّدة أيام. ولعلمه بأّن 
اإلغراء أوشك عىل نهايته، وبأنَّ يسوع 

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



حيث أنَّك ابن 
املوىل، فلك الحّق 

أن تأكل.



كان هذا إغراًء حقيقيًا 
بالنسبة إىل إنسان مل 

يأكل أربعني يوًما.

أغوى الشيطان اإلنسان األول، 
آدم، بأكل الثمرة املحرّمة. وكان 
يجرِّب نفس الغواية اآلن مع 
هذا البرشِّي الضعيف والجائع.



حوِّل هذا 
الحجر إىل خبز فتُشِبع 

جوعك.



تعاَل معي إذن. 
سآخذك إىل مكان تستطيع 

فيه أن تطيع الله.

ال، لن أفعل، ألنَّ
 الكتاب يقول: ال يجب أن يعيش 

اإلنسان بالخبز وحده، بل بكّل كلمة 
ينطق بها الله تعاىل.



إذا قفزت من هنا، ستأيت 
املالئكة وتتلّقفك، فريى الشعب كلّه 
ويستقبلونك باعتبارك املسيح املنتظر، 

وأنا عالِم أنَّك لهذا جئَت.

قد استشهدَت بكتاب الله، 
والكتاب يقول إنَّ املالئكة ستحملك 

عىل أيديهم لئال تصطدم قدمك بحجر. 
حان الوقت اآلن إلظهار قّوتك لهم.

يقول الكتاب أيًضا: “ال 
مَتْتَِحِن الَْمْوىَل إِلََهَك.”



أعرف أنّك تحّب العامل وجئت 
إلنقاذه، لذا سأُريَك شيئًا أعتقد 

أنَّه سريوق لك.



ها هو، من هنا
 نقدر أن نرى أغلب ماملك الدنيا الكربى. أليست

 غاية يف املجد والتألُّق؟ منذ أن رفض آدم حكمك، صارت هذه 
الدنيا ِمليك. والبرش يسلّمونها يل مراًرا وتكراًرا. هي كلّها يل. أنا إله

 هذه الدنيا، ال أنت. لكّني أعطيها كلّها لك... عىل رشط واحد فقط: إذا 
سجدت مرّة واحدة وعبدتني، سأتخىّل عن سيطريت عىل الدنيا،

 وتستطيع أن تأخذها مبا حوت من البرش. فام رأيُك؟



هرب الشيطان من أمام املسيح. وللمرة األوىل 
يف تاريخ البرش، واجه الشيطان إنسانًا ال ميكن 

خداعه. نجح يسوع يف االمتحان، فكان يف األرض 
إنسان واحد خاضع خضوًعا كليًّا لله عّز وجّل.

يقول الكتاب: 
“اُْسُجْد لِلَْمْوىَل إِلَِهَك، 
َواْعبُْدُه ُهَو َوْحَدُه.” 
قد فشلَت؛ فانرصف

 من هنا اآلن.



انتهى امتحان األربعني يوًما، 
لكنَّ حالة يسوع صارت 
أضعف من أن يستمّر.



فجاءت املالئكة بالطعام واملاء 
وقّدمتهام له. وعندما قوي جسمه، 

عاد إىل حيث كان يوحنا يكرز.



الفصل الثامن:

 الخدمة 

املبّكرة



اُنْظُُروا! َهَذا ُهَو َحَمُل 
الِْفَداِء الَِّذي يَرْفََع َخِطيئََة 

النَّاِس أَْجَمِعنْي.

إنَّه املسيح 
املوعود!

الذي تنبّأ
 عنه األنبياء.

ماذا سيعمل؟



لكن ال ميكنني 
تركك، يا سيّدي.

اتبعوا يسوع.

لسُت سيدك. يجب أن أنقص حتّى
 العدم، أّما هو فيجب أن يزيد حتّى يصري الكّل 
يف الكّل. هو املسيح حًقا، ُمنِقذ العامل. فاتبعوه.



يا سيد، سنتبعك ونكون
 تالميذ عندك. أين تسكن؟

تعالوا 
وانظروا.



يا فيلُبُّس، اتبعني.

نعم يا سيّد،
 انتظرناك، لكن يجب أّوال
ً أن أذهب وأجد نثنائيل.

هو أيًضا 
يطيع رشائع الله 
وينتظر املسيح.



هو يف البستان. 
هل يف األمر يشء؟

أين نثنائيل؟

ال، كّل يشء
 عىل ما يُرام.



نثنائيل، أين أنت؟

هنا، يا أخي.

وجدناه، يا نثنائيل، الذي 
كتب عنه موىس واألنبياء، 
يسوع النارصي، ابن مريم.



املسيح؟ وتكلّمَت معه؟ لكن
 النارصة؟ مل يخرج يشء صالح من النارصة 
قط. فكيف يجيء املسيح من مثل هذا 
املكان الفقري الجاهل؟ من املفروض أن

 يولد يف بيت لحم يهوذا.

تعاَل وانظر بأم 
عينك. يوحنا شهد له، 

وأندراوس معه.



حًقا، هذا إرسائييل
 نقّي القلب.

فيلُبُّس، هل 
أخربته بأّي
كالّ البتة. يشء عنّي؟



أنت ال تعرفني. فكيف 
تقول إيّن نقّي القلب؟

قبل أن دعاك فيلُبُّس، وأنت جالس 
تحت التينة، رأيتك.

كيف رأيتني؟ مل
 يعلم أحد مبكاين.



هل بََهرَك هذا؟ سرتى 
عجائب أعظم من هذه. سرتى السامء 

مفتوحة ومالئكة الله يصعدون وينزلون 
عيّل. تعال، فعندنا عمل كثري.

أنت ابن املوىل.
 أنت ملك إرسائيل.



ذهب أندراوس أيًضا ليبحث 
عن أخيه ليُبرّشه بيسوع.

يا سمعان، وجدنا املسيح 
الذي تكلّم عنه يوحنا.

تعاَل وانظر.

متى؟ وأين؟ ما شكله؟ هل 
هناك آخرون يتبعونه؟



أنت سمعان ابن يونا، 
لكّنك ستُدَعى بطرس.

سأتنازل عن
 مركبي لعائلتي 

وأتبعك.



رسعان ما اختار 
يسوع اثني عرش 

رجالً تبعوه وسمعوا 
تعاليمه. وهم الذي 

أُطلِق عليهم “التالميذ 
االثنا عرش”. كانوا 
يذهبون من مدينة 
إىل مدينة يبرّشون 
ببشارة مملكة الله.



ثُمَّ دخل يسوع وتالميذه الهيكل 
ملاذا يجب أن أحّولللصالة، لكّنه كان محتشًدا بالبائعني.

 نقودي إىل عملة الهيكل 
قبل دفعها للهيكل؟ يبدو 
أنكم ترتبّحون من هذه 

العملية.

الكهنة فاسدون.
 يحّققون أرباًحا من كل
ّ يشء يُباع يف الهيكل.

الكهنة يقبلون 
بهذا.



ماذا يفعل؟ ظّل واقًفا يف
 تلك البقعة عينها ملدة ساعة 

كاملة، ال يقول شيئًا، وإّنا يجدل 
ذلك الحبل لعمل يشء ما.

حّققنا ربًحا جيًدا اليوم. هذا 
أفضل من العمل الشاّق.



سوط! إنَّه يصنع سوطًا!



يجب أن يكون بيت أيب 
مكانًا للصالة، لكّنكم حّولتموه 
إىل وكر لِلُّصوص. انرصفوا من 

هنا جميًعا. اآلن!

بيت أبيه! من يحسب 
نفسه؟ املسيح؟



طراخطراخ!!

ال تجعلوا بيت
 أيب داًرا للتجارة. أنتم 

عصابة لصوص.



آاااه!

snap
!

snap
!

يا أوالد األفاعي، 
عون  يا َمن تجوِّ

األرامل.

من يحسب 
نفسه؟



ِدبِدب!!
!! بومبوم

أنتم تطيلون صلواتكم 
لغرض يف أنفسكم.

أنتم ال تحبّون اآلخر؛
 بل تحبّون ماله.



يف املرَّة القادمة التي 
تأتون إىل بيت أيب، تعالوا 

لالعرتاف بخطاياكم.



هل تتذكّر ذلك املقطع 
الذي قاله داود بخصوص 

باملسيح؟

نعم: “الِْغريَُة 
َعىَل بَيِْتَك تَأْكُلُِني 

ألنَّ أعداَء الله
 نََسْوا كَلَِمتَه.”

اسمعوا، إنَّ الفقهاء يعلّمون 
أنَّ املسيح عندما يظهر، سيجيء 

فجأًة إىل هيكله.



أظّن أنّك يسوع النارصي الذي
 يتكلّم عنه يوحنا. قد سبّبت الكثري من 

املشاكل اليوم. أّي أمارة تعطيها لنا؟

سيظهر الربهان عىل
 أيّن املسيح عندما تهدمون 

هذا الهيكل، وأقيمه أنا 
ثانيًة يف ثالثة أيام.



تكلّم يسوع عن هيكل جسمه، لكّنه مل 
يوّضح، ألنه مل يقصد لهم أن يفهموا.

لو عدت هنا سنأمر 
بالقبض عليك.

استغرق بناء هذا الهيكل
 46 سنة، وأنت تظّن أنّك قادر 
عىل إعادة بنائه يف ثالثة أيام؟ 

كالمك مناٍف للعقل!



غادر يسوع وتالميذه القدس ورجعوا نحو 
الشامل إىل النارصة، مسقط رأس يسوع.

يا يسوع، عدَت إىل دارك. 
أحرِض كّل أصحابك وسنِعّد 

لهم الوليمة الالئقة.

يا أّمي، سنقيض
 هنا وقتًا قصريًا، حتّى 

يوم الّسبت.



كام كانت عادته، دخل 
يسوع املجمع، دار العبادة 

اليهودية، يوم الّسبت .

يُسّنا جًدا رؤية أحد أعضائنا يعود
 ومعه أصدقاؤه. قد سمعنا بأمور غريبة عنهم 

ونوّد سامع املزيد من هذا الحًقا.

 ولكن اآلن، هل 
تتكرَّم يا يسوع 
بقراءة املقطع
 الكتايب لليوم؟



اتّجه يسوع إىل النبي 
إشعياء ووجد نبوة 
مشهورة عن املسيح.

 َ ، ألَنَُّه َمَسَحِني ألُبرَشِّ “ُروُح اللِه َعيَلَّ
الَْمَساكنَِي، أَرَْسلَِني ألُنَاِدَي لِلَْمْسُجوننَِي 

، ألُطْلَِق الَْمظْلُوِمنَي  يَِّة، َولِلُْعْمِي ِبالْبَرَصِ ِبالُْحرِّ
أَْحرَاًرا، َوأُْعلَِن َعْن ُحلُوِل َوقِْت إِنَْقاِذ

 اللِه لَِشْعِبِه.”



اليوَم قد متّت
 هذه النبوة.



كفر!

أنت ابن 
نجار وضيع.

اهدأوا. نحن 
منرصفون.

ارجموه حتّى 
املوت. إنَّه يّدعي 

بأنَّه املسيح 
املنتظر!



وصل يسوع وتالميذه إىل كفرناحوم، وهي 
مدينة عىل بحرية الجليل يسكن عندها 

بعض تالميذه. ودخلوا املجمع ثانيًة.



وقال النبي إنَّ املسيح سيكون نوًرا 
لهداية األجانب وفيه يضعون ثقتهم. ما 

أسعد اإلنسان الذي قلبه نقّي، ألنه سريى 
الله. الله ال يرفض كّل من جاء إليه، سواء 

كان يهوديًا أو غري يهودي.

أيها الُقّدوس! 
دعنا وشأننا.



أنا أعلم من أنت.

 أنت ُقّدوس الله.

به شياطني. 
أبعدوه من هنا.



هل جئت
 لتهلكنا نحن الشياطني 
قبل األوان؟ دعنا وشأننا. 

ما لك بنا؟

من سمح له
 بالدخول إىل هنا؟ 
انتبهوا! إنَّه َخِطر.



أيتها الشياطني، آمرِك
 بالخروج من هذا الرجل وعدم 

تعذيبه ثانيًة!



اه! ا ا ا ا ا ا ا ا ا يا إ

انرصيف!



ماذا فعلت 
به؟

هل مات؟



فجأًة، وقف عىل قدميه.
الحمد لله!

 -انرصفت الشياطني 
أنت حّر. فامِض اآلن 
يف طريقك وال ترتكب 

مزيًدا من الخطايا.  يسوع عنده سلطة 
كاملة عىل الشياطني. عاد 

الرجل إىل طبيعته.



نحن يف الطريق.

بطرس،
 تقول زوجتك 
إنّك يجب أن 

ترجع إىل الدار، 
فأّمها مريضة
 جًدا وحرارتها

 مرتفعة.



آه يا بطرس يا زوجي، 
كم أنا خائفة. الحّمى 

تزداد سوًءا.

ال تَخايف. إّن 
السيّد هنا.



قومي يا عزيزيت، قد 
ذهب عنِك مرضك.



فقامت من فراشها 
وخدمت يسوع وتالميذه.

إنها تنهض!
 قد ُشِفيَت!



انترش خرب الشفاء، 
فأحرضوا عدًدا كبريًا 
من املرىض ليسوع.

لَل يا سيّد، أيب مصاب بالشَّ
 منذ صباي. سقط عليه جذع 

شجرة فكس سلسلة ظهره. من 
فضلك ساعده إذا استطعت. قُم وامِش.



الجالل لله!



أنا أستطيع أن 
أميش! إنها معجزة!

يا سيد، ابنتي ولدت 
عمياء، هّل تقدر أن 

تساعدها؟



كام قال الكتاب: “العمي يسرتّدون 
البرص.” ابنتك تبرص اآلن.



أيب، هل هذا أنت؟



آه يا أيب، مل أعرف
 شكلك، لكّنك أكرث وسامة

 مام تخيّلت.



ثُمَّ انطلق يسوع وتالميذه إىل 
القدس يف أيام العيد، وكان 

يسوع يعلّم يف الهيكل.

سمعتم أنَّه قيل
 بواسطة القدماء أْن تحبّوا 

أصدقاءكم وتكرهوا أعداءكم، 
أّما أنا فأقول: أحبّوا أعداءكم 

عندما يرتكبوأحِسنوا إليهم.
 الناس خطأ يف حّقكم،

 يجب أن تسامحوهم. ستنالون 
بركة إن كانت قلوبكم نقيّة، 
ذلك أنكم سرتون الله تعاىل.

 إذا صنعتم سالًما، نلتم
 أعظم الربكات.



عندما يلعنك
 شخص، ال ترّد اللعنة 

مبثلها، لكن ادُع له بالربكة. 
عامل الغري كام توّد أن 
يعاملوك إذا كنت يف 

مكانهم.

ماذا عن مبدأ العني
 بالعني والسّن بالسّن؟



إذا ضبك أحد عىل خّدك،
 أِدر له الخّد اآلخر ليك يرضبه أيًضا. ال 

تكن عنيًفا. إذا رأيت أنَّ جارك يحتاج إىل 
معطف، ولك اثنان، فلتُعِطه واحًدا. وإذا 

كان جائًعا، أطِعمه. وأبوك الساموي
 سريى ويباركك عىل ذلك.



سمعتم
 أنَّه قيل ال تقتل، أّما أنا 

فأقول حتّى إن غضبت عىل 
أخيك بدون سبب معقول، 

حّق عليَك حكم الله.



سمعتم أنَّه
 قيل إنَّ عىل الرجل

 أالَّ يزين، أّما أنا فأقول
 لكم إنك حتّى إذا نظرت
 إىل امرأة بشهوة، فقد

 زنيَت بها يف قلبك.



يف الحقيقة،
 يبدو الزعامء الدينيون 
يف حالة جيّدة ظاهريًا، 
لكن من الداخل هم 

مآلنون بالرّش.

هم مثل القبور املُبيّضة بالكلس:
 من الخارج هي يف حالة جيّدة، لكن من 
الداخل هي مليئة بعظام املوىت. إذا مل 

تكونوا أكرث صالًحا منهم، فلن
 تدخلوا مملكتي أبًدا.



هناك طريق واسع 
يؤّدي إىل الهالك 
وكثريون ميّرون به.

أنا الباب إىل السامء. إذا 
دخلتم من خاليل، كانت لكم حياة 
الخلود. وإذا طرقتم أّي طريق آخر، 

متّم يف خطاياكم.



ملاذا تشفي يف
 يوم الّسبت؟ أمر موىس أالَّ 
نعمل أي عمل يف الّسبت.

أيب أرسلني إىل
 العامل ألعمل عمله. وأنا 
ال أعمل إالَّ ما يوصيني 

بعمله.

أنت تساوي
 نفسك بالله، وهذا كفر 

عقوبته املوت!



إنها إرادة األب
 الساموي أن يُكرَِم 

الجميُع االبَن ويعبدوه،
 كام يعبدون األب.

وسيحني الوقت الذي فيه
 سيسمع َمن يف القبور صويت ويعودون 

إىل الحياة، البعض إىل حياة الخلود 
والبعض إىل عذاب أبدي.



حًقا هذا هو املسيح. أوال 
املعجزات واآلن يُفِصح عن 

هذا االّدعاء الجريء.

هو مختلف عن
 الزعامء الدينيني. ويتكلّم
 بسلطة. أنا أخىش أنهم 

سيقتلونه.

يجب أن أذهب 
وأخرب زوجتي.



يا سيّد، هناك
 فرييس يطلب رؤيتك. هو زعيم 

يهودي، ورجل مهم جًدا.

ملاذا أىت يف الليل؟ هل 
يستحي أن يراه الناس 

ث مع يسوع؟ يتحدَّ
سأذهب وأتكلّم 
معه عىل انفراد.



يا سيّد، نحن زعامء 
اليهود نعلم أنّك معلّم من عند 

الله، ألنَّ أحًدا ال يستطيع أن يُجِري 
املعجزات التي تُجِريها إالَّ إذا كان 

ما مل تُولد ثانيًة لن ترى الله معه.
مملكة الله.



هل تقول إنّني
 يجب أن أدخل رحم أّمي

 وأُولَد مرَّة ثانية؟

ولكن كيف تحدث
 هذه الوالدة الجديدة؟

ال، الجسد
 يلد جسًدا، والروح تلد روًحا.

 يا نيقودميوس، افهم ما أقول. 
يجب أن تولد من فوق.



الوالدة الروحية التي 
أتكلّم عنها غامضة مثل 

الريح، لكّننا نعيشها بنفس 
الطريقة. يجب أن تنال هذه 
الوالدة من فوق إذا أردت 

دخول مملكة الله.



كام رفع موىس
 الحيّة يف الصحراء، 
هكذا يجب أُرفَع.

لكّنهم كانوا 
ميوتون من لدغة األفعى 

ألنهم أخطأوا يف حّق 
الله. وعندما نظروا إىل 
الحيّة النحاسية بَرِئُوا 

عىل الفور.



نعم، واآلن أيًضا
 ميوت البرش أجمعني من 

“لدغة” الخطيئة. لكني سأُرفَع 
هذه املرَّة بحيث يراين جميع 
الناس. مثلام نجا أولئك الذين 

لُِدغوا يف الربيّة بالنظر إىل الحيّة 
النحاسية، سيجد النجاَة أولئك 

الذين نهشتهم الخطيئة
 باإلميان يب.



