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ِة ، َطالََما أَنََّك َال تَ لََدْیَك الَحقُّ فِي نَُسخِ أَْو ِطباَعةِ : التَّْرخیصُ  .بِیعَُھاَھِذِه الِقصَّ



ِب َدة َعلَى َجانِ السَّیِّ َوقَْفت 
اِخب َھا ، َوَعْینَاالتَّّل الصَّ

ان إلَى الحزینتان تَْنُظرَ 
ا ان اْبنِھَ كَ . َمْشَھد َرِھیب 

ْت اْألُمُّ َكانَ . یَْحتَِضر 
ِب ت بِاْلقُرْ َمْریَم ، َوَوقَفْ 
یھ ِذي ُسمر فِ ِمْن اْلَمَكاِن الَّ 

.ِلیب یَُسوع َعلَى الصَّ 



َف ّلِ َھَذا ؟ َكیْ َحدََّث كُ َكْیَف 
ِذِه َي یَُسوع ھَ یُْمِكُن أَْن یُْنھِ 
ِریقَِة ة بَِھِذِه الطَّ اْلَحیَاةَ اْلَجِمیلَ 

ِكُن أَْن المروعة ؟ َكْیَف یُمْ 
ُ أَنْ یُْسَمَح  ر�َّ یُسمَّ

ِلیبالصَّ اْبنِِھ َعلَى 
لھَ ِلیَُموت ُھنَاك ؟ 

أْنبِشَ أَْخَطأ یَُسوع 
َھلُھَو ؟ َمْن 

؟فََشٌل �َّ 



ِكْب لَْم یَْرتَ .لَم یفشل �َّ ! َال 
ُعِرف .یَُسوع أَْي َخط�ا 

ى یُقتل َعلَ یَُسوع دائًما أَنَّھ س
ا ى ِعْنَدمَ َحتَّ . یَِد اْألَْشَرار 

أَْخبَر َكاَن یَُسوع طفالً ،
ّن اُن َمْریَم أَ شیٌخ اْسَمھُ َسْمعَ 

.َھا اْلُحْزَن یَْنتَِظرُ 



َمْقتَلِ أَیَّاِم قَِلیلٍَة ِمْن قَْبَل 
معطًراا أَتَت َسیِِّده َوتُْسَكب مرھمً ، یَُسوع 

تُْھَدرإنھا ":اْشتََكى التَّالَِمیذ . َعلَى قََدَمْیِھ 
لقد" . "دلقد قَاَمت بِعََمل جی: "قَال یَُسوع . " المال

 !ةٌ َغِریبَ ا ِمْن َكِلَماِت یَا لَھَ " . َذِلَك ِمْن أَْجِل دفنيفَعَْلت 



ذلك ، وافق یھوذا ، بعد 
ي أحد تالمیذ یسوع االثن

یح عشر ، على تسلیم المس
30لرؤساء الكھنة مقابل 

.قطعة من الفضة



ُھوِدّي ، تَنَاَولِعیِد الِفْصحِ اْلیَ فِي 
. یِذِه یَرةِ َمَع تَالَمِ یَُسوع َوُجبَّتِھ اْألَخِ 
ِ أَْخبََرُھم بِأُُمور َرائِ  عَة َعْن �َّ

ّم أَْعَطاُھمثُ . ووعوده ِلَمن یُِحبُّونَھ 
َكانَْت . سموا یَُسوع خبًزا وكوبًا لیتقا
ھ د یَُسوع َوَدمِ َھِذِه لتذكیرھم بِأَن َجسَ 
.َطایَا قَد أُعطي ِلَمْغِفَرة اْلخَ 



لن : "أصر بیتر. یسوع ألصدقائھ أنھ سیُخون وسیھربونقال 
."راتقبل أن یصیح الدیك ، ستنكرني ثالث م: "قال یسوع". أھرب



َمْن تِْلكَ َوْقِت الَِحقٍ فِي 
َالةِ ُسوع ِللصَّ اللَّْیلَِة ، َذَھب یَ 
َرقَد . یماني فِي بُْستَاٍن جثس
.  َكانُوا َمعَھُ التَّالَِمیذ الَِّذینَ 

