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آانت المرأة واقفة    
على جانب التل  

وحولها الضوضاء،  
وآانت عيناها تنظران 
إلى أعلى، لترى شيئا      

مرعبا، فابنها آان 
على حافة الموت، 

  واألم آانت مریم، 
   وآانت تقف بمقربة
       من المكان الذي  

         ُسّمر یسوع فيه 
.          على الصليب   



فكيف حدث آل هذا؟    
وآيف تنتهي حياة 
یسوع الرائعة بهذا     

الشكل الفظيع؟      
وآيف یسمح 

اهللا بأن ابنه ُیسّمر  
على الصليب، وهناك    

یموت؟ هل اخطأ   
یسوع بخصوص ما   
یقوله عن نفسه؟ هل    

     فشل اهللا؟  



ال، اهللا لم یفشل، ویسوع لم      
یعمل خطأ، فيسوع آان  
یعلم، أنه سوف ُیقتل من  

الناس األشرار، وحتى وهو         
بعد طفل، قال رجل شيخ،   
اسمه سمعان، لمریم، أن    

.أمورا محزنة ستحدث    



                                وقبل أن یموت یسوع بأیام قليلة،   
                                       جاءت امرأة وصّبت طيبا 

                                     على رجليه، ووقتها اعترض   
، " هذا إتالف   : "                                   التالميذ قائلين  

قد عملت بي عمال : "                          ولكن یسوع قال
، فيا لها من آلمات " حسنا، قد دهنت بالطيب جسدي للتكفين      

!غریبة



وآان یهوذا، وهو أحد التالميذ      
االثني عشر، قد اتفق بعد ذلك       
مع رؤساء الكهنة، أن یخون    

.یسوع بثالثين من الفضة   



وفي عيد فصح اليهود، أآل یسوع    
للمرة األخيرة مع تالميذه، وقال لهم       

أشياء رائعة عن اهللا وعن وعوده   
.للذین یحبونه 

ثم أعطاهم یسوع خبزا وآأس     
خمر، حتى یقسمونها بينهم، وهذه   

ذآرى لجسد ودم یسوع،    
اللذین ُأعطيا    

.لمفغرة الخطایا   



ثم قال یسوع ألصدقائه بأنه سُيّسلم وأنهم سيهربون، فقال له     
قبل أن یصيح :  " ، فقال له یسوع !" أنا لن أهرب : " بطرس

."الدیك، تنكرني ثالث مرات  



وفي المساء ذهب    
یسوع ليصلي في   
حدیقة جثسيماني،   
ونام التالميذ الذین    
آانوا معه، وصلى 

یا أبا : "  یسوع قائال
اآلب، أُعبر عني هذه   
الكأس ولكن ليكن ال  

ما أرید أنا، بل ما   
." ترید أنت 



وفجأة حضر جمع آثير    
إلى الحدیقة وعلى     

رأسهم یهوذا، ویسوع لم     
یدافع عن نفسه، ولكن   
بطرس قطع أذن أحد  

الرجال، وبهدوء لمس    
یسوع أذن هذا الرجل       

فشفاه، وآان یسوع یعلم 
أن القبض عليه، هو   

.جزء من خطة اهللا 



وأخذ الجمع یسوع معهم إلى بيت رئيس الكهنة، وهناك قال        
وبالقرب منهم آان  . رؤساء اليهود، أن یسوع یجب أن یموت    

بطرس واقفا یتطلع حوله   
عند النار، التي أشعلها       

.الخدام لإلستدفاء     



أنت آنت مع :  " ثالث مرات تطلع الناس في بطرس وقالوا له    
، وثالث مرات أنكر بطرس، تماما آما سبق     ! " یسوع

یسوع وتنبأ، وبطرس   
.بدأ یلعن ویحلف    



وفي تلك اللحظة صاح دیك،    
وآأنه آان صوتا من اهللا 

لبطرس، فتذآر بطرس آالم   
. یسوع وبكى بكاء مرا 



ویهوذا ندم أیضا، فقد آان   
یعلم أن یسوع لم یكن له أي  

ذنب أو جریمة، ویهوذا أعاد   
الثالثين من الفضة، ولكن     

.الكهنة لم یقبلوها  



. فطرح الفضة ثم مضى وخنق نفسه  



ثم أحضر الكهنة یسوع أمام      
الوالي الروماني، بيالطس،     

أنا لست أجد فيه   : " الذي قال  
، ولكن الجمع    "علة واحدة 

! اصلبه  :  " الثائر صرخوا   
!" اصلبه  



وفي النهایة رضخ بيالطس وحكم على   
ثم أخذ العسكر    . یسوع بالموت على الصليب   

یلكمونه، ویبصقون في وجهه، ویجلدونه،   
وضفروا إآليال قاسيا من شوك طویل    

مدبب، ووضعوه على رأسه، ثم سّمروه   
.على صليب من خشب لكي یموت  



وآان یسوع یعلم طول الوقت، أنه هكذا سوف یموت، وآان       
یعلم أیضا أن موته سوف یعطي مغفرة الخطایا، للخطاة، الذین        