أََحبَّ اللُه كُلَّ النَّاِس لَِدرََجِة
 أَنَُّه بََذَل ابَْنُه الَْوِحيَد ليَِكْ ال يَْهلَِك كُلُّ َمْن يُْؤِمُن

 ِبِه، بَْل يََناُل َحيَاَة الُْخلُوِد. َمْن يُْؤِمُن ِبِه ال يَُعاقَُب، 
ُه الِْعَقاُب،  َوَمْن ال يُْؤِمُن ِبِه فََقْد َصَدَر ِضدَّ

ألَنَُّه لَْم يُْؤِمْن ِبابِْن اللِه الَْوِحيِد.



فأنت تقول إذن إنَّ الوالدة 
الجديدة هي العالج الوحيد 
للخطيئة، وإنّك ستوضع عىل 

عمود لتقّدم النجاة للبرش.

ومتى تحدث 
هذه الوالدة 

الجديدة؟

بعد أن أُرفَع
 لرياين الجميع.



كان السامريّون يعيشون 
بني القدس والجليل. 

ودرج اليهود عىل تفادي 
كّل اتّصال مع السامرينّي، 

فحتّى مدنهم مل ميّروا 
بها، ألنهم كانوا يقولون 
إنَّ السامرينّي أنجاس. 

وقد فاجأ يسوع تالميذه 
ذات يوم حني قال:

هيا بنا إىل السامرة؛ 
فينبغي أن أمّر بها.

يا موالنا، هم قوم أنجاس 
جهلة! وأيًضا فقراء وفاسقون.

إنها إرادة األب أن 
أذهب إىل السامرة.



قرب الظهرية، وصلوا إىل 
البرئ التي خارج املدينة.

تابعوا أنتم السري
 إىل البلدة واشرتوا 

طعاًما. أّما أنا فسأنتظركم 
هنا عند البرئ.

نعم، يجب أن
 أعمل عمل أيب.

هل ستبقى
 هنا وحدك؟



كان يسوع متعبًا وعطشاَن 
وجائًعا. ومع أّن وقت خروج 
النساء إىل البرئ مل يحن بعد، 

جاءت امرأة سامرية لتأخذ ماء.



هالّ سقيتيني ماًء 
من َجرّتِك؟

ها! كيف وأنت رجل
 يهودي تطلب مّني أن أسقيك 
وأنا امرأة سامرية؟ كنت أظّنكم 

يا معرش اليهود ترفضون
 التعامل معنا.

لو عرفِت عطية الله، ومن أنا، 
لطلبتي مني فأعطيتِك ماًء حيًّا.



أنت تقّدم يل ماًء؟ لكن ليس لك
 يشء تسحب به املاء والبرئ عميق. فمن 

أين ستحصل عىل املاء الحّي؟

فلتعِطني إذن من
 هذا املاء الحّي ليك ال 

أعطش ثانيًة.

عندما ترشبني من
 هذا البرئ تعطشني ثانيًة. 
أّما املاء الذي أعرضه عليِك 
فسيكون داخل روحك كنبع 

من الحياة األبدية.



اذهبي ونادي زوجك 
فأخربِك عن هذا املاء.

أنا غري
 متزوجة.

قد تزّوجِت
 بخمسة أزواج، لكن 

الرجل الذي تعيشني معه 
اآلن ليس زوجك.



ال بُدَّ أنك نبي 
لتعرف خطيئتي 

املستورة.

أنتم، معرش اليهود،
 تتعبدون يف القدس، وآباؤنا 

يتعبدون عىل هذا الجبل. فأّي جبل 
هو املكان الصحيح للعبادة؟



الله روح. وهو ال
 يُعبد يف معابد يبنيها الناس بأيديهم. 

إّنا يريد الله شعبًا يصّدق الحقَّ 
ويعبده بالروح.

نحن نعرف أنَّ املسيح 
سيجيء وعندما يجيء 
سيكشف لنا عن الحّق.



إنِك تتكلّمني
 مع املسيح.



مكث يسوع يف السامرة يومني 
وعلّم الناس كلمة الله.

يجب أن أذهب ألجد 
! صديقايت وأخربهنَّ



ذات مرَّة وقف يسوع وتالميذه عىل 
سفح تل يرُشِف عىل بحرية الجليل.

 فخرج لسامع تعليمه 
بضعة آالف نفس من املدن.

عندما تعطون الفقراء
 ماالً، ال تفعلوا ذلك يف مكان عاّم 

حيث ميكن أن يراكم آخرون. وعندما تُؤّدون الشعائر
 الدينية ليك ميدحكم الناس ويحرتموكم، 
ال يكافئكم اللّه عليها يف الجنة. فال تُعرِّف 

ميينك ما تفعله ِشاملك.



وعندما تصلّون،
 ال تكونوا مثل املنافقني 
املتديّنني، الذين يصلّون 
علًنا ليك يراهم الناس.

وعندما تصلّون، ال تكرروا الكالم، كام 
يفعل قادتكم الدينيون؛ ذلك أنهم يقفون يف 

األماكن العامة ويتفاخرون بتقواهم.



ال تضيّعوا كّل طاقتكم ووقتكم يف
 تحصيل الغنى. فاألغنياء يُبتَلون باملتاعب 
أكرث من غريهم، وهم يحبّون ثرواتهم إىل 

درجة تُصعِّب عليهم دخول السامء.
ال تّدخروا كنوزكم

 يف الدنيا، بل اّدخروا كنزًا 
يف الجنة حيث يدوم إىل 

األبد. وال تستطيعون خدمة 
سيدين، الله واملال. فال بد
 أن تكره الواحد وتحّب 

اآلخر.



يا سيّد، تأّخر الوقت
 واليوم قارب عىل املغيب، والناس 
أمضوا معنا النهار كلّه. فال بد أنهم 
جاعوا، واملسافة بعيدة حتّى أقرب 

مدينة ميكنهم رشاء طعام فيها.

 ينبغي أن ترتكهم 
اآلن ليك يذهبوا 

لرشاء طعام.



يا ّسيد، تفّضل وُخذ وجبة
 غدايئ. قد أعّدت أّمي يل خمسة 

أرغفة وسمكتني صغريتني.



أجلسوا الجميع 
وسنوزّع نحن 

الطعام.

أي طعام؟



دعونا نرى. يبدو أنَّنا 
سنتناول سمًكا وخبزًا.

لكن يا سيّد،
 هذا غري كاٍف 

إلطعام رجل
 واحد، ناهيَك 

عن 5.000.

 استعريوا اثنتا عرشة 
سلة كبرية واستعّدوا 

لتوزيع الطعام.



تباركت، 
أيها املوىل إلهنا،

 رّب العاملني، املُخِرج 
الخبز من األرض.



ما الفائدة من صبّه 
ذلك الغداء الصغري يف 

تلك السلة الكبرية؟



انظر إىل هذا!
 من أين جاء كّل
 ذلك الطعام؟



حمًدا لله!

يعطينا خبزًا من 
السامء … مثل 

موىس.

لن تصّدق
 أّمي هذا!



أخذ الناس الخبز والسمك 
الل، فكان الطعام  من السِّ
يتضاعف املرَّة تِلو األخرى.



يا سيّد، أكل
 الجميع، وال تزال 

السالل مآلنة. نحن ال 
نستطيع إفراغها!

لُّموا ما فَُضل، ثُمَّ
 استِقلّوا سفينة إىل الشّط اآلخر
 من البحرية أنتم واآلخرون. 
وسأراكم فيام بعد. يجب أن 

أصعد الجبل للصالة.



فصعد يسوع الجبل وحده، وركب تالميذه كلّهم 
سفينة وتوّجهوا إىل الضّفة املقابلة من البحرية.

وكان يسوع يذهب كثريًا 
وحده إىل الربيّة للصالة.



بعد إبحار التالميذ إىل منتصف 
البحرية، هاجت عاصفة 

شديدة، فخافوا من الغرق.

مل أَر عاصفة
لن نستطيع تحّمل  أسوأ من هذه قط.

املزيد من هذا.



سنغرق!

انظروا! يوجد يشء 
عىل املاء هناك!



إنَّه شبح!
إنَّه شبح!

إنَّه رجل مييش
 عىل املاء!



يا بطرس، أنا 
هو، ال تَخف.

يا سيّد، إن كنت هو،
 فاسمح يل باملجيء إليك ماشيًا 

عىل املاء مثلك.

تعاَل إيلَّ يا بطرس.



أنا آٍت
 يا سيّد.

ال، يا بطرس!



كان بطرس مييش حًقا 
عىل املاء صوب يسوع.



وعندما رأى بطرس األمواج الكبرية ورفع 
نظره من عىل يسوع، استوىل عليه الخوف.



حطّم الخوف إميانه، وبدأ يغرق.

يا سيّد، أنقذين!



يا بطرس، أنت 
بدأت تشّك يفَّ.



أعاد يسوُع بطرَس 
إىل املركب، وكان 
كالهام ال يزاالن 
ميشيان عىل املاء.

يا بطرس، قد 
مشيت عىل املاء!



نهر يسوع العاصفة 
وفجأة ساد الهدوء.

اسكتي،
 اهَديئ.



ابتعد عني،
 يا سيدي، ألين 

رجل آثم.

ال شكَّ أنك ابن الله.

املسيح 
ريّب وإلهي.املنتظر.



فيام بعد.

أيام العيد دامئًا مزدحمة
 جًدا. توافد الناس إىل هنا من

 جميع أنحاء البالد، بل والبعض
 من روما ومرص.

دعونا نذهب إىل 
الرِبْكَة.



كان هنا منذ
 أن أذكر.



هل توّد أن 
تشفى؟

ليس يل أحد 
يساعدين.



قُم، ُخذ رسيرك 
وامِش.

أنت يسوع،
 أليس كذلك؟ سمعت 

عن كراماتك.



هذه ُدعابة
 قاسية. كان هذا املسكني 

أعرج ملدة 38 سنة.

هذا سبتنا املقّدس.
 ال يحّق له التعّدي عىل 
السبت وإزعاجنا هكذا.



بلغني أن البعض يّدبرون
 الستبعاده. فهو يستحوذ عىل 

االهتامم أكرث من الالزم.

نعم، أقنع الشعب 
بأنّه قادر عىل عمل 

املعجزات.

من يحسب هذا اليسوع 
نفسه، املسيح؟



ساقاه! إنهم تنموان!



هو ينهض!

هذا مستحيل!



حمًدا لله! بعد 
كل هذه السنني!

يسوع املسيح!



ملاذا تشفي 
يف يوم الّسبت؟

أمرنا موىس
 بالراحة يوم 

الّسبت.

ال َحَرج يف إخراج ثورك من 
حفرة يف الّسبت، فهل أخالف الرشيعة

 بشفاء الرجل يف الّسبت؟

 أيب يعمل يف  الّسبت،
 وأنا ال أعمل  إالَّ ما

 أراه يعمل.



يقول الله أبوه. فهو 
يساوي نفسه بالله.

اقبضوا عليه! 
يجب أن يرجم 

حتّى املوت.
اقتلوه!



أتقتلون رجالً ألجل 
الشفاء يف الّسبت؟

مل يُِسئ إىل 
ه الرشيعة بيشء. إنَّه يُسفِّ

رشيعتنا.

أرهفوا السمع 
إىل ما يقول.



اسمعوين. أنتم تتعّجبون
 ألجل هذا املعجزة اليتيمة. إنكم

 سرتون معجزات كثرية أعظم من هذه. 
كام يقدر أيب عىل إحياء املوىت، أعطاين تلك 

السلطة نفسها. سلّمني األب السلطة
 الكاملة عىل هذه الدنيا.

إذا مل تُكرِموين، مل تُكرِموا
. أقول لكم الحّق، من يؤمن يّب يؤمن 

بالذي أرسلني، وستكون له حياة
الخلود.

كيف تعطي
حياة الخلود؟



سيحني وقت
 يسمع فيه املوىت صويت 
ويُنرَشون من قبورهم. 

أولئك الذين عملوا الصالح 
إىل حياة الخلود، أّما أولئك 

الذين عملوا الرّش فيُلَقى
م إىل العذاب األبدّي يف 

بحرية النار.

هذا كفر - ال يقدر
إنسان أن يُحِيي ملوىت. 
ا وحده واهب حياة 

الخلود.



هذا هو الرجل
 الذي يحاولون قتله، رغم 
ذلك هو يتكلّم بجرأة وهم 
ال يفعلون شيئًا. هل يعرف 
الزعامء أنَّ هذا هو املسيح 

ذاته، منِقذ إرسائيل؟

ال تظنوا أنّني
 سأتّهمكم أمام الله. ال، بل 

توراة موىس، التي عجزتم
 عن العمل بها، هي

 تشهد عليكم.

أنتم ال تصّدقونني، لكن يوحنا 
تنبّأ مبجيئي وكذلك صحف ألنبياء. 

فتّشوا كتاب ا ، ألّن العديد من 
النبوات تتكلّم عنّي.

يعلّم الفقهاء
 أنّنا لن نعرف من 
أين يأيت املسيح، 

لكّننا نعرف أنَّ هذا 
ار  الرجل ابن نَجَّ

من الجليل.



تقولون إنّكم
 تعرفونني وتعرفون من أين آيت. 

أنا مل آِت إىل هذه األرض من تلقاء 
نفيس، بل أرسلني أيب، لكّنكم ال 
تعرفون أيب؛ أّما أنا فأعرفه وهو 

أرسلني إليكم.

كيف سمعني؟



هو يعرف
 كّل يشء.

هذا هو املسيح 
الذي نتوّقع مجيئه!

هل تتوقّع أن يعمل
 املسيح معجزات أكرث مام يعمل 

هذا الرجل؟



اذهبوا حاالً 
واعتقلوا هذا الكافر.

يبدو الوضع 
سيّئًا هذه 

املرَّة.

الشعب يؤمن به. 
يجب أن نُسِكته.



إذا عطش أحد، فَليَأِْت إيلَّ 
ويرشب. وسيكون الروح القدس 

هنيئًا ملن يعطشون إىل فيه كنبع ماء حّي إىل األبد.
الصالح، ألنهم يشبعون.

هنيئًا لصانعي السالم،
 ألنهم يُدَعون أبناء الله. أحبّوا 

أعداءكم وادعوا لهم بالخري.
يقولون إنّه 

تحقيق لنبّوات منذ 
آالف السنني.

هذا ليس كالم 
مجرمني.



ملاذا مل تُحرِضه إلينا؟ 
كان واقًفا أمامك متاًما. 

ملاذا مل مُتِسكه؟

ما تكلّم إنسان مثل 
هذا الرجل قط.

هو يتكلّم عن 
الحّب واملغفرة.

ها، هل خدعكم أيًضا؟ وهل آمن به 
أحٌد من الزعامء والفريسيني املتعلّمني؟ 

هذا اإلنسان يجب أن ميوت.



فإذا بنيقودميوس يتكلّم، وهو 
الرجل الذي جاء إىل يسوع ليالً.

هل تُدين رشيعتنا أّي إنسان 
قبل االستامع إىل أقواله؟

يا نيقودميوس، هل أنت أيًضا أحد
 أتباعه من الجليل؟ فتّش صحف األنبياء، 

فاملسيح ال يأيت من الجليل، وإّنا من بيت لحم 
يهوذا، ويلزم أن يكون سليل داود.



هو يخدع عامة 
الشعب بأكاذيبه.

ملاذا ال نرسل أحد فقهاء 
الرشيعة الجهابذة إليقاعه

 يف كالمه؟

يبدو أنَّ عنده
 جوابًا لكّل سؤال.



أعرف فقيًها بهذا
 الوصف. هو عبقري

 وعديم الرحمة.



وجاء الفقيه 
ليتحّدي يسوع.

ماذا تقول 
التوراة؟

يا سيّد، ماذا أفعل 
لتكون حياة الخلود 

من نصيبي؟

تقول: يجب أن تحّب املوىل
 إلهك بكّل قلبك وكل نفسك، وكل 

قدرتك، وكل فكرك، ويجب أن
 تحّب اآلخرين كنفسك.



سأروي لك 
قّصة:

نعم، لكن َمن هم 
اآلخرون؟ أنت ال تعني 
الجميع، حتّى الرومان 

الوثنيني؟

هذا جواب سؤالك. املحبَّة
 هي التي تتّمم الرشيعة. إذا 
أحببَت اآلخرين كام تحّب 

نفسك، أرضيَت الله.



كان رجالً مسافرًا من
 القدس إىل أريحا، فهجم عليه 

اللصوص، وجرّدوه من كّل يشء، 
وتركوه بني حّي وميت.

فلام مّر به رجل دين 
وهو مطروح يف السكة، 
دار حوله ومل يتوقّف 

للمساعدة.



وكذلك الوّي، من خّدام بيت
 الله، مّر به وتوقّف ليلقي نظرة عىل 

الرجل املجروح، لكّنه مل يساعده.

فام فائدة قولك إنك تحّب ما مل
 تُقم بأعامل دالّة عىل املحبة؟ ولو مل تحّب 

اآلخرين، فأنت ال تحّب الله.



ثّم مر سامرّي بذلك الطريق؛ 
وهو رجل يحتقره اليهود ويعتربونه نجًسا. عندما 
رأى الرجل املجروح، عريانًا ومطروًحا يف السكة، مل 

يأبه بأنَّ الرجل يهودي.

أشفق السامرّي عليه، 
وتوقّف ملساعدته.



قام السامري بتنظيف الرجل
 وتضميد جراحه. فلم تكن محبّته 

مبجرد الكالم، بل بالعمل.



ثّم وضع السامريُّ
 الرجَل املجروح عىل حامره 
الخاّص وأخذه إىل فندق، 

ليحصل عىل قسط من الراحة 
ويسرتّد عافيته.

عىل مهلك. أنا
 ممسك بك. قريبًا 
ستسرتيح يف الِفرَاش.



سأدفعك لك أجرة أسبوعني من 
أجل الغرفة والطعام. وإذا تكلََّفْت 
العناية به أكرث، سأحاسبك عندما 

أرجع من هذا الطريق ثانيًة.



أنت سألتني من هم اآلخرون. فلتُخربين
 اآلن، أيٌّ من هؤالء الثالثة قام بالواجب

 نحو هذا الرجل؟

الذي عامله 
بالرحمة طبًعا.

رائع!



فاذهب إذن
 واعمل مثل هذا السامرّي. 

ولتحّب اآلخرين مثله.



ما أحمقه! أبعدوه 
من هنا قبل أن يستميله 

يسوع إليه. ما هذا التعليم املجنون؟ 
هذا ليس عمليًا. فالبعض ال 

يتجاوبون مع املحبّة.



سمعتم أنَّه قيل يجب أن
 تحّب أصدقاءك ولكن اكره أعداءك، أّما أنا 

فأقول لكم: أحبّوا أعداءكم؛ باركوا الذين يلعنونكم؛ 
أحسنوا إىل الذين يكرهونكم؛ وادعوا بالخري للذين 

يسيئون إليكم ويضطهدونكم.



الفصل التاسع:

 املعجزات 

واألمثال



يف مكان آخر … لقد مرّت أيام منذ 
ذقُت الطعام.

ستموت إذا مل
 تتعلّم أكل فرئان 

الحقول والرصاصري، فال 
سبيل غري ذلك.

فاتت أيام االحرتام .. 
أنت مجرّد أبرص، منبوذ.

ال، املوت عندي
 أهون. منذ سنة فقط كنت 
رجالً غنيًا، يحرتمني الكبري 
والصغري. اُنظر إيلَّ اآلن...



يف بادئ األمر
 كان عندي أمل أن تتحّسن 
حالتي يوما ًما، وأعود إىل 

زوجتي وأوالدي. لكّني أمضيت 
هنا عرش سنوات، ومل أَر أحًدا 

قط تحّسنت حالته وعاد 
إىل املجتمع.