ا أَبِي ، ی"َصلَّى یَُسوع ، 
 تَْمر َدع َھِذِه اْلَكأْسَ "... 
َما  ، لَْیَس كَ َوَمَع َذِلكَ . ِمنِّي 

".ِرید أَْنتأُِریَد ، بَْل َكَما تُ 



لَى َسار َحَشد إِ وفجأة 
م لَ . ُھوَذا الَحِدیقَِة بقیادة یَ 
ِكن یُقَاِوم یَُسوع ، لَ 
. ذَُن إْنَسانٌ بُْطُرس قََطَع أُ 

ُسوع أَِذنَ بُِھُدوء ، لََمس یَ 
ُجُل وشفاه  ِرف عُ . الرَّ
اِلھ َكان یَُسوع أَن اْعتِقَ 

.جزًءا َمْن أََراَدهُ �َِّ 



ھود ھناك ، قال القادة الی. الرعاع یسوع إلى منزل رئیس الكھنةأخذ 
نار في مكان قریب ، وقف بطرس بجانب. أن یسوع یجب أن یموت

َحدَّق النَّاُس فِي.ویراقبالخدم 
اٍت َوقَالُوا  ،بُْطُرس ثََالَث َمرَّ

! "كنت َمع یَُسوع "
أَْنَكر بُْطُرس ثََالثَ 

اٍت  قَالَ تماًما َكَما ، َمرَّ
لَعَنبَل . یَُسوع 

.بُْطُرس َوأُْقِسم 



.  ذلك ، صاح الدیكبعد 
.  سمثل صوت هللا لبطركان 

ى بكمتذكرا كلمات یسوع ، 
.بطرس بمرارة



َكاَن . ا یَُھوَذا آسفًا أیضً َكان 
باً ع لَْم یَُكْن مذنیَْعلَُم أَنَّ یَُسو

تََرّد اسْ . َجِریَمٍة بِأَّي َخِطیئَةً أَوْ 
ِة ، ِمْن اْلِفضَّ یَُھوَذا الثََّالِثینَ 

.أُْخذُوَھا لَِكن اْلَكَھنَة لَم یَ 



یھوذا النقود رمى 
.ھوخرج وشنق نفس



ُسوع إَمام اْلَكَھنَة یَ أَْحَضر 
. الطس اْلَحاِكم الروماني بی

ِجد لم أَ : "فَقَال بیالطس 
لَِكن " . لَخَطأٌ فِي َھَذا الرج
ُرُخون ، اْلغَْوَغاء ظلوا یَصْ 

 " !أَْصلَبَھ! اصلبھ "



ى س َوَحَكَم َعلَ اِْستَْسلَم بیالطأخیًرا 
ِلیب یَُسوع بِاْلَمْوِت َعلَ  ُكم لَ . ى الصَّ

فِي َوْجِھِھ اْلُجنُود یَُسوع وبصقوا
یًا ِمَن َصنَعُوا تاًجا قاس. وجلدوه 

َحادَّة وضغطوهاألَْشَواِك الطَِّویلَة الْ 
وه َعلَى ثُّم سمر. َعلَى َرأِْسِھ 

.ُموت َصِلیٌب َخَشبِّي ِلیَ 



ا أَنَّ َكاَن یَْعلَُم أیضً . طَِّریقَِة یَُسوع دائًما أَنَّھُ َسیَُموُت بَِھِذِه الُعِرف 
ِمْن تَّم ُصْلب اثْنَْینِ . بِھ َمْوتَھُ سیجلب اْلغُْفَران للخطاة الَِّذین یثقون

. ِس َوَذَھَب إلَى اْلِفْرَدوْ -وع آَمن اْلَمْرء بیس. بَِجاِنب یَُسوع اْلُمْجِرِمین 
.اْآلَخِر لَْم یَْفعَْل 