يف بادئ 
األمر، كانت زوجتي تُحرِض 
األطفال وتقف عىل مسافة 
للكالم معي، لكنَّ زياراتهم 

تناقصت حتّى انقطعت. ال بُدَّ 
أن األطفال صاروا فتيانًا اآلن. 
ولن يعرفوين إذا رأوين، وهذا 

أسوأ من املوت.



آه، كفاَك رثاًء 
عىل نفسك. ال أحد يهتّم، 
وال حتّى الله. دعنا نذهب 
نستجدي، لعلنا نحصل عىل

 يشء يسّد الرََّمق.



سنخرج اليوم إىل 
الطريق العمومي، 

ونحاول استدرار
 عطف الناس.

سنسافر مًعا،
 تجّنبًا لألذى.



أرى بعض املسافرين
 مّتجهني ناحيتنا!



انتبهوا! إنَّهم 
أولئك األوالد 

ثانية. انكشحوا من هنا، أيها الرُبص 
األنجاس. اذهبوا بعيًدا وموتوا. أيتها الديدان القذرة! 

هذا عقاب الله.

اجروا!
 اجروا!



نَِجس! نَِجس،
 جميعنا نجسون.

هم بُرص. ال تدعيهم 
يقرتبون منِك، فقد 

تُصابني باملرض.



أالَ تشفقون علينا؟
 أالَ تهبونا شيئًا من الطعام 

نسّد به الرََّمق؟

أعِطهم شيئًا
 ليذهبوا عنا.

ابتعد. أنت
 نجس!



 تراجع حتّى نرتكه
 هنا عىل األرض.

ال تدنوا أكرث من هذا. 
دعني أبتعد أّوالً.



خبز!

طعام!
ال تلتهموه 

كلّه!

اتركوا يل شيئًا!



هذا يل!

أيها الجشع!

يا إلهي!

خبز! 
خبز!



ها هي مجموعة
 كبرية من املسافرين.

يجب أن نتوّخى 
الحذر؛ فهم 

كثريون.

وهم جميًعا 
رجال.



هذا يسوع النارصي.
 رأيته مرّة، قبل أن أصاب 

بهذا املرض. هو الذي
 يشفي الناس.

يّدعي أنَّه من
 عند الله. ويقول إنّه 

واألب واحد. رأيته يشفي 
العمي واملشلولني.



يا يسوع! ساعدنا!

يا سيّد، هم 
بُرص.

ال تدعهم
 يقرتبون.



ماذا تريدون
 أن أعمل؟

ارحمن
ا واشِفنا.

إن أردَت، تقدر
 أن تطّهرين.



يجب أالَّ متّسني.

ال بأس. اذهبوا إىل 
الهيكل واعرضوا أنفسكم عىل 
الكاهن. وسريى أنّكم طُهِّرتم

 ويسمح لكم بالعودة
 إىل أرَُسكم.



يقول إنّنا 
طُهِّرنا.

سوف يطردوننا
 قبل أن ندنوا إىل

 بيت الله.

سأعمل
 مبا قال.

وأنا معك.
 هيا بنا.



قال يسوع
 إنّنا بَرِئنا.

أشعر بتحّسن.



نحن نتغرّي!



يسوع عمل 
ذلك! قد ُشِفيَت!

جلدي ُشِفي!

أنت مل تُعد 
قبيًحا!

يجب أن أبحث 
عن زوجتي!



مبارك أنَت، يا ابن الله، يا ملك
 إرسائيل، ألنك رددت يل حيايت. سبحان 

الله الرحمن الرحيم.

أليس العرشة قد طُهِّروا؟
 لكنَّ واحًدا فقط هو الذي عاد ليقّدم 
الشكر، وهو ليس يهوديًا، بل سامريًا.



سأل رجل يسوع إذا كان الكثريون 
يدخلون حياة الخلود. فأجاب يسوع: 

دولخلا ةايحدولخلا ةايح

أقول لكم الحّق:
 الطريق املؤّدي إىل الحياة صعب 
وضيّق وقليلون جًدا يجدونه. لكن 

الطريق الذي يؤّدي إىل الهالك 
عريض ومملوء بالناس املتّجهني

 إىل العذاب األبدي.



جاهدوا للدخول من الباب الضيّق،
 ألنَّ كثريين يريدون الدخول إىل الحياة 

فيفشلون. يف يوم الحساب، سيناشد الكثريون 
الله، قائلني: “يا سيّد، أنا من أتباعك بالتأكيد. 

كنت إنسانًا متديًّنا، أصوم وأقيم الصالة. 
وطاملا تربّعت من مايل يف سبيل الدين. تنبّأُت 

باسمك وطردت الشياطني.”

فأقول لهم: “أنا ما عرفتكم. 
ابتعدوا عنّي، يا مالعني، إىل 
النار األبدية. هناك يكون 

البكاء ورصير األسنان.”

وهو مكان ال متوت
 فيه نفوسهم أبًدا والنار ال 

تنطفئ أبًدا. ودخان عذابهم 
سيصعد إىل أعىل إىل األبد.



روى يسوع قّصة أخرى: 

فاكتنز 
املال واغتنى 

يوًما بعد 
يوم.

كان رجل 
غني يلبس أفخر الثياب 

ويتناول ألّذ الطعام كّل يوم. 
وكان صادقًا وعادالً، غري رشيّر، 

لكّنه مل يفّكر إالَّ يف ذاته 
معظم الوقت.



ُخذ هذه النفايات من 
َصحني وأعِطها للعازر املتسّول 
الراقد عند بوابتي. أنا رجل كثري 

الشفقة واسع اإلحسان.

نعم سيدي، أنا متأكّد
 أنَّه سيشكر فضلك.



قال السيد أْن أعطيك 
هذا الُفتات.

الحمد لله عىل فضله! الله ال
 ينس عبيده. هذا أكرث مام أستحّق. 

اُشُكر سيدك نيابًة عني.

عندي ثروة ضخمة، 
وسأحتاج إىل مخازن 
أكرب تََسع كّل أماليك.



“كُِتَب َعىَل النَّاِس 
أَْن مَيُوتُوا َمرًَّة َواِحَدًة، َوبَْعَد 
يِن.” َذلَِك يَُواِجُهوَن يَْوَم الدِّ يا غبي. هذه الليلة 

ستموت وتطالَب بتقديم 
حساب عن نفسك.

آه! آاااااخ.



وملّا غادر الِعزبَة املوكب الجنائزي للرجل 
الغني، الحظوا أنَّ لعازر مات هو اآلخر.

ُحِملت ُجثة لعازر خارج املدينة عىل 
عربة دون وقار، حيث ُدِفن دفن الفقراء: 

بال جنازة وال نادبات يندبن وفاته.

إنَّه لعازر، الشّحاذ
 العجوز. هو أيًضا مات يف 

الليل. يبدو هادئ البال.



لكن املالئكة جاءت 
وحملت لعازر إىل الجنة.

يا أخانا لعازر، مرحبًا 
بعودتك إىل وطنك. لن تجوع 

ثانيًة وجسمك لن يتألّم أبًدا. تعاَل، 
عندنا مائدة ُمجهَّزة لك.

معقول! ما هذه
 العظمة! مل أتخيّل أن 
املوت ممتع إىل هذه 

الدرجة!



أّما الرجل الغني 
فحظي بأفضل جنازة 
وُدِفن يف أجمل قرب، 
وجاء كّل َمن أحبّوا 
ماله لريوا ما ترك 

لهم يف وصيته.

كان رجالً صالًحا. كان
 يبدو أحيانًا شديًدا مع َمن يحبّهم، 

لكّننا سنتذكّر دوًما أنَّه أحّب أمته وكان 
صادقًا يف تعامالته.

أسكنه الله فسيح
 جناته، وجعل السالم األبدي 

من نصيبه.



لكن عندما مات الغني، 
وجد نفسه يسقط 

إىل ُهّوة سحيقة.



ساعدوين!
 يا إلهي، ليساعدين أحد! 
أنا هنا أحرتق يف اللهيب!



يا أبانا إبراهيم،
. أرى لعازر هناك.   أشفق عيلَّ
أرسله ليغمس إصبعه يف املاء 
ب يف  ويربّد لساين؛ أليّن أتعذَّ

هذا اللهيب.

فلرُتِسل لعازر إىل بيت أيب
 ليشهد إلخويت الخمسة يك ال يؤول بهم 

الحال إىل مكان العذاب املرّوع هذا.

يا بُني، لو مبقدوري
 لَساعدتك، لكن هناك هّوة 

عميقة بيننا، وبحرية من النار 
يف القاع. ال نستطيع أن نعرب 

ملساعدتكم، وال تستطيعون أنتم 
العبور إىل جانبنا.



لكن هذا غري
 كاٍف لهم. إن شاهدوا 

معجزة إحياء ميّت، تابوا 
عن عدم إميانهم.

إن كانوا ال يؤمنون بالكتاب،
 فلن يقتنعوا حتّى إذا رأوا واحًدا يقوم من 
املوت. قد فات األوان بالنسبة إليك. أّما هم 
فيجب أن يتّخذوا قراراتهم الخاّصة. أنا آسف.

 ال يشء يف يدي ميكنني عمله.

عندهم
 توراة موىس وُصُحف 

األنبياء. فليصّدقوا 
كتاب الله.



 أيها الشباب، هل
 لكم يف يشء من اللَّذة؟ 

لن تكلّفكم كثريًا.

يا سيد، ال تعبأ 
بها. قد فات األوان 
بالنسبة إىل أمثالها.



يقول الكتاب: “الَ تَزِْن.”

اسمع، أنا لست 
كافرة؛ أنا أومن 

بالله.

الشيطان خدعِك. ونهايتك
 بحرية النار ال محالة.



سمعَت صديقك. قد فات 
األوان بالنسبة إيلَّ. فأنا 
با. أضاجع الرجال منذ الصِّ

مل يُفت األوان بالنسبة إىل الله. 
اطلبيه، فتجديه. وهو سيغفر 

خطاياك ويهديِك.



نفيس ِملك الشيطان لكّني 
أعطيها لله إذا حّرر… حّرر… 

حر… حر …



ابتعدوا!

ـــــيإ ـــــيإ!ـه !ـه

هي مآلنة 
بالشياطني!



يــــه إ

يا شيطان، 
اخرج منها!



وبأمر يسوع، خرجت 
سبعة شياطني من املرأة.

آُمرُك بالخروج 
وعدم العودة.



قد ذهبوا!

من أنت؟

أنا يسوع.



يجب أن
 تتوّقفي عن خطيئتك 

وتعبدي الله، وإالّ 
عادت الشياطني 

وأحرضت معها أخرى 
أسوأ منها.

ماذا جرى لها؟
أريد أن أخدم الله. 
سأتبعك وأتعلّم أكرث.



يا سيّد، رأيُت ما جرى، 
وهو مدهش. زعامؤنا الدينيون يُهِملون 

أمثال هذه يف وضح النهار، 

لكنَّ بعضهم يأيت يف 
طلبها ليالً. لقد أعطيتَها 

حياة جديدة.

سنأيت وراءك.

هل تفّضلَت أنت وتالميذك 
باملجيء إىل بيتي وتناول الطعام؟ 

أوّد أن يسمع بعض أصدقايئ املزيد 
من هذا.



أخرِبنا، يا يسوع، كيف
 ميكن لإلنسان أن يكون 
صادقًا وطاهرًا يف هذا 

املجتمع الفاسد؟ سنموت 
جوًعا إالَّ إذا تحايلنا عىل 

القانون قليالً.

ال تجروا وراء ما يفنى،
 بل ما ال يفنى. وال تهتّموا بغناكم 

الشخيّص، بل بكيف ميكن أن تكونوا 
سبب بركة للغري.



الحياة أكرث من
 مجرّد املأكل وامللبس. إذا 

كان الله يكسو زنابق الحقل، 
أفال يكسوكم؟

سيحني الوقت الذي
 يقف فيه كُّل إنسان ليُحاَسب أمام 
الله عىل كّل عمل قام به يف الدنيا، 

سواء كان خريًا أو رشًّا.



ال تترصّفوا مثل زعامئكم 
الدينيني، الذي يعظون بيشء ثُمَّ 

ميارسون غريه. هم مثل األطباق النظيفة 
من الخارج، لكنها قذرة من الداخل.

إن كان صالحكم 
ال يزيد عن صالحهم، 
فلن تدخلوا الجنة 

أبًدا.



فأنت إذن
 ترحب بالخاطئني وتجلس 
لألكل معهم؟ أرى امرأة 
ساقطة هنا مع كّل هؤالء 

الخاطئني. فكيف تّدعي أنّك 
إنسان صالح وتأكل 

مع أمثال هذه؟

سأروي لك قّصة
 توّضح حنان الله.



كان لرجل
 ابنان. كان االبن األصغر 

عاصيًا وأراد أن ينغمس يف 
امللّذات الشهوانية.

نعم، تُعِجبني 
هذه القّصة.



يا أيب، إذا أعطيتني 
نصيبي من املزرعة اآلن، 

سأذهب إىل املدينة 
ألسعى وراء رزقي.

لذا طالب
 مبرياثه يف حياة 

أبيه.

لكن يا ابني، كّل ما عندي هو لك. وأنا 
لن أعيش طويالً، وسرتث أنت وأخوك كّل هذا. ستعيش
 يف بحبوحة من العيش باقي حياتك. إننا نلك عدًدا 

كبريًا من الغنم واملاشية، وحقولنا –والحمد لله- عامرة 
بالحبوب كّل سنة. وعندنا من الخدم والحشم الكثري و...



لكّني أريد الخروج والتفرُّج عىل
 الدنيا. ال أريد العيش يف مزرعة والكدح 
مثل العبد طيلة حيايت. أنا شاب وأريد 

شيئًا من املتعة. أصدقايئ ...

أصدقاؤك، الذين ال 
يعملون أبًدا، ال يفّكرون 

يف يشء سوى أرسع 
الخيول وأفضل الخمور 

وأشّد النساء إثارًة.



وما أدراك أنت بالحياة؟ أنت دامئًا 
محبوس يف هذه املزرعة العتيقة. أريد 
نصيبي من املزرعة اآلن. أنا ذاهب إىل 

املدينة ألشّق طريقي يف الحياة.

أعِطه نصيبه. سيكون
 حالنا أفضل بدونه؛ إنَّه ال يقوم بنصيبه 

من العمل عىل أية حال.



فأعطى األب ابنه
ته من املرياث. ثُمَّ سافر   األصغر ِحصَّ

االبن عرب البحر إىل املدن الكربى 
حيث ميكن أن يجد اللذة.

هذه هي الحياة وإالَّ فاَلَ 
– أنا اآلن سيّد نفيس.



يا ريّب، هذا أمتع االبن األصغر …
مام تخيّلت. كّل هؤالء الناس 

والبنايات! من مل يأِت هنا فاته 
نصف عمره.

يجب أن أجد شّقة 
أنيقة لإليجار.



إذا احتجت أّي 
يشء، ناِدين فقط.

 الخدمة عندنا متواصلة 
ليالً ونهاًرا.

نعم، تبدو
 رائعة. سآخذها.



ومن يريد أكرث
 من هذا؟ غًدا سأخرج 
وألتقي ببعض الناس.



من هذا الوجه الجديد؟ هل
 هو شاب قروي؟ قد يكون وسياًم إذا 

استطعنا مشاهدة وجهه.

يا صاحب، إذا كنت
 تبحث عن اإلثارة، فمن األفضل 

أن تحلق تلك اللحية وتبتاع مالبس 
أفضل من هذه.



أيها الوغد! ما أجملك يف 
هذه املالبس الجديدة!



يُسّين انضاممك
 إلينا عىل العشاء.

أليس وسيًم اآلن
 بعد أن أزال كّل ذلك الشعر 

القبيح من وجهه؟



يف ِصّحة صديقنا 
الجديد. لعله يجد املتعة 

والسعادة دامئًا. … والحّب.



جرسون، مزيد من 
الخمر ألصدقايئ.



أالَ ميكننا الذهاب إىل
 شّقتك، لنكون عىل انفراد؟



وهكذا عاش الشاب،
 بعيًدا عن بيته، بالطول والعرض، 
عّدة شهور. ودامت عرشة أصدقاء 

السوء ما دام ماله.

ذات يوم قضت
 املتع الحمقاء عىل كّل ماله - 
لكّنه مل يزَل يتمتّع بالعديد من 

األصدقاء األثرياء.



ماذا تقصد بقولك إنَّ 
نقودك قد نفدت؟ كنت 

أحسبك غنًيا.

كام تعلمني، املعيشة هنا تتكلّف
 الكثري، وأنا فقدت آخر نقودي يف املراهنة عىل 
الخيل األسبوع املايض. ظننت أنّني راهنت عىل 

الحصان الفائز، وكنت أمتّنى أْن...



هل تقصد أنّك أفلست؟
 فكيف إذن ستشرتي يل الفستان 

الذي وعدتني به؟

يف الحقيقة، كنت
 آُمل أن يوظّفني أبوك عنده 

يف إدارة بعض أمالكه.

يوظّفك؟



نخ نخ نخنخ نخ نخ
سلووووكسلووووك

أنا ال أصّدق
 أين أُطِعم الحالليف - 

هذه الحيوانات النجسة 
القذرة.

كنت أحسب أنَّ 
يل أصدقاًء، فإذا بهم اآلن 

يرفضون مجرّد الكالم معي. 
لكّني سأجد وظيفة أفضل 

وأعود إىل القمة.



ال يُعِنيني مرضك.
 اُخُرج إىل هناك وارَع الخنازير، 

وإالَّ طردتك وعيّنت غريك. 
أظهر شيًئا من الِهّمة!

حاض يا سيدي، 
أنا آسف. فوًرا، يا 

سيدي.



هذا العمل ال يأيت
 مبا يكفي إلشباع جوعي. أحسب 

أنَّ أصدقايئ املزعومني يأكلون 
أطيب الطعام.



قد ترّديُت إىل
 الحضيض. أنا تعبان وجائع وأشعر

 بربد شديد. ليس أمامي سوى التهام طعام 
الخنزير، والخدم عند أيب يأكلون ملء 

بطونهم ويفضل عنهم الطعام. يا ليتني … 
لكن ال، أنا ال أستطيع العودة إىل هناك، 

ليس بعدما  غادرت بهذه الطريقة.
 إنهم يحتقرونني.



ما أغباين. ملاذا ال 
أرجع وأطلب أن أكون خادًما؟ قد 

رصفت كّل حصتّي من املزرعة، لكن 
ميكن أن أعمل خادًما –  هذا إن 

قبلوين.



أنا ذاهب 
إىل البيت.

يا غبي! ليس لك
 مال، وستضطر إىل 

امليش ألف ميل.



بعد أسابيع من امليش، 
كاد أن يبلغ البيت.

قد أوشكت عىل
 الوصول. وال يحّق يل املجيء إىل

 هنا واملطالبة بأي يشء. بل سأقول: “يا 
أيب، أخطأت ومل أُعد جديرًا بأن أُدَعى
 ابنك. اجعلني كواحد من خدمك.”



هل ترى ذلك الرجل القادم 
من بعيد؟ مل أُعد قادًرا عىل اإلبصار مثل 
أيام الشباب، لكن يلوح يل أنَّه مييش مثل 

ابني الضائع مني.

نعم، هو أكرب 
منه سنًّا نوًعا ما، 
وأنحف، لكّني 
أحسبه ابنك.



ابني!



ابني، ابني! 
عدَت إىل الدار!