، انَاةِ ، قَال یَُسوعبَْعَد َساَعاٍت ِمْن اْلُمعَ 
ھ َدْفنِ . َمل َعَمِلھ اِْكتَ . َوَمات " قد أكمل"

.اصٌّ اْألَْصِدقَاء فِي قَْبٍر خَ 



ود الرومان قَاَم اْلُجنُ ثُمَّ 
.  راستھ بإغالق اْلقَْبر وح

ْستَِطیعُ اْآلَن َال أََحَد یَ 
.ُخُروجِ الدُُّخوِل أَْو الْ 



لرومان بإغالق قَاَم اْلُجنُود اثُمَّ 
 َال أََحدَ اْآلنَ . اْلقَْبر وحراستھ 

.جِ وِل أَْو اْلُخُرویَْستَِطیُع الدُّخُ 



ٍر مِ فِي  ْوِم ْن َصبَاحٍ اْلیَ َوْقِت ُمبَّكِ
ِل ِمْن اْألُْسبُ  َض وعِ ، َوَجَد بَعْ اْألَوَّ

حرًجا َعن تالمیذ یَُسوع اْلَحَجر مد
إلَىُروا ِعْنَدَما نَظَ . اْلقَْبر 

یَعُدْ الدَّاِخِل ، لَْم 
.یَُسوع ُھنَاك 



.  برامرأة تبكي قرب القبقیت 
عادت ! ظھر لھا یسوع

مسرعة إلى الوراء لتخبر 
!  يیسوع ح. "التالمیذ اآلخرین

"!لقد عاد یسوع من الموت



ِمیذ َوأََراُھم یََدْیھ َوُسْرعاَن َما أَتَى یَُسوع إلَى التَّالَ 
َكان یَُسوع َعلَى . ا لَقَْد َكاَن َصِحیحً . المشقوقتین بأظافر 

ةً أُْخَرى  ْنَكاِره ،لَقَد سَ ! قَْیِد اْلَحیَاةِ َمرَّ اَمح بُْطُرس ِإلِ
.  ِمیع َعْنھ تَالِمیَذه أَْن یُْخبُِروا اْلجَ َوأَْخبَر 

.ي ِمْن َحْیُث أُتِ السََّماِء َعاَد إلَى ثُمَّ 



األولالفصح عید 

ِ ، الِكتاُب المُ  ةٌ ِمْن َكِلَمِة �َّ قَدَُّس ،قِصَّ

َمْوجوٌد فِي

، 24-22، لوقا 28-26ماثیو 
21-13یوحنا 

.َمْدَخُل َكِلماتِكَ یُِضيُء 
"َمْزمورٌ ۱۱۹:۱۳۰"



النَِّھایَةُ 



تخبرنا قصة الكتاب المقدس ھذه 
.الذي خلقنا والذي یریدك أن تعرفھالرائع إلھنا عن 

ھو یئة عقاب الخط. هللا أننا فعلنا أشیاء سیئة ، والتي یسمیھا خطیئةیعلم 
لیموت ، لكن هللا یحبك كثیراً لدرجة أنھ أرسل ابنھ الوحید ، یسوع ،الموت 

یتھ في بإلى ثم عاد یسوع إلى الحیاة وذھب . على صلیب ویعاقب على خطایاك
یأتي س! ذلكسیفعل إذا آمنت بیسوع وطلبت منھ أن یغفر خطایاك ، ! السماء

.ویعیش فیك اآلن ، وستعیش معھ إلى األبد

:كنت تؤمن أن ھذه ھي الحقیقة ، فقل ھذا �إذا 

عزیزي یسوع ، أنا أؤمن أنك هللا ، وصرت رجالً یموت من أجل خطایاي ،
، من فضلك تعال إلى حیاتي واغفر خطایاي. واآلن أنت تعیش مرة أخرى

حتى أتمكن من الحصول على حیاة جدیدة اآلن ، وذات یوم أذھب ألكون معك
.آمین. ساعدني على طاعتك والعیش من أجلك كطفل لك. إلى األبد

16:3جون ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
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