يا أيب، أخطأت
 يف حّقك …



… ولست جديرًا بأن 
أُدَعى ابنك …



حسبناك
 ِمّت، فإذا بك حّي 
مرَّة ثانية. سنعتني 
بتنظيفك يف ملح 

البرص. ال يليق أن تذهب إىل البيت
 بهذه الهيئة. سيحرض خادمي أفضل عباءة 
وحذاء لقدميك. خامتك ضاع. فأنت بحاجة

 إىل خاتم إذن. ابني الذي كان 
ضائًعا اآلن ُوِجد.



اذبحوا الِعْجل
ن. أعّدوا وليمة،   املُسمَّ

وادعوا الضيوف، فنفرح. ألّن 
اليوم يوم فرح.



أنا مسور جًدا لوجودكم
 جميًعا هنا لالحتفال معي بهذه املناسبة 

الرائعة. ابني ال يزال ضعيًفا من محنته، لكن 
عن قريب إن شاء الله سيتعاىف بالغذاء

 الجيد. هذا أفضل يوم يف حيايت.



كان األخ األكب  غائبًا عن البيت عّدة 
أيام. وملا رجع، وجد الحفلة دائرة. 

ما كّل هذه املوسيقى 
والرقص الذي أسمع؟

أخوك الصغري رجع
 إىل البيت يف حالة يُرَث لها؛ 
مريًضا فقريًا. وأبوك يحتفل 
برجوعه ساملًا إىل البيت. 

ال، لن أشارك يفَهلُمَّ ادخل.
 االحتفال بفاسق عاش حياة 

الخطيئة والرذيلة.
وملا أخرب الخادُم األَب مبا قال 
ابنه، خرج للحديث مع ابنه.



أنت تعلم كم فتّشُت عليه،
 عىل ظنٍّ بأنَّه ضاع إىل األبد. وملا كدت 
أيأس، فإذا به يُقِبل عيّل يف الطريق. هّل 

تصّدق هذه البرشى؟ الله كريم!

أنا ال أصّدق
 أنّك تحتفل مبثل هذا 
الفاسق. سأترك لك 

الجمل مبا حمل.



تلك قّصة ممتعة، لكن هل 
تقرتح أنّنا مثل األخ األكرب؟

صاحب
 العقل مُيّيز.



هذا الرجل َخِطر. 
كّل الشعب يحبّه.

فهو يعطيهم أمالً.

نعم، لكّنه أمل زائف. من يستطيع
 أن يَِعَد فاسًقا بحياة الخلود؟ ال بُدَّ من قتله. ادُع كّل 
أصحاب الشأن، فسنجتمع اللّيلة يف بيت كبري الكهنة.



َهلُمُّ نعود إىل الجليل ونسرتيح بُرهًة. عن قريب
 سيَزُّجون يب إىل السجن. سيهزأون يب وبعد ذلك سيصلبونني. 

لكن يف اليوم الثالث سأُبَعث حيًّا.

ماذا يقصد بقوله: 
“أُبَعث حيًّا”؟

الله أعلم. ال بُدَّ أنَّه 
َمثَل من أمثاله.



يا سيّد، األمر مستعجل! أرسلتني 
مارثا للعثور عليك. أخوها لعازر مريض 
وأرشف عىل املوت. هو صديقك العزيز. 
إذا أرسعَت، وصلَت إليه قبل أن ميوت. 

ونحن نعرف أنّك قادر أن تشفيه.

لعازر مريض؟ 
يجب أن نرسع!

أخرب مريم ومارثا أنّني قادم. وأخربهام أنَّ 
هذا املرض ليس لغرض املوت، لكن لتمجيد الله.



بعد يومني

يا سيّد، مىض يومان
 تقريبًا منذ أن سمعنا أنَّ صديقنا 
لعازر مريض ومرشف عىل املوت، 

ويلزمنا يومان للوصول إىل هناك. أالَ 
يجب أن نتحرّك؟

غدا نرحل. سوف 
ترون جالل الله.



يا سيّد، مىض أكرث من 
أربعة أيام. فهل سنصل يف 
الوقت املناسب ملساعدته؟

لعازر ميّت. وأنا
 مسور من أجلكم أين مل 
أكن حاًضا، فاآلن سرتون 

جالل الله وتؤمنون.
ميت؟ لعازر 

ميت؟



آآآآآآآه!

يسوع
 وتالميذه خارج 

البلدة.

قُل لهم أن ينتظروين هناك. من الخطر
 جًدا حضورهم وكّل الفريسيني  والكهنة 

حاضون. هم ال يزالون  يريدون قتله.

لعازر املسكني!



يا سّيد، لو كنت هنا، ما كان أخي قد 
مات. ولكن حتّى اآلن أنا أعرف أنَّ كُّل 

ما تطلبه من الله، يعطيه لك.

سُيبعث أخوِك حيًّا.

أنا أعرف أنّه سيُبَعث يف 
يوم القيامة والنشور.



أنا هو القيامة
 والحياة.

من آمن يب، ولو 
مات، فسيحيا ثانيًة. ومن 

كان حيًّا وآمن يب فلن 
ميوت أبًدا. هل
 تؤمنني بهذا؟



نعم، يا سّيد. أومن
 أنّك املسيح، ابن املوىل، 
املتوقَّع مجيئُه إىل العامل.



بعد أن تكلّمت مارثا مع يسوع، 
أرسلت خادًما إلحضار مريم رِسًّا.

أووووووه

هيّا. إنها ذاهبة
 إىل القرب لتبيك.



يا سّيد، لو كنت هنا،
أين وضعتموه؟ ما كان أخي قد مات.



نفتقده كثريًا.



انظروا كم كان 
يسوع يحّب لعازر.

إنَّه فتح عيني
 األعمى، أََما كان يقدر أن مينع 

موت صديقه؟



دحرجوا
 الحجر بعيًدا.

ألَم أقُل لِك إن آمنت ترين
 جالل الله؟ أزيحوا الحجر.

لكنَّه قد أننت، يا
 سّيد، ألنَّ هذا رابع يوم 

منذ موته.



يا أيب، أحمدك ألنك استجبَت
 يل. أنا ال أطلب هذا ألجيل، ألين أعرف أنّك 
تسمعني دامئًا، لكّني أصيّل ليك يؤمن أولئك 

الناظرون بأنّك أرسلتني. واآلن يا أيب،
 مّجد ذاتك.



لعازر، اخرج.

 

قد بالغ 
هذه املرَّة.

نعم، إنَّه 
يُضِحك الناس 

عليه.



الجثّة تعّفنت.

عندما يرى الشعب كلّه
 أنّه ُمحتال، سيسهل علينا 

اعتقاله وقتله.



ماذا؟ أنا ال 
أصّدق!

هذا مستحيل!



الجالل 
هلل!

ااااي ا ا ا ا ا ا ااااي!ها ا ا ا ا ا ا !ها



فعلها، يا مريم! 
فعلها!

هو حّي! بعد
 أربعة أيام، هو حّي.



بعد أربعة أيام 
من موته، خرج 
لعازر من القرب 
ملفوفًا باألكفان 
عىل يديه ورجليه.

ُحلّوا وثاقه 
ودعوه مييض!

من يقدر عىل يشء 
كهذا غري الله؟



ما هذه الَجلَبَة؟ أخرجوين 
من هذه األكفان.

كنت ميّتًا مدة 
أربعة أيام.

يا سيّد، ما أبهى
 رؤياك. أعتقد أنّك 
املسؤول عن إحيايئ؟



آه يا لعازر، كم 
افتقدناك.

أنا جائع. ارصفوا 
النادبات ودعونا نأكل.

مبارك أنت، أيها 
املوىل إلهنا.



هل ميكنك أن تصّدق ما قد رأيناه
 تَوًّا؟ وما من سبيل إىل تزيف ما حدث. 

قد رأيُت لعازر قبل أن يدفنوه، وكان ميتًا 
بالفعل، بدون أدىن شّك.

عندما تسمع القدس 
بهذا، سيتّوجونه ملكًا. 
يجب أن نترصّف برسعة.

لنخرب الفقهاء 
والفريسيني فوًرا.



يسوع هذا قام بخدعة كبرية
 اليوم. حتّى الناس الذين رأوه ظّنوا 

أنَّه أحيا رجالً من املوت حًقا.

ال يهّم كيف قام باألمر؛ إذا مل 
نوقفه عند حّده، سيستميل 

قلوب الناس أجمعني.

إذا حدث مترّد آخر، سيقوم
 الرومان بعزلنا من مناصبنا. فهم 
يتوقّعون منا الحفاظ عىل األمن.



لكن يسوع مل يرتكب أعامل عنف 
من قبل، ومل يتكلّم ضّد روما.

كالمه عنف! أالَ يدعونا
 منافقني علًنا؟ الشعب يهزأ بنا، 

ويسخر منا جهرًا.



يجب استبعاده.
 ولن يقدر عىل إقامة 

نفسه من املوت.

يجب التحرّك بأرسع 
وقت، قبل أن يزعزع 

هيبة ديانتنا. وقبل اتّخاذ 
الرومان إجراءات 

ضّدنا.



رفضوين ويسعون إىل قتيل. 
هم ال يفهمون أيّن جئت لنجاتهم. أقولها 

لكم رصاحًة: بعد ذهايب، ستدّمر روما هيكلهم 
املحبوب. ولن يرُتَك حجر عىل حجر.



وسيحني وقت يُزَّج فيه بأولئك الذين يحبّونني إىل السجن.
 وستكونون مكروهني من كّل الناس ملجرد أنكم تحبّونني. وبعضكم سيموت عىل 
أيديهم، أّما اآلخرون فسيُطردون من ديارهم ولن يُسَمح لهم بالعمل. ال تُفاجأوا 
عندما ترون هذه األمور تحدث، ألنه سيقع عدد من الحروب والزالزل واألمراض 

واملجاعات والكوارث بأنواعها، لكن النهاية لن تحني بوقوع هذه الحوادث.



ليست هذه إالَّ بداية
 املُخاض. ستُحتَل القدس من ِقبَل 

األجانب حتّى يكتمل وقت األجانب. 
عندما يخربكم أحٌد بأنّني رجعُت 
وبوجوب ذهابكم هنا أو هناك 

ملقابلتي، ال تصّدقوهم. سيأيت كثريون 
ويتظاهرون بأنَّهم أنا، أو بأنَّهم 

يتكلّمون بلساين.



لكن عندما أرجع، سأجيء
 مثل الربق، فرتاين كّل عني. واملوىت يقومون 

وأؤسس مملكتي عىل األرض. لكن قبل 
هذا، سيأيت وقت محنة عظيمة، أسوأ من 

أّي يشء شهدته الدنيا عىل اإلطالق.



يا سيّد،
 أرسلتني مارثا للعثور 

عليك، وقالت إنّك 
وتالميذك مدُعّوون إىل 

دارهم. فأنت مل تَُعد آمًنا يف 
القدس. والبعض مستاءون 

من إحيائك سيّدي من 
املوت. هالَّ جئت وأقمت 

عندنا؟

يُرُسّنا ذلك. وأوّد
 أن أراهم مرَّة أخرى قبل 

ساعة محاكمتي.



حرض يسوع 
وتالميذه.

يا سيّد، داري دارك. 
تفّضل بالدخول واسرَتِح.

لعازر يا صديقي، منظرك
 أفضل من آخر مرّة رأيتك. جيّد أن 

أدخل إىل دارك بدالً من قربك.



نحن أعددنا وليمة، 
وَدَعونا الضيوف.

يا سيّد، أنت 
القيامة والحياة.



يا سيّد، سمعت من مصادر 
موثوق بها أنَّ اليهود قّرروا 
اعتقالك بالقوة ثُمَّ قتلك.

جئت إىل العامل لبذل حيايت عن 
الناس. سأوَضع يف السجن وأصلب، 
لكن يف اليوم الثالث سأُبَعث حيًّا.



أنت القيامة والحياة. من 
يؤمن بك ال ميوت.



يا مريم، ماذا تفعلني 
بعطر التكفني هذا؟



سيّدي، أنت
 هو القيامة والحياة.

،  حتّى ولو متَّ
 فستحيا ثانيًة.



يا مريم، ذلك العطر يساوي
 أجر سنة، فلامذا هذا التبذير؟

لكّنها تدهن السيّد.

كان ميكن أن يُبَاع 
ويُعطَى الثمن للفقراء.



ثُمَّ مسحت مريم 
قدمي يسوع بشعرها.

دعها وشأنها.
 إّنا عملت هذا 

إعداًدا لدفني.



ماذا تقصد 
بدفنك؟

قال إنّه سيُصلَب.
 لكنَّه بالتأكيد ال يعني صلبًا 

فعليًا حتّى املوت.



أخربتكم قبالً أنَّ الراعي
 الصالح يبذل حياته ِفَدى الخراف. 
سأُرفض وأُصلَب وأُدفَن، لكن يف 

اليوم الثالث سأُبَعث حيًّا.

مريم تهيّئ جسمي للدفن. 
حانت ساعتي، الساعة التي يجب فيها أن 

د. هيا، يجب أن نصعد إىل القدس، أُمجَّ
 حيث يتّم املكتوب.



يا سّيد، القدس
 كلّها تنتظر مجيئك!

 اذهب وأحرض يل حامًرا 
أركبه. سنذهب إىل القدس 

للمرة األخرية.



يا سيِّد هناك آالف 
بانتظار دخولك القدس. سوف 

يُتَوِّجونك ملًكا.

سأُرفَض وأَُصلب، لكن يف اليوم 
الثالث أُبَعث حيًّا.



الجالل 
لسليل داود.

مرحًبا يا
 ملك اليهود.

تبارك اآليت
 باسم الله.



أفسحوا مللك
 إرسائيل.

الحمد لله.

املُحرِّر املوعود.



يا ابن داود، 
َحرِّرنا.

الشعب يدعوه
 ملك اليهود!

ويعتقدون أنّه
 املسيح، املوعود به!

ملاذا أىت إىل
 الهيكل؟ ال بُدَّ أنَّه يعرف 

أنَّ  حياته يف خطر.



ال يزالون ينتهكون
 ُحرمة بيت الله. إنَّه كالسوق 

ال بيت للصالة.

 ميكن أن أبيعك هذا بسعر جيد جًدا. 
معه شهادة صالحية للتضحية به.



أنا آسف، لكن
 إذا أردت ِسْعر رَصْف

 أفضل يجب أن تذهب
 إىل مكان آخر. هذا
.  أفضل ِسعر لديَّ



فعلها يسوع ثانيًة، وطّهر الهيكل 
من اللصوص واألوغاد.

انتبهوا!

!شِد!شِد

أخرجوا هذه 
البضاعة من بيت أيب. 

أنتم رشذمة من اللصوص 
وقطّاع الطريق.

تأتون هنا لكسب 
املال من املُصلنّي 

املتعبّدين. إىل جهّنم
 أنتم وأموالكم.



طاخطاخ!!

بأي سلطة
 تفعل هذا؟

ال تجعلوا بيت أيب 
وكرًا للصوص.

من تحسب 
نفسك؟



يا سيّد، دسَّ الكهنة والفريسيون 
الجواسيس ملراقبتنا. هناك إشاعات بأنَّهم 

سيضعونك يف السجن قبل عيد الفصح،
 أي بعد أيام قليلة من اآلن.

 أتعرف ماذا يعني تطهريه الهيكل بعد 
ذلك الدخول االنتصاري إىل القدس؟



قلت لكم إنّني يجب
 أن أتألَّم عىل أيديهم وأُصلَب، 

لكن بعد ثالثة أيام أقوم
 من املوت.

نعم، تقول النبوة إنَّ “الِْغريَُة َعىَل
 بَيِْتَك تَأْكُلُِني.” وإنّه “يَأيِْت فَْجأًَة إِىَل َهيَْكلِِه.”

 هذا اّدعاء بأنَّه املسيح.

يجب إيقافه قبل عيد الفصح. 
عندنا جاسوس بني تالميذه.



أحّذركم أنَّه بعد ذهايب
 سيضعونكم يف السجن، ويرضبونكم، 
وبعضكم سيُقتَل. وستشهدون لهم عن 
محبتي وقدريت. عندما يأخذونكم إىل 
املحكمة، سأضع الكالم يف أفواهكم. 

سيشهد األبناء ضّد آبائهم، واآلباء ضّد 
أبنائهم. سيكرهونكم ألنكم تعرفونني. 
ن يّدعون النبوة  وسيظهر العديد ِممَّ

ويتظاهرون بالتحّدث نيابًة عني. 
سيكون الروح القدس معكم.

يا سيّد، ما هي
 أمارة رجوعك إىل 

األرض ونهاية الزمان؟



عندما يقول أحٌد إيّن سأرجع يف وقت معنّي، أو إيّن يف مكان 
معنّي، ال تصّدقوه، ألنَّ رجوعي سيكون كسعة الربق. كونوا 

أوفياء يل، فتنجون يف النهاية من األحكام التي ستحّل بالخطاة. 
لذلك تيّقظوا، ألنكم لن تعلموا ال يوم وال ساعة رجوعي.



فكام كان يف أيام نوح، كذلك سيكون 
قبل أن أرجع. كان القوم مشغولني 
باملباهج ومل يدروا حتّى حّل بهم 

الطوفان وجرفهم أجمعني. سآيت فجأًة 
مثل مجيء اللّص يف الليل.

 رجالن يعمالن
 يف حقل، يُرفَع

 الواحد ملالقايت ويرُتَك 
اآلخر ليُعاين.

وتطحن امرأتان وجبة طعام
 مًعا، فتؤَخذ واحدة وترُتَك األخرى. 

فاسهروا إذن واستعّدوا، ألين سأجيء يف 
يوم لن تتوقّعوه.



يا سيّد، يجب أن 
أذهب ألقابل رجالً يف 
املدينة، وسأعود الحًقا.

اذهب، يا يهوذا، 
واعمل ما يجب 

عمله.



إذا أعجبني الثمن، 
أستطيع تسليم يسوع لكم.

نعم، كنت معه ثالث
 سنوات، لكني سئمت منه. إنَّه يهذي 

كاملجنون، وأنا بحاجة إىل املال.

لكن ألست أنت 
يهوذا، أحد تالميذه؟



حانت الساعة
 ألمتّجد. إن كانت حبة

 الحنطة ال تقع يف األرض 
ومتوت، فإنها تبقى حبة 

واحدة، أّما إن ماتت فإنها 
تتضاعف وتنتج

 َحبًّا كثريًا.



نفيس قد اضطربت. ولكن ماذا أقول:
 “أيها األب، أنقذين من هذه الساعة”؟ ال، ألنه 

ألجل هذا األمر عينه جئت إىل العامل.



أيها األب، مّجد
 اسمك الكريم.



مّجدُت اسمي وسأمّجده ثانيًة.

الله كلّمه!
كان الصوت

 عاليًا مثل الرعد.

ا مالك كلمه! إِنَّ



مل يكن الصوت ألجيل، بل 
ألجلكم. حان الوقت اآلن لهزمية سيد هذه 
الدنيا، إبليس. وأنا متى رُِفعت عىل الصليب 

ألموت، سأجذب كّل الناس إيلَّ.

نعرف أنَّ األنبياء
 قالوا إنَّ املسيح سيعيش 
إىل األبد، وأنت تقول إنّك 

ستموت؛ فمن هو
 املسيح إذن؟



 لن يدوم النور معكم
 طويالً. آمنوا بالنور وهو عندكم، 

فتصبحوا أبناء الله.

هذا كالم
 مجانني.



وإن رفضني
 أحٌد أنا وكالمي، يرفضه 
الله. أنا نور العامل. إذا 
آمنتم يب لن متكثوا يف 

الظالم، لكن ستكون لكم 
حياة الخلود.



الفصل العارش:

 عيد الفصح 

ومعاناة املسيح



اذهبوا وأعّدوا 
وجبة الفصح 

لنأكل.



ال!

سأخربكم بيشء، حتّى 
عندما يتحّقق تؤمنون. تنبّأ كتاب

 الله يف مزمور 41: 9: “الَِّذي أَكََل ِمْن 
ي.” فأنا أخربكم أنَّ  ُخبِْزي اِنَْقلََب ِضدِّ

واحًدا منكم -يده معي عىل
 املائدة- سيخونني.

رغبت أن آكل هذا الفصح 
معكم قبل أن أعاين. ولن آكله ثانيًة 

حتّى تجيء مملكة الله إىل هذه 
األرض. حينئٍذ ستأكلون عىل مائديت، 
وتجلسون عىل عروش لتحكموا عىل 

قبائل إرسائيل االثنتي عرشة.



ر هذا ُمقدَّ
 ومكتوب، لكن الويل 

ملرتكب يشء كهذا.



يا سيّد، هل هو أنا؟ أنا 
ال أريد خيانتك.

يا سيّد، إنَّه ليس 
أنا، أليس كذلك؟

يا سيّد، أنا لن
 أخونك أبًدا.



إنَّه واحد منكم يغمس 
يده معي يف الصحن.



همس يوحنا وسأل يسوع 
ن سيخونه. فقال يسوع:  عمَّ

“الذي سأعطي له هذه القطعة 
من الخبز بعد أن أغمسها.”

كلنا غمسنا خبزنا 
يف الصحن.



كام قلت.

يا سيّد، هل 
هو أنا؟



غمس يسوع الخبز 
وأعطاه ليهوذا.



عّجل فيام تعمله.



أوصاه السيد أن يذهب إىل مكان ما 
بسعة؛ وحيث أنَّه يحمل حقيبة املال، فرمبا 

سيوزّع الصدقة عىل الفقراء.

إىل أين
 يذهب يهوذا؟



اآلن أنا سأمتّجد. يا صغاري، 
لن أكون معكم طويالً.

وال تستطيعون الذهاب حيث 
أذهب. أُعطيكم اآلن وصية جديدة: 
أن تحبّوا بعضكم بعًضا. بهذا يعرف 
كّل الناس أنّكم تالميذي: إن أحّب 

أحدكم اآلخر.

تنبّأ النبي زكريا عن هذه الساعة فقال: 
“أضب الراعي، فتتفرّق الخراف.” بعد أن 
أُبَعث حيًّا سأسبقكم إىل الجليل. كلّكم 

ستنكرونني جميًعا هذه الليلة.



يا سيّد، حتّى ولو أنكرك 
اآلخرون، فأنا ال أنكرك.

يا بطرس، قبل
 أن يصيح الديك مرّتني، 

ستنكرين ثالث مرات.



املوت معك أهون
 عندي من إنكارك.

ال ميكن أن
 ننكرك أبًدا!

حتّى ولو عّذبوين،
 فلن أنكرك أبًدا!



كتاب الله واضح: ستنكرونني 
جميًعا. وكام قال النبي إشعياء أيًضا 

يٌر.” ّ عني: “ُعوِمَل وَكأنَّه رِشِّ

يا بطرس، بعد رجوعك 
إىل اإلميان يب، َقوِّ إخوتك 

يف اإلميان.



تباركت،
 أيها املوىل إلهنا، رّب 
العاملني، املُخِرج الخبَز 

من األرض.
يرمز هذا 

الخبز إىل جسمي الذي 
يُعطَى من أجلكم. 

تذكّروين كُلَّام عيّدتم 
عيد الفصح.



سيُكَس جسمي
 من أجلكم.



خذوه وكلوه كلّه.



 ترمز هذه الكأس إىل خمر 
العهد الجديد املُؤَّسس عىل 
دمي الذي سيُسَكب للتكفري 

عن آثامكم.



تقاسموه فيام بينكم،
 وارشبوه كلّه. إين لن أرشب 
ثانيًة من عصري العنب حتّى 

أرشبه معكم يف مملكتي.



يف املستقبل متى صنعتم هذا، 
ستتذكّرون مويت، حتّى أجيء ثانيًة.



ال تَخافوا وال تقلقوا 
ِماّم أخربتكم. يف دار أيب العديد 

من املساكن. عندما أذهب، أهيّئ لكم 
مكانًا، ثّم أجيء ثانيًة وآخذكم معي

 إىل حيث أكون.



لكن يا سيّد، نحن ال نعرف إىل 
أين أنت ذاهب، فكيف إذن 
نعرف الطريق للمجيء إليك؟



تعرفون الطريق، ألين أنا هو الطريق 
والحّق والحياة. ال ميكن أن يأيت أحد إىل الله ما مل 
يدخل ِمّني. وإذا كنتم تعرفونني، فأنتم تعرفون

 األب، وقد رأيتموه.



يا سيّد، أرِنا األب
 وهذا يكفينا.

يا ِفيلُبُّس، أنت معي
 كُّل هذا الوقت ومع ذلك ال

 تعرفني؟ َمن رآين، رأى األب أيًضا.
 أنا واألب واحد.



لن أترككم مبفردكم،
 بل سآيت إليكم. لن يراين الناس فيام 

بعد، لكّني سأرسل الروح القدس 
ليسكن فيكم ويَُشّد من أزركم. وهو 

سريشدكم إىل كّل الحّق.

إذا كنتم تحبّونني، اعملوا بوصاياي. 
وسأعطيكم سالًما ال تستطيع

 الدنيا خطفه منكم.



إذا كنتم تحبّونني ستفر
حون، ألين عائد إىل أيب. قد أنبأتكم 
بهذه األمور قبل حدوثها يك تؤمنوا.

قوموا، دعونا نرتّل ترتيلة وبعدها 
نذهب إىل البستان للصالة.



رتّل يسوع مع األحد عرش 
تلميًذا ترتيلة أخرية.



اتبعوين يف هدوء. 
سنذهب إىل مكاننا 

السي للصالة.



 مع أنكم ستبكون، فإن حزنكم 
سيؤول إىل فرح عظيم. أنا جئت 

من األب، وقريبا سأعود إليه.

ال تحزنوا ألين قلت
 إيّن سأُوَخذ منكم بعد قليل، 

وبعد ذلك سرتونني ثانيًة.

هل تؤمنون اآلن؟ بعد
 قليل ستتخلّون عني جميًعا 

وتتفرّقون. ابقوا هنا بينام أبتعد 
. عنكم قليالً ألصيلِّ

اآلن تتكلّم بوضوح. 
نحن نؤمن.



أيها األب، حانت الساعة. 
قد أكملُت العمل الذي أعطيتني ألعمله. 
فمّجدين اآلن باملجد الذي كان عندي معك 
قبل خلق العامل. أنا علّمتُهم عنك وهم قبلوا 
كالمي. سيكرههم الناس كام كرهوين، ألنني 
أخربتهم بحقيقة خطاياهم. هم ليسوا من 
هذه الدنيا، وأنا ال أصيّل أن تُخرِجهم من 

الدنيا، بل أن تحفظهم من الرشيّر.

أصيّل أيًضا من أجل كُّل 
من سيؤمنون يب بواسطة شهادتهم. وأريد 
أن يكونوا جميًعا معي كام أنا معك. أيها 

األب، ليكن الحّب الذي أحببتني به
 فيهم وأنا فيهم



نفيس حزينة 
جًدا إىل درجة 

املوت.



أيها األب، إذا أمكن،
 أَبِعد عّني كأس الغضب هذه التي

 يجب أن أتجّرعها. لكني ال أريد تنفيذ 
إراديت أنا، بل إرادتك أنت. وسأرشبها

 إذا اقتىض األمر.



جاء يسوع إىل العامل ليك يحمل الذنب، 
لكن عندما حانت اللحظة، احتقر عار 
الصليب، ألنه يعني أنَّه صار ضحية عن 

ذنوب جميع الناس يف كُّل زمان.

أيها األب، إذا أمكن، 
أبعد عني هذه الكأس.



نزل عرق يسوع 
كقطرات دم.

لكن ال
 إراديت، بل إرادتك، 

هي التي تَِتّم.



نزل عرق يسوع 
كقطرات دم.

أيها القدوس، ساعة
 معاناتك حانت، لكن األب معك. كّل 

مالئكة السامء سرتاقب غًدا وأنت تحمل 
خطايا الناس عىل نفسك.

كّنا موجودين عندما خلقَت الكون؛ 
وسنكون موجودين عندما تفديه.



غدا سُيهزَم
 الشيطان ويتّم تسديد 

َدين املعصية.

إبراهيم وكّل مالئكة
وا   الجنة ينتظرون مجيئك. وقد أعدَّ

مائدة قدامك عىل مشهد من أعدائك؛ 
كأسك فائضة. حًقا الخري والرحمة 

يرافقانك، وستسكن يف دار 
املوىل إىل األبد.

ُقم. يهوذا، ابن
 الهالك، آٍت لخيانتك.



أيها األب، لهذا السبب 
جئُت إىل العامل.



غالبكم الُنعاس. أمل 
تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ 

قوموا، فأنا أُسلَّم إىل أيدي اآلمثني.



يا سيّد، جيد أن
 أراك هنا. لكْن هناك من 

يتبعني - عىل ما أظّن.



يا يهوذا، هل
 تخونني بقبلة؟



يهوذا! أيها 
الخائن الخسيس!

ن متّهلوا! َعمَّ
 تبحثون؟

اقتلوهم
 إذا قاوموا.



يسوع النارصي.

أنا هو.



كان الجنود خائفني 
من يسوع ووقعوا إىل 

الخلف عىل األرض.

احذر! له
 قدرات خارقة!



هذا هو. ِماّم 
تخشون؟ خذوه!



لن تأخذوا
 سيدي.



آاااااااااااي!



كََفى! لن يُراق دم
 أكرث من ذلك. يا بطرس، أِعد سيفك 
إىل مكانه. إذا أردُت، أقدر أن أدعو 
10،000 مالك للمجيء ومساعديت. 

هذه ساعة الظالم.

قطع أذين!



خرجتم عيّل بسيوف 
كام لو كنت مجرًما. كنت معكم يف 
الهيكل. فلامذا مل تعتقلوين ساعتها؟ 

سأخربكم ملاذا: ليك يتحّقق
 املكتوب.



اللَُّهمَّ العون!



ها هي عادت 
كالجديدة.



أنا َمن تريدون. لن
 نُبِدي أية مقاومة. خذوين 

وأطلقوا رساح اآلخرين.



إنها معجزة!
 قد شفى أذين!

 شفى أذين!



وهرب التالميذ أجمعني 
تحت ُجنح الليل.

اقبضوا عليهم!
 أمسكوهم جميًعا وال 

تدعوا أحًدا يفلت!

هيا نذهب.



واصلوا الحركة؛ يريدون 
حسم املوقف قبل أن 
يسمع الشعب باألمر.



فأحرضوا يسوع إىل حيث كان 
الكهنة والشهود مجتمعني.

يخربونني أنك
 تّدعي أنك املسيح، وأنّك تقول 
إنَّ الله أبوك. أنت قُلَت إنّك 

لست من هذا العامل. فمن
 أين أنت؟

علّمت يف بيوت العبادة
 ويف الهيكل؛ أي مل أعلّم يف الرّس. 
فلامذا تسألني؟ اسأل َمن سمعوين 

وهم عاملون مبا قلت.



طاخطاخ



ال يجوز الرد عىل كبري 
الكهنة بهذا األسلوب.

إن كنت أخطأت
 يف كالمي، فبنّي الخطأ. لكن 
إن كنت تكلّمت بالصواب، 

ملاذا ترضبني؟



أحرضوا الشهود
 عىل هذا الرجل.



قال إنّه سيهدم الهيكل ويعيد
 بناءه يف ثالثة أيام بدون يديه.

أنت مل تكن هناك أصالً. أنا
 سمعت ما قال. أشار إىل نفسه عندما 

تحّدث عن هدم الهيكل. أعتقد أنَّه كان 
يتحّدث عن هدم جسمه الخاّص.

ال، قال إنَّه إذا
 هدم شخص آخر 
الهيكل فهو سيعيد 

بناءه.



ال أدري. وكيف يقيم 
الهيكل يف ثالثة أيام؟

كالم فارغ. كيف يعيد بناء 
جسمه الخاّص بعد ثالثة أيام؟



أالَ تسمع َمن يتّهمونك؟ 
ألن ترّد عليهم بنفسك؟



فلزم يسوُع الصمَت.

األحمق يرفض
 اإلجابة.



آُمرُك بالله الحّي أن تنطق وتجيب
 إن كنَت املسيح، ابن الله الحّي.

أنا ابن الله. وسرتونني جالًسا 
عن ميني الله القدير وعائًدا إىل هذه

 األرض يف سحاب السامء.



مزّق الكاهن مالبسه 
عالمًة عىل الجزع.

ال حاجة لنا إىل شهود
 بعُد. قد سمعناه بآذاننا. قد كفر باّدعاء أنَّه 

ابن الله. فهو يستحّق املوت!

 اعصبوا عينيه، وسرنى 
إن كان نبيًّا حًقا.



اضبه! قد دّمر 
تجاريت يف الهيكل.

انظروا إن كان
 قادًرا عىل التنبُّؤ.

دعوه يُجِري 
معجزة.



طراخطراخ!!
ارضبه ثانية!



!! كراككراك
طاخطاخ!!

تنبّأ وأخربنا من 
ضبك. ظننتك نبيًّا.

اشِف جروحك. 
أرِنا معجزة.

انظروا ما
 أضعفه!



يف هذه األثناء، 
خارج الهيكل، 

كان بطرس يتبع 
يسوع من بعيد.

أنا أعرفك! رأيتك مع ذلك 
الرجل يسوع. أنت أحد 
تالميذه، أليس كذلك؟

أنا ال أعرف ذلك الرجل. كُّل ما 
أريده مشاهدة ما يجري.



رأيتك يف البستان 
اللّيلة! أنت الذي…

هل ُجِننَت يا
 رجل؟ أنا مجرّد صيّاد سمك 
متواضع وفقري. أنا ال أعرف 

هذا الرجل يسوع.



نعم، أنت بالتأكيد 
أحد تالميذه. رأيتك 
معه يف كذا مناسبة.

 يا امرأة، أنا مل أَر 
الرجل من قبل.

$?!#&!



كـــوكو كوكو  كـــوكو  كوكو 
كـــوكو كوكو  كـــوكو    كوكو 

كـــوكو كوكو  كـــوكو  كوكو 
كـــوكو كوكو  كـــوكو  كوكو 

هذا الديك يصيح قبل 
موعده، أليس كذلك؟

ها هم يُخرِجونه. يبدو 
أنهم أشبعوه ضبًا.



سمع بطرس صياح 
الديك وتذكّر كالم 
يسوع، أنَّه قبل 
أن يصيح الديك 
مرّتني، سينكر 

يسوع ثالث مرات. 
فخجل من ُجبنه.

أمروين بأخذهاجلده
 إىل السلطات املدنية 

للحكم عليه.

املنافقون األثرياء
 يريدون شخًصا آخر 
ليقوم بعملهم القذر.



أذيقوه القطة ذات 
التسعة أذيال.

يا إلهي، ماذا فعلُت؟ 
أنكرته ثالث مرات، كام 
قال. ملاذا يحدث هذا؟ 
وملاذا هو يعاين تلك 

املعاناة؟

هيا، ال تضيّع 
اللّيل كله.

يا أبتاه، َهبني القّوة.



ماذا تريد؟ أمل ندفع لك ما فيه 
الكفاية عىل خيانتك سيدك؟

غرّيُت رأيي. أطلقوا 
رساحه وسأرّد لكم املال.

هذه أجرة قتل، وهي نجسة؛ لن نّسها. سيموت سيدك قبل
 انتهاء اليوم. ال داعي للخوف. قد نستعني بك يف استدراج اآلخرين.



لِكك!! لِكك لِككلِكك 
!! بينجبينج

خذوا مالكم. أنا ال 
أريده. أنا ال أستطيع 

احتمل ذنبي.



ما أغباه.



ال أستطيع 
العيش بعد.



يا إلهي، ماذا 
استحوذ عيّل؟



ملاذا فقدت 
السيطرة عىل 

شهويت؟



رمّبا أجد يف املوت سالًما …



أرسعوا، يجب
 قطع الحبل؛ لََعلَّه 

عىل قيد الحياة!

رأيته لكن مل
 يكن يف طاقتي 

إيقافه.



لكن وهم يتسلّقون الشجرة، كانت 
نفس يهوذا تهبط إىل نريان جهنم.



يجب أن تتلّقفه حني 
يسقط، وإالّ سقط يف 

الوادي السحيق.



قد تأخرّنا
 كثريًا!



هذا أيًضا تنبّأ به األنبياء.

يا للقرف! انشّقت بطنه 
وتبعرثت أمعاؤه عىل األرض!

يَع؛ أمر مقزِّز.



ماذا أحرضتم يل، زنديًقا آخر؟ خذوه 
وتعاملوا معه ِطبًقا لرشائعكم.

هو يستحّق املوت، وإال ما كّنا ما جرميته؟
أحرضناه إليك. قد حرمتمونا صالحية 
رجم أي كافر حتّى املوت، لذا فنحن 

نطلب منك ترصيًحا بذلك.



ليست مملكتي من هذا العامل. وإالّ كان 
َخَدِمي يحاربون دفاًعا عن حيايت.

هل أنت ملك 
اليهود؟

يّدعي أنَّه
 امللك.



هل أنت
 ملك إذن؟



جئت إىل هذا العامل ألشهد 
للحّق. كُّل من ينتمي للحّق 

ينصت إىل ما أقول.



مل يرتكب أّي جرمية 
تستحّق املوت. ماذا 

تريدون أن أعمل معه؟

اصلبه! اصلبه!

خذوه 
واجلدوه.



القطّة ذات التسعة أذيال هي سوط له مقبض خشبي طوله نصف املرت وله تسعة 
سيور جلدية طولها مرت تقريبًا مربوط يف أطرافها صخور حاّدة أو عظام أو رصاص.

كم َجلدة؟

قالوا: الحّد
سرنى قوة احتامل األقىص، 39 جلدة.

 هذا األستاذ.



!! طاخطاخ

ااآ   ااآ!!ها !!ها

أشّد!

أين 
أصدقاؤه 

اآلن؟

إنَّه مل يلتمس 
الرأفة.

سيموت من الجلد 
ونسرتيح من معجزاته.



خمسة وثالثون

ستّة وثالثون

سبعة وثالثون

مثانية وثالثون

تسعة وثالثون



ظهره متزّق!

لطاملا أردُت أن
 أجلد ملكًا.



قال إنّه ملك. ألبسوه 
هذا الرداء املليك.

ال ملَك
 بال تاج.



آي!

ها ها ها! يصلح 
هذا لتاج فاخر.



ها هو صولجانك،
 يا صاحب الجاللة. 

ها ها ها!
ضع التاج عىل

 رأسه وثبّته جيًدا.



آي!

نتّوجك ملك 
العامل أجمع!



احمل صولجانك، 
يا ملك.

اآلن، ِقف
 معتدالً.

نعم، حتّى الغروب 
إذا كان محظوظًا.

ها، ها، عاش 
امللك.



ليس للملك
 الروماين لحية.



اآلن منظرك
 أشبه بامللك.



؛ حتّى  إنَّه غري ُمسلٍّ
الرأفة ال يلتمسها. دعونا 

نعيده إىل بيالطُس.



ليس لنا ملك 
سوى قيرص.

ها هو ملككم.

انظروا إىل الرجل.
 ماذا تريدون أن 

أعمل معه؟

اصلبه، اصلبه!



 ميكنكم أن تأخذوه 
وتصلبوه. أنا ال أجد فيه 

أي عيب.



ماذا تعني بقولك
 أي عيب؟ إنَّه يّدعي

 أنَّه ابن الله.



 ابن الله؟ أدخلوا 
الرجل إيلَّ.



من أنت؟ أاَلَ تجيبني؟ هل تعرف
 أنّني أملك السلطة إلعدامك؟

ما كنَت لتملك السلطة لوال أنَّ 
أيب أعطاها لك من فوق.



أقول لكم: أنا ال أجد 
أي عيب يف هذا الرجل. 

سأطلق رساحه.
إن أطلقت

 رساحه، فأنت ال 
تحّب قيرص.

خذوه وافعلوا ما تشاءون.
 سأكتب تقريرًا بجرميته. لكني بريء 

من دم هذا الرجل الصالح.
اصلبه، اصلبه!



اصلب املُحتال!

أين كراماتك اآلن؟



نش نشكرا كرا بووومبوووم

أعتقد أنَّه نال 
كفايته.



انهض، وإالّ ألهبت 
ظهرك بالسوط.

أنت يا هذا!
 ساعد هذا الرجل 
عىل حمل صليبه.

ملاذا أنا؟



ماذا فعل؟

أحّب الجميع.



يا يسوع، نحن 
آسفون جًدا.

. بل ابكنَي عىل بنات القدس، ال تبكنَي عيلَّ
، ألنه سيأيت وقت حني يختبئ سكان   أنفسكنَّ وأوالدكنَّ

القدس خوفًا ويطلبون املوت.



حمل يسوع صليبه إىل مكان املوت. 
وحمل لّصان صليبيهام ذلك اليوم أيًضا.

مل يزل هناك عدد كبري ممن 
أحبوا يسوع واحرتموه، لكنَّ 

الخوف ألجم لسانهم.



ارشب هذا، حتّى 
يهون األمل. ال، يجب أن 

أنّفذ إرادة أيب.

هو ال يزال يصّدق 
أنّه ابن الله.



مّددوه.

أحرضوا املطرقة 
واملسامري.



أمسكه بشدة. سيقاوم 
كاملجنون عند الرضبة األوىل. 

يجب أن تبقيه ثابتًا حتّى 
يخرتق املسامُر العظاَم وينفذ 

إىل الخشب.



بومبوم!!

كرانشكرانش

آه يا ولدي!



يف رأيك، ملاذا يعتقد 
أنّه ابن الله؟

يتعلّق األمر ببعض النبوات 
القدمية. من يدري؟



أمسك هاتني الساقني جيًدا.
ة دقّات إلدخال   عادًة تلزم ِعدَّ

املسامر بني العظام.



آه يا مريم، كيف 
تصربين عىل هذا؟

أنا مل أتصّور
 قط أن ينتهي
 األمر هكذا.

تعاَل ساعدين أيها 
الخنزير الكسول.

شّدوا أيها األغبياء.



يا أبتاه، اغفر لهم، 
ألنهم ال يعلمون ما 

يفعلون.

يوحنا، وجودك 
يهّون عيّل املحنة. 

هذا فظيع.
تخلّينا عنه 

جميًعا.



تنبّأ كتاب الله بأنَّهم سيقّسمون 
رداًء ويقرتعون عىل اآلخر.

هذه مالبسه. 
سآخذ هذا فقط.

هذه مالبسه.
 سآخذ هذا فقط.

سُنلِقي قُرعة 
عىل هذا الرداء.

ال نستطيع 
تقسيم هذا. إنَّه 

منسوج.



أعىل رمية تربح الكّل.

انتبه يا لِيو،
 الدم يقطر عليك.



 أنقذ اآلخرين، أّما نفسه 
فال يستطيع إنقاذها.

يا يسوع، قلت إنّك تقدر أن تهدم 
الهيكل وتعيد بناءه يف ثالثة أيام. أنقذ 

نفسك وانزل من الصليب.

توكّل عىل الله أن ينّجيه. 
دع الله ينّجيه اآلن، 
طاملا أنَّه يفرح بالله.

لينزل املسيح، ملك 
إرسائيل، اآلن من عىل 
الصليب فرنى ونؤمن.

محتال!



ارشب هذا 
وسيخّفف أملك.

ال.



ملاذا هذا السّب؟ أالَ 
تخاف الله، ِعلاًم بأنّك 

عىل وشك املوت؟

إن كنت ابن الله، 
فلتنزل من هنا وتقتل 

هؤالء الرومان.



نحن نستحّق ما
 سنناله، لكن هذا يسوع؛ 

ما عمل أي خطأ.

يا يسوع، اذكرين متى 
جئت إىل مملكتك.



اليوم ستكون
 معي يف الجنة.



يا يوحنا، اعنِت بأّمي.

سأفعل.

ملاذا يا 
يسوع؟



أظلمت السامء كالليل وظلّت عىل هذه الحال 
ثالث ساعات بينام يسوع ُمعلَّق عىل الصليب. 
كانت تلك ساعة سيادة الظالم. وكان اإلنسان 

يسوع املسيح ميوت من أجل ذنب البرش.



ملّا استقر حمل الخطيئة 
بالكامل عىل يسوع، رصخ: 

إلهي، إلهي، ملاذا تركتني؟



ومات.

ذنوبنا عن  كّفارة  ذنوبناجعله  عن  كّفارة  ..جعله 

يا أيب، يف يديك
 أضع روحي وديعة.

تم كُّل يشء!

يا يوحنا، هو
 ميوت! أنا ال أصّدق 

أنّه ميوت حًقا!



وفجأة حدث زلزال عظيم. السبب هو يسوع، 
ملك اليهود. قد كان 

صاحب كرامات.

ماذا يجري؟ أّوالً تُظلِم 
السامء كالليل، واآلن 

ترتّج األرض.

إنَّه ال يصنع
 أّي معجزات  اآلن.

 هو ميت.



النور يبزغ من
 جديد. هذا يوم غريب.

نعم، وهذا كله بعد موت 
هذا الرجل مبارشًة.



كان هذا
 حًقا ابن الله.



تنبّأ الوحي بأنَّه سيموت عىل 
الصليب، من دون أن تُكَس 
عظمة يف جسمه. وهكذا كان.

أُِمرنا بكس سيقانهم. يريدونهم 
أمواتًا ليُنزلوهم من صلبانهم قبل املغيب. 

غًدا أحد أيامهم املقّدسة.

ال حاجة إىل كس ساقه، فقد فارق
 الحياة لتّوه. أتعلم ما قال قبل أن ميوت؟ 
طلب من أبيه أن يغفر لنا قتله. سمعت 

أنَّه َويِلّ صاحب كرامات.



فتجاوز الجنوُد يسوَع
 واستمّروا يف كس ساقي اللّص.

كراككراك



عىل األقل مل 
يكسوا ساقيه.

يا مريم، سألتمس العون 
عىل إعداده للدفن.



كان الّسبت سيبدأ عند الغروب، والوقت 
تأّخر. فاضطروا إىل اإلرساع لدفن الجثامن.



تطّوع يوسف، وهو 
رجل غني، ليس 
من االثني عرش 

تلميًذا، بقربه الخاّص 
لدفن يسوع.

الّسبت عىل
 األبواب. سنضعه يف 

قربي الجديد.

هذا كرم منك،
 يا يوسف. كنَت له 

نِعم الصديق.



الفصل الحادي عرش:

 القيامة، عيد 

 الخمسني

والكنيسة األوىل



فعالً أخربنا مراًرا كثرية
 بأنَّ هذا سيحدث. لكني ال أفهم 
السبب. وكأنه أراد أن ميوت بهذه 

الطريقة. كان يعلم املوعد وكّل يشء. 
بل وكّرر علينا ذلك ليلة أمس.

واصلوا التحرّك. 
الوقت تأّخر.



مل يُسِعفنا الوقت لتهيئة 
العطور للجثامن.

سنعود بعد انتهاء
 أيام الراحة.

ما باليد ِحيلة.

لكن ذلك سيكون
 بعد ثالثة أيام!

من هنا. احذروا من 
الدرجة وأنتم نازلون.



عاد الكهنة 
إىل بيالطُس. سيّدي، قال

 هذا املخادع الذي صلبته 
إنَّه سيُبَعث حيًَّا من القرب 

بعد ثالثة أيام.

ستكون كارثة إذا تسلّل 
تالميذه ورسقوا جثّته. 

ينبغي أن تضع حرّاًسا عىل 
القرب منًعا لذلك.

سأرسل حرّاًسا. أمّنوا 
املكان إىل أقىص درجة.



احرِص أالَّ يفّك
 أحد هذا الختم.

ال يستطيع أحد 
مغافلة ُحرّايس.



ال تقلق بشأن إفالت
 مسيحك امليت، فنحن مل 
نضيّع جثّة من قبل، أليس 

كذلك يا رجال؟

ها ها ها



وبعد ثالثة أيام 
من دفن يسوع.

هذه أول
 مرة نحرس فيها 

رجالً ميتًا.

عاجالً سيظهر النور، 
فنسرتيح جميًعا.



عاجالً سيظهر
 النور. هيا أرسعَن. مرّت 

ثالثة أيام اآلن.

يا ليتنا فعلنا
 هذا قبل اآلن.



هذا زلزال ثاٍن!
إااااااي!



ما أشّده 
هذه املرَّة.

ما هذا
 الرصاخ؟ ال بُدَّ أنَّ أحد 

الرجال يتألَّم.



يا نها…

آااااه!



إنَّه إله!

سيقتلنا!

هو يحّرك الحجر!

الرحمة، يا أّم الله!



ال ترتكوين!
 ارحمني يا رّب!

هذا مستحيل!

انجوا بحياتكم!



مل تعلم النساء أنَّ الجنود 
كانوا يحرسون القرب.

الحجر كبري جًدا. أين 
نجد رجاالً يزحزحونه؟

أنا ال أعلم، لكن مرت
 ثالثة أيام ولياٍل. وبدون عطور، 

سيننت الجسم.



بعد بضع دقائق. شخص دحرج
 الحجر!



جثامنه غائب.
 والقرب فارغ!



ال تتعّجنَب. أعرف أنّكّن
َ تبحنث عن يسوع، الذي 
ُصلِب. هو ليس هنا. قد

 رُِفع كام قال.

آه! من أنت؟ أين ها هي األكفان!
جثامن يسوع؟

هيا انظرن املكان الذي كان يرقد فيه 
وبعدها اذهنَب وأخربَن تالميذه أنَّ 

يسوع سيقابلهم يف الجليل.



هذان 
مالكان!

يسوع حّي!

يسوع حّي! تقول 
إنّه بُِعث حيًّا؛ مثل 

لعازر!

أرسِعَن، يجب 
أن نذهب ونخرب 

التالميذ.



تذكّرنا أنَّ يسوع قال 
إنّه سرُيفَع ثانيًة يف اليوم 

الثالث.

قالت املالئكة إن يسوع 
سيقابلكم يف الجليل!

يسوع حّي! قد 
نا من القرب. جئنا لتوِّ

يسوع ليس هناك، لكن 
كان هناك مالئكة.



بطرس، أين أنت ذاهب؟

إىل القرب.



جرى يوحنا وراءه وسبقه.
يوحنا! انتظر؛ 

ال أستطيع 
الركض مبثل 

رسعتك.



إنَّه فارغ!



ما معنى 
هذا؟



يوحنا، الكفن
 مطوي  وكأنه نهض للتو

ّ وانسّل منه.
ال، هذا مستحيل.

لكن أين املالئكة؟ ال بُدَّ 
أنَّ النساء واهامت.



مل نَر رجاالً، وال مالئكة، وال 
يشء. جثامنه غري موجود.

لكن أين املالئكة؟ ال بُدَّ 
أنَّ النساء واهامت.



إهئ، إهئ.

يا امرأة، ملاذا تبكني؟



ألنهم أخذوا سيّدي، وال 
أعرف أين وضعوه.



يا مريم.



يا سّيد!



يا مريم، ال مُتسكيني
 اآلن. أنا مل أصعد بعد إىل 
األب. لكن اذهبي وأخربي 

تالميذي بأنك رأيتيني 
وبأنّني سأقابلهم يف

 الجليل.

سيدي، 
أنت حّي.



مل يصّدق التالميذ خرب 
قيامة يسوع من املوت.

مل يجد بطرس ويوحنا
 شيئاً يف القرب، لذلك أعتقد أنَّ شخًصا 
ما رسق الجثة. يجب أن يتوقّف أولئك 

، فهو  النساء املجنونات عن كالمهنَّ
يزعج الجميع.

سنعود إىل عمواس. ال 
يشء هنا ميكننا عمله.



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

القيامة من املوت؟

نعم، وإذا كان
 يريد أن يكون ملًكا، لاََم 
فعل هذا كلّه يف الّس، 

أليس كذلك؟



هل يل أن 
أرافقكام؟

هاااااا! أفزعتني.
 من أين جئت؟

تفّضل، فهو يوم 
جيد للسري.



سمعتكام تتكلاّمن، 
ويبدو عليكام الحزن.

أمل تسمع مبا جرى يف 
األيام الثالثة املاضية بخصوص

 يسوع النارصي؟



متّنينا أن يكون
 املسيح، لكّنه ُصلِب.

هذا الصباح ذهب بعض النساء
 إىل القرب ووجدن جثامنه مفقوًدا! وهّن 

يّدعني أنهّن رأيَن مالكني قاال إنّه حّي.



فركض اثنان من
 التالميذ إىل القرب، لكّنهام 
مل يريا يسوع وال املالكني، 

ولكنَّ الجثامن كان
 مفقوًدا.

قلبكام فعالً  بليد
 ويصعب عليكام تصديق ما كتبه 

األنبياء عن املسيح. أمل يتنبّأ الكتاب 
بأنَّ يسوع سيعاين هذه اآلالم أّوالً قبل 

تأسيسه مملكته املجيدة؟



يسوع النارصي 
هذا، الذي ُصلِب، اّدعى أنَّه املسيح، 

مساويًا نفسه باألب، أليس كذلك؟ قال 
إشعياء إنَّ املسيح سيُدَعى”الله القدير، األب 

األبدي.” أمل يَُقل يسوع إنَّ َمن رآه، رأى
 األب؟ واّدعاؤه هذا يؤكّده كتاب

 الله كّل تأكيد.



قال إشعياء أيضا إنَّ املسيح
 سيجيء عندما ال يكون هناك ملك 

يهودي يف إرسائيل أو يهوذا، وهو
 الحال اآلن. واستمّر يقول إنَّ املسيح 

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

 يهوذا، حيث  ُولِد يسوع.

جاء يف العديد من
 النبوات أنّه سيكون سليل 
امللك داود. ويوسف ومريم 

من ساللة داود.



قال النبي إنَّ 
املسيح سيفتح عيون العمي 

ويطلق رساح السجناء، فيكون 
راعي إرسائيل، ويجيء إىل 

شعبه فاديًا.



فتنبّأ إشعياء أنَّه
 سرُيفَض من إرسائيل. كام

 أنبأ األنبياء عن معاناته، وخيانة
 صديقه له يف مقابل 30 ُعملة من 

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

 لحيته. وسيحّدقون يف ُعريه ويبصقون 
يف وجهه. وسيحّول ظهره للضاربني، 

حتّى تتشّوه صورته أكرث من
 أي إنسان.



ويخربنا النبي 
زكريا أنَّ املُنِقذ سيُطَعن، وأّن

 أحبّاءه سيرضبونه ويثقبون يديه، 
وأنَّه يكون كالَحَمل املُساق إىل الذبح، 

وكّل هذا سيؤّدي إىل موته، وأنّه 
سيُدفَن يف قرب رجل غني.



لكنَّ املوت مل يكن 
النهاية. ألنَّ إشعياء تنبّأ أنَّ حياته ستستمّر 

د، ويحصل عىل رشٍف  بعد املوت؛ فرُيفَع ويتمجَّ
ساٍم جًدا. فيحمل النجاة إىل آخر األرض. ولن 

يفشل. فيصري يف املسيح عهد جديد.

لكن هذه مل تكن مأساة خارجة عن حدود سيطرته.
 أمل يُقل يسوع إنَّ أحًدا ال يأخذ حياته منه، وإّنا هو الذي يضّحي بها 
بنفسه؟ قال إشعياء إنَّ الله ريض أن يسحقه، ألنَّ حياته كانت ضحية 

للتكفري عن الذنب. وهو مجروح ألجل ذنوب اآلخرين، ألنه
 حمل ذنب الكثريين، ومبوته بّرأ العديدين.



وسيكون قاضيًا، ويحكم
 إرسائيل بعد تجديدها يف مدينة جديدة عىل 
أرض جديدة. وسيأيت يوم تنحني له فيه كّل 

ركبة، وكّل لسان يعرتف أنَّه السيّد.

فأخرباين، ملاذا أنتام 
حزينان؟ أمل تخربكم النساء بأنَّ املالئكة 

قالت إنّه قام من املوت؟

عجيب!



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

أحّب أن أسمع املزيد عن النبوات 
الخاّصة بيسوع.



يا سيّد، سنترشّف إذا
 دعوَت لنا دعاء األكل.



تباركَت، أيها املوىل إلهنا،
 رّب العاملني، املُخِرج الخبز من األرض. 

حمًدا لك عىل هذا الخبز.



ُخذا وكُال.

يسوع! إنَّه أنت.

يا سّيد!



اختفى!

قد مىض!

كان معنا
كّل الوقت!

ال عجب أنَّه عرف
كّل تلك النبوات.



يسوع حّي! يسوع 
حّي! مل يستِطع املوت أن 

يحتجزه! هو حّي! دعنا
 نعود إىل القدس ونبلّغ

 التالميذ.



يف تلك األثناء يف القدس.

أَحِسن إغالقه.
 الكهنة أشّد غضبًا من أي 
وقت مىض، بعد أن فُِقد 
جثامن يسوع، ويّدعون

 بأنّنا رسقناه.

من ِفرقة جنود 
كاملة؟



قد قال إنّه سيقوم 
يف اليوم الثالث.

لن أصّدق أنّه حّي
 حتّى أراه وأضع يديَّ يف 

آثار املسامري يف يديه.



هذا شبح!

النجدة!

إنَّه يسوع!

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

املسامري. تعاَل واملس الجرح يف جانبي.



أنت ريّب وإلهي.

بوركَت، يا توما، 
ألنك رأيت وآمنت، لكن 
أولئك الذين لن يروين 
ومع ذلك سيؤمنون 
بركتهم أكرث بكثري.



هاتوا شيئًا آلكل.
 عندي أمور كثرية أريد 
تعليمها لكم، وسأكون 

معكم أياًما قليلة
 فقط.

يا سيّد!

يسوع!



ينبغي أن تخربوا جميع 
تالميذي أن يالقوين يف الجليل. 

وسأتكلّم معكم هناك.

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

بالقّوة لنرش األخبار السارة.

جاء يف كتاب الله منذ عهد
 بعيد أنَّ املسيح سيعاين من أجل ذنوبكم 
ثُمَّ يُبَعث حيًّا يف اليوم الثالث، وأنّه يتم 

التبليغ باإلنجيل يف اسمه بني جميع
 األمم، بدايًة من القدس.



 منحني الله كّل
 سلطة يف السامء واألرض. 

فاذهبوا وعلّموا جميع األمم، 
وغطّسوهم باسم األب، واالبن، 
والروح القدس. علّموهم أن 

يعملوا بكّل األمور التي أمرتكم 
بها. وإنَّني معكم دامئًا، حتّى 

اكتامل الزمان.

هناك مساكن ُمهيَّأة
 لكم يف دار أيب. أنا ذاهب اآلن 
ألعّد مكانًا لكم. وسأجيء ثانيًة 
آلخذكم معي، لتكونوا يف املكان 

الذي أنا فيه.



إنَّه يرتفع!

اذهبوا إىل القدس
 وانتظروا حلول الروح القدس 
عليكم ليُعطيكم قّوة للكالم 

باسمي. هو عائد إىل أبيه.



معكم دامئًا، حتّى
 اكتامل الزمان.

قد ذهب. عاد
 إىل السامء.



ملاذا أنتم 
ناظرون إىل 

السامء؟

ماذا؟ من 
يتكلم؟

إنهام نفس املالكني 
اللذين رأيتهام يف القرب.



سريجع يسوع يوما ما يف
 سحابة كام رأيتموه يذهب.

عودوا إىل القدس 
وانتظروا الروح.

قد عاد إىل
 أبيه يف السامء.



ذهب تالميذ يسوع إىل القدس كام أمرهم يسوع، 
وهناك استمّروا يف الصالة عرشة أيام، منتظرين وعد 
القّوة من األعايل. وكانوا يخشون التحّدث علًنا عن 
قيامة يسوع من املوت، خوفًا من قتلهم هم أيًضا.



فإذا باملكان الذي يصلّون فيه يتزعزع، 
وهبّت ريح هائلة عىل الغرفة ثُمَّ 

استقرّت ألسنة من النار عىل كلٍّ منهم.



وامتألوا من الروح 
القدس وبدأوا يسبّحون 
الله بالعديد من اللغات 
املختلفة املجهولة لديهم.



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

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

ُمبارك إله وأبو ربّنا 
يسوع املسيح.



هم يتكلّمون
 لغتي أيًضا. كيف تعلّم 
هؤالء الرجال إتقان كّل 
هذه اللغات، وهم غري 

متعلّمني.

يا بني إرسائيل، رأيتم
 املعجزات التي أجراها يسوع. 
وهي برهان عىل كون الله معه، 

ومع أنكم صلبتموه، أقامه
 الله من املوت.



قبل 1000 سنة، تنبّأ داود عنه فقال:
 “لَْن ترَْتَُك نَْفيِس يِف َعالَِم األَْمَواِت، َولَْن 

َن يِف الَْقرْبِ.” وِسَك أَْن يَتََعفَّ تَْسَمَح لُِقدُّ

ليعلم كّل بني إرسائيل بالتأكيد أنَّ الله جعل 
يسوع هذا، الذي صلبتوه، سيًّدا ومسيًحا.



فامذا نعمل، ونحن قد 
صلبنا املسيح؟

غرّيوا أفكاركم عن يسوع
 وبعد ذلك أطيعوه بأن تتغطّسوا يف املاء. 
وسيغفر ذنوبكم، فتحصلون عىل عطية 

الروح القدس.



ثّم تغطّس أولئك الذين قبلوا كلمته بسور، ويف 
اليوم نفسه أضيف لعددهم حوايل ثالثة آالف.

يسوع هو 
السيّد.

أومن بيسوع. 
غطّسني!



وبعد أشهر.

أشعر وكأّن يسوع كان
هناك آالف من الناس  هنا معنا باألمس فقط.

يتبعون يسوع، ويزدادون 
ساعًة بعد ساعة.

نعم، ولكّني أشعر
 بحضوره اآلن أقوى مام 

كان وقت سريه معنا.



، حسنة يا سيَّديَّ
 قليلة، من فضلكام، 
لرجل فقري وكسيح؟

يا بطرس، ليس يل
 أّي مال مطلًقا. هل 

معك أّي عمالت؟

ال، ولكن منذ أْن حّل
 الروح القدس علينا، عندنا 

يشء نعطيه له.



ليس يل فضة وال
 ذهب، لكّني سأعطيك ما 

عندي. باسم يسوع املسيح، 
قُم وامِش.

حرام عليك.
 الرجل كسيح منذ

 الوالدة، وساقاه هزيلتان
 ال تحمالنه.



يسوع املسيح 
شفاك.



ياااه!

سبحانك رّب 
العاملني!

رجاله تنموان!



أنا ال أصّدق. 
الرجل األعرج 

مييش! الجالل هلل!
 شكًرا يا يسوع!

ال، بل ويقفز.



ملاذا تنظرون إلينا
 وكأننا صنعنا هذه الكرامة؟ 

إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب مّجد ابنه يسوع، 

الذي صلبتموه.

قتلتم سيّد الحياة، لكن الله
 أقامه من املوت، ونحن رأيناه حيًّا. 

عن طريق اإلميان باسم يسوع
 ُشِفَي هذا الرجل.

ذلك هو الرجل الذي 
كان أعرج. كانت رجاله 

هزيلتني بال فائدة.

قالوا إنّه ُشِفَي باسم 
يسوع، الذي ُصلِب.



أعلم أنّه بجهل صلبتم
 يسوع، لكن األنبياء حّذرونا أّن

َ هذه األمور ستحدث.

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

أنا أومن بيسوع وسأتبعه.



غرّيوا أفكاركم عن
 يسوع فتصبحوا تالميَذ 

ليك مُتَحى ذنوبكم.



نفس الزعامء الدينيني الذي صلبوا املسيح 
أرسلوا جنوًدا العتقال بطرس ويوحنا.

ال يحّل لكم تهييج 
الشعب ضّد ديننا.

مل يرتكبوا خطأً.



هذه معجزة، مثل 
معجزات يسوع حني 

كان هنا.

عندي جار يّدعي أنَّه
 رأى يسوع حيًّا بعد موته.
 يقولون إنّه ظهر ألكرث من 

500 يف إحدى املرات.

سأجد أولئك التالميذ 
اآلخرين وأتعلّم املزيد.

اآلن هم يقبضون 
عىل الُعرج ألنهم 

ميشون.



كنت أحسبنا تخلّصنا
 من تلك الطائفة املنحرفة 

عندما صلبنا زعيمها.

عون أنّه  يدَّ
ليس ميتًا.

 فسنقتله ثانية
هو وكّل أتباعه.

يقولون إنّه مع
 األب يف السامء.

فسيلحقه هذان االثنان 
قريبًا إن شاء الله.



باسم يسوع املسيح النارصي، 
الذي صلبتموه، وأقامه الله من 
املوت، ُشِفَي هذا الرجل. تذكّروا 
املكتوب: “الحجر الذي رفضه 

البّناؤون سيصري تاج البناء.”

نعرف أنَّ هذا الرجل كان أعرج 
منذ والدته. فكيف استطعتم أن 
تشفوه؟ وباسم َمن عملتم هذا؟



وال نجاة بغريه، ألنّه ال 
يوجد يف العامل كله اسم 
آخر أُعِطَي للناس، ننال 

به النجاة.



ال فائدة من إنكار املعجزة.
 يعرف الجميع أنّه ُشِفي، وهم يعرفون 

أّن تالميذ يسوع عملوا ذلك باسمه.
 نحن يف ورطة.

 املفروض أنَّ 
هؤالء الرجال 

جهلة. ومل يسبق 
أن تعلّموا، لكنهم 
يقتبسون أقوال 
األنبياء بطالقة.

أنا أعرفهم. كانوا 
فعالً مع يسوع.



ألقوهما خارًجا!

إذا واصلتام الكالم والشفاء
 باسم يسوع امليت هذا، ستالقيان 
حتفكام مثله. هل تفهامين؟ اغُربا 
عن وجهي اآلن وال تُسِمعاين مزيًدا 

من هذا الُهراء عن القيامة.

احكموا إذا كان يصح
 يف نظر الله أن نطيعكم أكرث 
من الله، لكّننا يجب أن نتكلّم 

مبا رأينا وسمعنا.



انترش اإلنجيل يف 
جميع أنحاء إرسائيل. 
وآمن الكثريون بيسوع 

وتغطّسوا يف املاء.

وصارت الكنيسة عائلة من آالف 
ُمؤلَّفة ميألهم الحّب والسالم.

يسوع قام من املوت. هو 
حّي ومعنا اآلن.

هل سمعت األخبار 
السارة عن يسوع 

املسيح؟



وعوملت النساء يف 
الكنيسة باحرتام وكرامة.

منذ أن آمنت 
عائلتي بيسوع املسيح 

والسالم يعّم بيتنا
 للمرة األوىل.



كان املسيحيون يرّنون 
وهم يعملون.

بلغ عدد املسيحيني آالفًا 
وواصلوا اقتسام ممتلكاتهم. 

وكانوا يكرزون بيسوع 
يوميًا من بيت إىل بيت ويف 
الشوارع لكّل من يقابلونهم.



أيها الرجال اإلرسائيليون،
 تعلمون أنَّ الله أخرب آباءنا أنَّ نسلهم 

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

قال الله إنّه سيحكم عىل ذلك الشعب 
ويحّرر شعبه إىل األرض التي

 أعطاها إلبراهيم.



لكن سليامن بنى
 لله بيتًا، غري أنَّ املوىل عّز وجّل

 ال يسكن يف هياكل من صنع األيدي؛ 
اَمُء َعريِْش،  كام قال النبي: “السَّ
. فََهْل  َواألرُْض ِهَي َمْوِضُع قََدَميَّ

تَبُْنوَن يِل بَيْتًا؟ أَْو َمَكانًا أَرْتَاُح ِفيِه؟ 
أَلَْم أَْصَنْع أَنَا كُلَّ َهِذِه 

األَْشيَاِء ِبيَِدي؟”

إصطفانوس، 
ال تُحّقر من 

نفسك.

أنت تتكلّم
 ضّد هيكلنا!



 أنتم عنيدون ومتمرّدون. قلبكم ليس
 سلياًم مع الله. وتقاومون الروح القدس كام عمل آباؤكم. أنتم وآباؤكم 

اضطهدتم وذبحتم األنبياء الذين تنبّأوا مبجيء يسوع املسيح، ثُمَّ 
خنتموه وقتلتموه هو أيًضا.



إصطفانوس، هل تدعو 
نفسك يهوديًا؟

إذا هدمت
 رشيعتنا وتقليدنا،
 فبامذا تستبدلهام؟
 برجل ميت مل يره
 أحد منذ صلبه

 الرومان؟

انظروا! أرى الساموات
 مفتوحة، والذي صار برًشا واقًفا 

عن ميني الله. آه! يا لِلجالل!



أخرجوه خارج 
املدينة وارجموه 

حتّى املوت.

هو يستحّق 
الموت!

سّدوا آذانكم. ال تستمعوا 
إىل هذا الكفر!



كافر.

هو يحاول
 هدم ديانتنا.

سيظل يسوع السيّد 
حتّى بعد رجمني.

صلبنا يسوع،
 أّما أنت 
فسرنجمك.



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

السلطات عىل رجمه؟ سأوقّع الترصيح بإعدامه.
 هو أحد أتباع يسوع النارصي 

امليت. يجب وضع حّد لهذا
 الكفر. استمّروا يف رجمه.



شاول، راقب 
معطفي.

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



طراخطراخ!!



ويف ذلك الوقت حدث 
اضطهاد عظيم للكنيسة 
يف القدس، فرتك الجميع 

املدينة، ما عدا الرسل.

هذه هي البداية فقط!

ا ألتباع  ضعوا حدًّ
يسوع هؤالء!

اقتلوا الكافر!



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

والنساء إىل السجن.

ال تؤذوا أبي!

هل هناك املزيد من 
أتباع املسيح هناك؟

هاتوا املرأة 
أيًضا.



كلّم مالك مسيحيًا اسمه فيلُبُّس وهو يصيّل.

 يا فيلُبُّس، ُقم وانزل جنوبًا 
عىل الطريق الرسيع املؤدي 

من القدس إىل غزة.



أنا ال أعرف ملاذا
 يريدين هناك، لكن إذا قال 

الله اذهب، فسأذهب.



يبدو أن هذا هو 
املكان. ماذا اآلن

 يا رّب؟



يا رّب،
 ماذا تريد؟



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

 شخص اصطفيته لك؟

اذهب وانضّم
 إىل هذه القافلة.



كان يف القافلة رجل ذو نفوذ يف 
خدمة ملكة إثيوبيا. وكان أمني 
خزانتها، ومؤمتًنا عىل كّل ثروة 

اململكة. وكان قد أىت إىل القدس 
للعبادة عىل طريقة اليهود، وهو اآلن 

عائد إىل إثيوبيا، يقرأ كتاب الله.

بِْح، وَكََشاٍة َصاِمتٍَة  َحَمٍل يَُساُق إِىَل الذَّ
بنَْيَ يََديِّ َمْن يَُجزَُّها، فَلَْم يَْفتَْح فََمُه، 

ألن حياته أُِخَذت من األرض …



أسمعك تقرأ من 
كتاب النبي إشعياء. هل 

تفهم ما تقرأ؟

أنت تعرّفَت إىل ما أقرأ، لكّني 
ال أستطيع فهمه ما مل يرشحه 

يل أحد. تعال اركب معي.



هل وفدَت تًوا
 من القدس؟

نعم، كنت هناك للعبادة. 
مل متنحني ديانة بالدي سالًما. حتّى 

اآلن كان الله يبدو بعيًدا.



وقد قرأت عن املسيح
 املوعود. واآلن عندما ذهبت إىل القدس 
وجدت آالفًا ينادون بأنّه جاء، لكنَّه ُصلِب 

وبعد ذلك بُِعَث حيًّا.

أنا أفتّش األنبياء ألرى إن
 كانوا تنبّأوا بيشء من هذا القبيل. هل 
تعرف إذا كان النبي إشعياء يتكلّم عن 

نفسه أم عن رجل آخر؟



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

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

ويقول إنّه “سيُحتَقر 
ويُرفَض.”

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

رفضه زعامؤنا.



الذنب

اآلية 7 نبوة
 تقول إنَّه عندما يقف يسوع 

أمام قضاته لن يدافع عن 
نفسه.

أُحبُّ اآلية 6 خصوًصا 
حيث يقول: “كُلَُّنا َضلَلَْنا كََغَنٍم، انَْحرَفَْنا كُلُّ 

َواِحٍد إِىَل طَِريِقِه، َواللُه َوَضَع َعلَيِْه إمِْثََنا كُلَِّنا.” 
يخربنا هذا أنَّ كّل إنسان فارق إرادة الله وسلك 
طريقه الرّشير الخاّص، لكن الله وضع إمثنا عىل 

يسوع ليك يدفع مثن عصياننا مبوته.



أّما اآلية 8 فتقول إنّه
 أُِخَذ من السجن وإنّه سيُقتَل 

تكفريًا عن معايص شعبه.



وتخربنا اآلية 9 أّن يسوع مل يخطئ
 مثل غريه من البرش، وأّن إرادة الله هي 

التي قضت بأن يُسَحق يسوع ويعاىن 
من الحزن، ألنه كان يضّحي بحياته

  تكفريًا عن الذنب.

وتقول اآلية 9 إنَّ يسوع 
سيُدفَن مع األغنياء واألرشار.



كام تخربنا العديد من
 النبوات األخرى أنَّ يسوع بعد قيامته سيجلس 
عىل العرش وأنه بعد موتنا، سنقف أمامه ونقّدم 

حسابًا عن الحياة التي عشناها.

تتحّدث اآلية 10 عن
 قيامته من املوت، والخدمة التي 

سيُؤّديها فيام بعد.



سمعت الفقهاء والكهنة يتكلّمون
 عن النبوات املسيحانية ِعّدة مرات. 

فلامذا رفض العديُد منهم يسوَع؟

قَِبل يسوَع بعُض الكهنة والفقهاء، لكنَّ اآلخرين اغتاظوا ملّا أشار إىل 
نَِفاقهم. وأرادوا مسيًحا يقتل الرومان، ال مسيًحا يفضح خطاياهم. أرادوا 

الحكم عىل مملكة، لكّنهم مل يريدوا الله حاكاًم عىل قلوبهم.



هل توجد نبوات أخرى
مزمور 22 هو نبوة حّققها يسوع؟

 عن موته بالصلب.

 لكن أمل تُكتَب املزامري قبل 
1000 سنة، أي قبل استعامل 

الصلب وسيلًة لإلعدام؟



جاء يف مزمور 22: 16 أنَّ يديه 
وقدميه ستُثقبان – كام حدث 

باملسامري. وتخربنا اآلية 14 من مزمور 
22 كيف سيعطش وبأّن عظامه كلّها 

ستنسحب من مفاصلها لدى موته، لكن 
مزمور 34: 20 يخربنا بأّن عظاًم من عظامه 
ال يُكَس عند صلبه. وكام تعلم، من املعتاد 

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

أّما اآلية 17 من مزمور 22 فتتنبّأ بأنَّهم 
سينظرون إىل ُعريه وتخربنا آية 18 كيف 

سيلقون قرعة عىل أحد مالبسه بينام 
يقّسمون اآلخر إىل قطع صغرية بينهم.

نعم، لكن اللّه يعلم كّل يشء 
قبل وقوعه، وهناك أكرث من 340 
نبوة يف الكتاب عن املسيح. وبهذا 

نعرف أنَّ يسوع هو الواحد 
الحّق املُرَسل من الله.



أيًضا، يفيدنا زكريا 12: 10 بأنَّه 
سيُطَعن، وبعدها سريى اليهود اآلثار 

يف يديه. ويقول إشعياء 50: 6 إنَّ 
ظهره سيُرَضب وبأنّه سيُلطَم عىل 

الخّد.

يخربنا مزمور 16: 10 أنَّه رغم دفنه، 
لن يبقى جثامنه يف القرب مبا يكفي 
لتحلّله. وتخربنا النبوات أنَّ صديقه 
سيخونه، وأّن خائنه سيشنق نفسه، 

الذي سيؤّدي إىل سقوط جسمه 
واندالق أمعائه يف حقل، سيُستعمل 

بعد ذلك لدفن الغرباء.
تحّققت كّل هذه األمور وأكرث منها 

كام كتب األنبياء متاًما. فال شّك عندنا 
أنَّ يسوع املسيح النارصي هو املسيح، 

ُمنِقذ البرش.



أومن أنَّ يسوع هو املسيح. هو
 الَحَمل املوعود للتكفري عن خطايانا. ال 
يلزمنا تقديم األضاحي بعُد. فيسوع هو 

الباب إىل الله. سأصبح تلميًذا ليسوع.



سأغطّسك إذا كنت تؤمن 
بيسوع من كّل قلبك.

هنا ماء! ماذا 
مينعني من أن 

أتغطّس؟

آه! نعم،
 أومن! أومن!



أغطّسك باسم
 سيّدنا ومخلّصنا يسوع 

املسيح.



سبحان اهلل!



تأّسست الكنيسة يف إثيوبيا واستمرّت حتّى األزمنة الحديثة، 
حني تعرَّضت الضطهاد شديد عىل أيدي الشيوعيني.

أين ذهب 
الرجل؟

ال بّد أن الله احتاجه
 يف مكان آخر. دعنا نعود إىل 
إثيوبيا ونخرب امللكة مبا علمناه 

عن املسيح.

قد اختفى!



الفصل الثاين عرش:

إىل العامل أجمع



خوفًا عىل حياتهم، كان املسيحيون 
يجتمعون يف الّس لسامع كلمة 
الله تُقَرأ وتسبيح الله بالرتانيم.

أحبايئ، عاىن 
سيّدنا ليكّفر عن خطايانا. 

فال عجب إذن أنّنا نحن أيًضا 
يجب أن نعاين من أجله. ال 

تندهشوا من االضطهاد
 قال يسوع: “َمْن أََراَد أَْن الذي نواجهه.

 يَتْبََعِني، فَيَِجُب َعلَيِْه أَْن يَْحِمَل َصلِيبَُه 
َويَتْبََعِني.” معنى ذلك أنّنا يجب أن نحمل 
صلباننا إىل جبل الصلب إذا دعينا إىل ذلك. 

... واآلن يخربنا مزمور 22 أنَّ



اثبتوا يف أماكنكم! هذا
 الدين األجنبي ممنوع. أنتم 

تُسبّون آباءنا وشعبنا. أيها األغبياء! 
إّما أن ترجعوا أو متوتوا.

أمسكوا زعيمهم. 
وسنجعل منه ِعربة.

نّجنا يا رّب. إنَّه 
القاتل شاُول.



ما أكرث املُّدعني بأنَّهم املسيح. 
فلامذا تعبدون نّجاًرا ميتًا؟

سيدنا يسوع
 حّي وهو خالق

 الكون.

ا غرّيت لهجتك عندما  رمبَّ
نضع زوجتك يف السجن 

حتّى تتعّفن.



طاخطاخ!!

ال! دعوا 
زوجتي!



هذه واحدة أخرى من 
ُمحبّات مسيحكم.

كنا نعرف أنَّ هذا 
قد يحدث عندما 

آمّنا بيسوع.



نعم، يجب أن نصيّل من 
أجله. ادعوا أن يلنّي الله قلبه 

ويجعله يرى الحقيقة.

تذكّروا، كان بعضنا
 شّكاكًا يف األول.

الذنب ذنب الفرييس
 املدعو شاول، الذي يكاد 

ينفجر كراهيًة وقتالً.

قلب شاول 
يفيض بالكراهية.



حسًنا يا شاول، أحسبك 
نظّفَت القدس من هؤالء 

الزنادقة أتباع يسوع.

ال، بل كُلَّام قتلناهم 
وسجناهم، ازدادوا عدًدا، وتفرّقوا يف 
املدن األخرى، حتّى أنَّ بيوت العبادة 

يف دمشق امتألت بهم.



كان شاول يعتقد أّن من واجبه حامية دينه وشعبه من 
االعتقادات األخرى. لكّن ما ضايقه هو أنَّ املسيحيني 

كان ميلكون سالًما وثقًة مل يسبق له أن متتّع بهام.

سأعطيك تراخيص 
بالقبض عليهم، حتّى 
تالحقهم يف دمشق.

سأذهب
 فوًرا.



فزع حصان شاول جًدا 
فرماه عىل الطريق وهرب.

ملع فجأًة أمام شاول 
نور أبهى من الشمس.

شاول، شاول، ملاذا 
تضطهدين؟



من أنت، يا سيّد،
 وكيف أضطهدك؟

يا سيّد، ماذا 
تريدين أن أعمل؟

أنا يسوع، الذي
 تضطهده عندما تعاقب 

أتباعي.

قم، وادخل املدينة، 
وسُتخرَب مبا ينبغي عمله.



هل سمعتم 
الصوت؟ نعم، لكّني

 مل أستِطع 
فهم ما قيل.

ان صوت اك!

وال أنا. كان
 يشبه الرعد.

ال أستطيع الرؤية!
 ساعدوين. ال أستطيع الرؤية. 

قودوين إىل املدينة.



اسمي حنانيا. كلّمني
 يسوع يف رؤيا وأوصاين باملجيء 

إليك ليُِعيد إليك برصك.

أنا فعالً أعمى.



باسم يسوع املسيح، 
اسرتّد برصك.



أنا أرى! وأنت
 تقول يسوع، أليس كذلك؟ 

أخربين أكرث عن يسوع.



لذا فتح حنانيا كتاب الله 
وبنّي لشاول نبوات يسوع.

ثُمَّ بّدل الله اسم 
شاول ببولس.

نعم، كنت أحمَق. املوضوع كلّه
 يف كتاب الله وأنا مل أعلم. أعامين 
حاميس الديني. أريد أن أتغطّس

 وأصبح تابًعا ليسوع.



صار شاول، واسمه اآلن 
بولس، رجالً جديًدا 

برسالة جديدة. ومل يعد 
يريد قتل املسيحيني. 
بل أراد إقناع اآلخرين 
باإلميان بيسوع املسيح.

أنا ُمقّدر شّكك.
 فأنا أيًضا مل أومن، لكّني 
أقول لك: يسوع النارصي 
حّقق كّل النبوات القدمية 

الخاّصة مبسيحنا.

لكنَّ أعظم برهان هو أن 
الله أقامه من املوت.



كان َحَمل الله، 
للتفكري عن خطايانا.

ما هذا الغباء؟ كيف يسمح 
املسيح ألعدائنا بأن يقتلوه؟



كان الله يسعى إىل 
تبشري األجانب أيًضا. 
وكان هناك جندي 
روماين يطلب وجه 

الله يف الصالة.

، أعرف أنّك الواحد اللَُّهمَّ
 القّهار، خالق البرش أجمعني. شعبي 
عىل دين فاسد ال يهبني سالًما. اهدين 

الرصاط املستقيم فأسري فيه.



 َمن؟ ماذا؟ من أنت؟ 
ِمن أين جئت؟

استُجيبَت دعواتك، فأرسلني اللّه لك. 
ابعث برجال إىل يافا إىل بيت َدبّاغ يُدَعى 
سمعان. ستجده عند شاطئ البحر. ثُمَّ 

اسأل عن رجل اسمه بطرس، وهو سيجيء 
إىل هنا ويبلّغك بالحّق عن الله.



يا بطرس، سيدنا رجل متديّن جًدا،
 رجل تَِقّي، لكّنه ينزعج بسبب أمور كثرية، 
ويصيّل دامئًا ويبذل املال إىل الفقراء، لكّنه 

ليس يف سالم مع الله.

صنع الله سالًما 
بواسطة دم صليبه.

ما معنى ذلك؟
سأرشح األمر 

لقائدك.



قابل القائد بطرس عند 
الباب وانحنى له.

انهض، وال تنحِن يل.
 أنا إنسان مثلك متاًما. ادُع 
الجميع فأزُّف لكم البرشى.



هذا يوم عظيم. أرسل 
اللُه بطرَس، أحد تالميذ 
يسوع، لتبليغنا بيسوع.

نعم، ِعشُت مع يسوع ثالث سنوات ونصف.
 ورأيته وهو يُصلَب، ورأيته بعد بعثه حيًّا. كنا 500 تجّمعنا 

يف مكان واحد لسامعه يعظ بعد قيامته. فأكل معنا 
وملسناه. علّمنا أن نحّب أعداءنا وندعوا ألجل أولئك الذين 

يضطهدوننا. أرسل روحه …



آمن الّنقيب كورنيليوس وسائر 
بيته بإنجيل يسوع املسيح 

وتغطّسوا يف ذلك اليوم نفسه.



دخل بولس بيت العبادة يف أنطاكية 
وزَفَّ البرشى لليهود يوَم الّسبت. أنتم تعرفونني. أنا اضطهدُت

 املسيحيني حتّى املوت، لكن يسوع ظهر 
يل بنور يخطف األبصار، وأمرين بصوت 
مثل الرعد أن أنرش رسالته. ففتّشت 

كتاب الله بحثًا عن املسيح ووجدت أنَّ 
كّل النبوات تحّققت يف يسوع.



قال الله إنَّه سيقيم سليالً 
للملك داود ليكون ُمنِقذ إرسائيل، وإّن 

الزعامء يف القدس سيحكمون عليه 
باملوت. جاء يف املزمور الثاين: “أَنَْت 

ابِْني، أَنَا الْيَْوَم تَوَّْجتَُك اِبًْنا يِل.”



ويف مزمور آخر يقول إنَّ الله
 ال يسمح لقّدوسه بأن يتعّفن يف القرب. تقول 
هذه النبوة إنه وإن مات فلن يتحلَّل جثامنه. 

فليكن يف ِعلمكم أنَّكم يف يسوع تجدون 
مغفرة كاملة للذنوب، وهو ما مل يستِطع 

موىس منحه.



أرسل اللُه 
يسوَع ليكون نوًرا 
لألجانب، ومخلًّصا 

لألمم أجمعني.

األجانب! األجانب 
أنجاس، وال ميكن أن 
يتشاركوا مع اليهود 

يف اإلميان.

كفرَت! مل يكن يسوع
 ابنا رشعيًا. وصلتنا أخبار بأّن 
أّمه حبلت به قبل زواجها 

بفرتة طويلة.



حيث أنكم ترفضون
 بشارة حياة الخلود، سنحمل 

رسالتنا إىل األجانب، كام
 أعلن األنبياء.

يجوز رجمك حتّى 
املوت عىل زندقتك.



آمن عدد كبري من األجانب
 باإلنجيل وصمدوا يف نعمة اإلميان.

حاملا اتّضح لبولس 
أنَّ اليهود كشعب 
سيواصلون رفض 

املسيح، ركّز جهوده 
عىل األجانب، أي غري 

اليهود من األَُمم.

الحمد لله
 وليسوع كلمته، الذي 

جاء لنجاة األجانب! يا بولس، 
غّطسني!

خرّبنا مبزيد
 من النبوات عن 

يسوع.



أثار هذا حفيظة اليهود فطردوا بولس وبرنابا خارج 
املدينة، وهّددوهام باملوت إن عادا. فذهب بولس 

وبرنابا إىل آسيا وحمال البشارة إىل كُّل من قاباله.

يا برنابا، إذا سقطُت، 
واصل الركض. ال تتوقّف.



يف لِسرِتَة، رجم اليهوُد 
بولَس حتّى املوت وألقوا 

ُجثّته خارج املدينة.
َغَفَر الله لهم.
 قتلوا بولس.



لكنَّ الله أجرى 
معجزة وأحيا بولس. يا بولس،

 حسبتك مّت!

ليس بعد. أراين الله العديد من اآلالم
 التي يجب أن أقاسيها من أجله، وإْن هذه

 إالَّ البداية. دعنا نعود إىل املدينة.



يف فيلبي مبقدونيا، ُضِب بولس وسيال 39 
جلدة ثُمَّ ُسِجنا. وبالرغم من معاناتهام، 

كان قلبهام ميلء بالفرحة، وعند منتصف 
الليل كانا يرتاّلن مدائح الحمد لله.

، ذو  سبحانك اللَُّهمَّ
الجالل واإلكرام...



آآآآآآآه! يسوع 
هو السّيد!



يف السنوات التالية 
ُضَِب بولس بالعصا 

ثالث مرات. ورغم ذلك، 
واصل التبشري بيسوع.

!! طاخطاخ



وكثريًا ما هاجم اللصوُص بولس.

لكّنه استمّر يبرّش.
وذات مرَّة انجرف يف البحر ملّدة يوم 

وليلة قبل أن تلتقطه سفينة مارّة.

وملا كان بولس يتنّقل مبرّشًا من 
مكان إىل آخر، غرقت به السفينة 
التي كان عىل ظهرها ثالث مرات.



عاىن بولس من املرض والربد والحّر والجوع وكّل ألوان 
املشّقات وهو يطوف العامل يبلّغ الناس عن يسوع.

يا رّب، اشِف 
جسمي ألستطيع 
الذهاب وتبشري 
املدينة القادمة.



كان بولس يذهب من مدينة إىل مدينة يحّذر 
من عبادة األصنام ويزّف بشارة يسوع املسيح.

حمًدا هلل!

اهتديتم إىل الله وتركتم أصنامك، 
واعتربكم الله صالحني باإلميان بدون 

تدّخل من الرشيعة. واآلن أنتم أعضاء 
يف جسمه، وتنتمون إىل أمة الله.



عندما اهتدى الناس إىل الله، تركوا أصنامهم وسحرهم. 
ورموا كّل يشء له صلة بدينهم أو خطيئتهم إىل النار. ويف 

بحر عرشين عاًما، انترش املؤمنون الذين يعبدون الله 
بواسطة يسوع املسيح يف جميع أنحاء العامل املعروف.

مل متنحني هذه 
األشياء سالًما.



كان يسوع قد حّذر التالميذ: “سوف 
يسلّمونكم للتعذيب والقتل، وسيكرهكم 

جميع الناس بسبب اسمي. فريتّد 
الكثريون ويخونون بعضهم البعض، 

ن  ويكره أحدهم اآلخر. ويظهر العديد ِممَّ
يّدعون النبوة، ويخدعون الكثريين.”

يا سيّدنا يسوع،
 اقبل روحي!



عندما شاخ الذين رأوا املسيح وانترشت 
الكنيسة يف جميع أنحاء اإلمرباطورية 
الرومانية، بدأ الرومان يبحثون عن 

املسيحيني ويضطهدونهم حتّى املوت. 
وَمن مل يُنِكروا املسيَح من املؤمنني، 

ك، وشاهدهم الناُس  ُوِضعوا يف ساحة السِّ
واألسوُد والنموُر متزّقهم إربًا إربًا

أيها األب، ال تعاقبهم 
عىل ما يفعلوه بنا.



غررررررغرررررر!!

أااااااااااااااايأاااااااااااااااي!!



أحيانًا كان املصارعون الرومان يقطّعون 
املسيحيني حتّى املوت. وكان الشعب يندهش 

من عدم تخيّل املؤمنني عن إميانهم، بل 
واستعدادهم للموت من أجل يسوع.

ال!

يا ياسون، سأراك
 يف الجنة.



تنبّأ يسوع قبل وفاته 
عن الهيكل، فقال: 

ثُمَّ بعد أربعني سنة، أي سنة 70 م.، 
جاء الرومان وهدموا املدينة والهيكل. 
وعندما احرتق الخشب داخل الهيكل، 
ذاب ذهُب الهيكل ونزل إىل الشقوق 

بني أحجار األرضية واألساس. وملا حاول 
الرومان استعادة الذهب، توّجب عليهم 

إزالة كّل حجر، فصدقت نبوة يسوع.

هل ترون
 هذا الهيكل؟ أقول 
لكم إنَّه سيُهَدم ولن 

يرُتَك فيه حجر
 عىل حجر.



أّما اليهود يف القدس وإرسائيل الذين نجوا من 
الحرب، فهربوا إىل األمم غري اليهودية، حيث 
يعيش العديد من أحفادهم حتّى يومنا هذا.

كام هرب اليهود املسيحيون أيًضا 
إىل البلدان األخرى حيث نرشوا 
إنجيل املسيح، ونت الكنيسة.

سنذهب إىل بيت 
أخي يف سوريا.



وحيثام هربوا، كانوا يجدون 
هناك مسيحيني يرّحبون بهم.

أُوِصَدت كُّل 
األبواب يف 

وجوهنا.

سمعنا باألحداث
 املرّوعة يف القدس. بالطبع 

ميكنكم اإلقامة عندنا.



استمّر رسل املسيح يبرّشون بقيامة يسوع املسيح حتّى وفاتهم. وقد استُشِهد 
الواحد منهم بعد اآلخر، وكانوا ساعة وفاتهم شجعانًا، عاملني أنَّ لهم داَر الخلود.

وبُِقرَت بطون 
اآلخرين أحياًء 
وقُطِّعوا إَربًا. ُصلِب بعضهم عىل 

أيدي الرومان.



بينام قطعت 
رؤوس البعض.

أّما البعض فكان 
مصريهم الرجم.

ومنهم َمن 
صاروا طعاًما 

للوحوش.



فبطرس ُصلِب 
رأًسا عىل عقب.

والبعض وضعوا 
يف زيت مغيل.

ماتوا جميًعا عىل اإلميان، عىل يقني أنَّ 
جساًم جديًدا وداًرا أفضل ينتظرانهم.

أنا ذاهب إىل مكان 
أفضل. غفر الله لكم.

لست جديرًا أن أموت 
ِميتتك، يا سيّد.



بعد ستنّي سنة من قيامة يسوع، 
مل يبَق من رسل املسيح غري يوحنا. 
وكان قد نُِفَي إىل جزيرة صخرية 

تُدَعى بَطُمس. خطف الروح يوحنا 
إىل السامء حيث أراه الله املستقبل.

يا يوحنا، سأُريَك
 أموًرا ستحدث يف املستقبل. اكتب 
ما تراه وضعه يف كتاب وأرسله إىل 

كنائس آسيا السبعة.



متى اقرتب هذا الزمان من النهاية، سريجع يسوع ويفتح 
قبور كّل من آمن به. فريتفعون، هم وجميع املؤمنون 
األحياء، ملالقاة يسوع يف الهواء ويبقون معه إىل األبد.

يف نهاية األيام، سيُلِحق الله باألرض كوارث 
فظيعة. فستسقط النار وتقع مصائب أخرى 
تقيض عىل غالبية الناس الساكنني عىل األرض.



 وسيجيء رجل يّدعي أنَّه املسيح، ويخدع عدًدا كبريًا 
من الناس. سرُيِغم الناس عىل إظهار والئهم له ولحكومته 

باستالم ِسمة يف جباههم أو عىل ظهر أياديهم اليمنى.

مة سيُقتَلون برضب أعناقهم.  أولئك الذين لن يستلموا السِّ
وسيكون ذلك وقت معاناة عظيمة ألولئك املرتوكني عىل األرض.



وسيجيء بكّل 
جالله وقدرته، 
ال كإنسان فاٍن. 
ستنفتح السامء 
وينزل راكبًا عىل 

فرس أبيض.

بحسب النبوة، سيعود 
يسوع ثانيًة يف آخر الزمان.

سيلمع مثل الشمس وسيلبس عىل رأسه 
تيجانًا كثرية. وسيحمل يف يده سبعة 
نجوم ويخرج من فمه سيف الحّق.



سيواجه الشيطان ويطرحه إىل بحرية النار 
ب إىل األبد فال يُغِري اإلنسان  حيث سيُعذَّ
ثانية. أيًضا سيطرح يسوع املوت، خصمه 

د العامل. األخري، إىل بحرية النار ويُجدِّ

 سيجمع الله كّل َمن آمنوا بابنه 
ومينحهم حياة الخلود عىل أرض جديدة. 
وسيمسح الله كّل دمعة ولن يكون هناك 

موت بعد، وال حزن وال بكاء وال أمل، 
ألنَّ األشياء السابقة ستزول. وسيحكم 

يسوع ملًكا ومخلًّصا عىل شعبه الصالح 
يف عامل خاٍل من املعصية واملوت.



 مىض 2000 عام عىل 
بدء التبشري بإنجيل 
يسوع املسيح. وقد 
تنبّأ يسوع أنَّ رسالة 

مملكته ستنترش حول 
العامل أجمع حتّى تصل 

إىل كّل أمة وقبيلة، 
ويسمع البشارة كُّل 

جامعة برشية.



ال إله إالَّ الله وحده، 
وكلمته األزيل يسوع. 
وال يوجد إالَّ إميان 

واحد وكتاب مقّدس 
واحد. والسبيل لدخول 
الجنة بعد هذه الحياة 

واحد: يسوع هو 
السبيل والحّق والحياة، 
كام وجد العديد من 
الناس من كّل األمم.



يختلف إنجيل املسيح عن كّل األديان األخرى 
حيث أنّه ال ينترش باإلكراه أو اإلرهاب. إذ 
علّم يسوع أتباعه محبّة أعدائهم واالمتالء 
بالفرحة والرتنيم. واليوم، يفرح الناس من 
كّل جنسية ولغة باملغفرة وحياة الخلود.

لكن مىض عىل قيامة يسوع من املوت 
2000 سنة تقريبًا، وال يزال البعض مل 

يسمعوا البرشى. ويجب أن يخربهم أحد.
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