ولقد ُصلب مع یسوع لصان،     . یؤمنون به
وأحدهم آمن بالمسيح وذهب  

إلى الفردوس، واآلخر         
.لم یفعل ذلك 



وبعد ساعات طویلة 
: من األلم قال یسوع  

ثم مات، " قد ُأآمل "
فقد أآمل عمله،  

ودفنه أصدقائه في  
.مقبرة خاصة



ثم ختم العسكر الرومان     
القبر ووضعوا حراسة        

عليه، وبذلك ال یستطيع  
.أحد الدخول أو الخروج         



لو انتهت القصة عند    
هذا الحد، لكانت قصة        
محزنة جدا، ولكن اهللا    

عمل شيئا رائعا،  
.فيسوع لم یبق ميتا 



وباآرا جدا في أول    
األسبوع وجد بعض     
تالميذ یسوع الحجر      
ُمدحرجا عن القبر،     
وعندما تطلعوا في  

داخل القبر، لم یجدوا       
.   یسوع هناك  



وعند القبر بقت هناك امرأة تبكي،     
فظهر لها یسوع، فعادت مسرعة    
ویغمرها الفرح إلى بقية التالميذ        

لقد ! المسيح حي : " لتخبرهم قائلة  
!"   قام من األموات 



وبعدها ظهر یسوع إلى التالميذ وأراهم آثار المسامير في          
یدیه، نعم حقا، المسيح  حي، وغفر یسوع لبطرس أنه أنكره،        
ثم أمر تالميذه أن یبشروا جميع الناس به، ثم صعد راجعا إلى           

.السماء، التي أتى منها في عيد الميالد األول        



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

عيد القيامة األول   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

،  24 – 22: ، إنجيل لوقا  28 – 26: إنجيل مّتى 
21 – 13: وإنجيل یوحنا 



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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آانت المرأة واقفة    
على جانب التل  

وحولها الضوضاء،  
وآانت عيناها تنظران 
إلى أعلى، لترى شيئا      

مرعبا، فابنها آان 
على حافة الموت، 

  واألم آانت مریم، 
   وآانت تقف بمقربة
       من المكان الذي  

         ُسّمر یسوع فيه 
.          على الصليب   



فكيف حدث آل هذا؟    
وآيف تنتهي حياة 
یسوع الرائعة بهذا     

الشكل الفظيع؟      
وآيف یسمح 

اهللا بأن ابنه ُیسّمر  
على الصليب، وهناك    

یموت؟ هل اخطأ   
یسوع بخصوص ما   
یقوله عن نفسه؟ هل    

     فشل اهللا؟  



ال، اهللا لم یفشل، ویسوع لم      
یعمل خطأ، فيسوع آان  
یعلم، أنه سوف ُیقتل من  

الناس األشرار، وحتى وهو         
بعد طفل، قال رجل شيخ،   
اسمه سمعان، لمریم، أن    

.أمورا محزنة ستحدث    



                                وقبل أن یموت یسوع بأیام قليلة،   
                                       جاءت امرأة وصّبت طيبا 

                                     على رجليه، ووقتها اعترض   
، " هذا إتالف   : "                                   التالميذ قائلين  

قد عملت بي عمال : "                          ولكن یسوع قال
، فيا لها من آلمات " حسنا، قد دهنت بالطيب جسدي للتكفين      

!غریبة



وآان یهوذا، وهو أحد التالميذ      
االثني عشر، قد اتفق بعد ذلك       
مع رؤساء الكهنة، أن یخون    

.یسوع بثالثين من الفضة   



وفي عيد فصح اليهود، أآل یسوع    
للمرة األخيرة مع تالميذه، وقال لهم       

أشياء رائعة عن اهللا وعن وعوده   
.للذین یحبونه 

ثم أعطاهم یسوع خبزا وآأس     
خمر، حتى یقسمونها بينهم، وهذه   

ذآرى لجسد ودم یسوع،    
اللذین ُأعطيا    

.لمفغرة الخطایا   



ثم قال یسوع ألصدقائه بأنه سُيّسلم وأنهم سيهربون، فقال له     
قبل أن یصيح :  " ، فقال له یسوع !" أنا لن أهرب : " بطرس

."الدیك، تنكرني ثالث مرات  



وفي المساء ذهب    
یسوع ليصلي في   
حدیقة جثسيماني،   
ونام التالميذ الذین    
آانوا معه، وصلى 

یا أبا : "  یسوع قائال
اآلب، أُعبر عني هذه   
الكأس ولكن ليكن ال  

ما أرید أنا، بل ما   
." ترید أنت 



وفجأة حضر جمع آثير    
إلى الحدیقة وعلى     

رأسهم یهوذا، ویسوع لم     
یدافع عن نفسه، ولكن   
بطرس قطع أذن أحد  

الرجال، وبهدوء لمس    
یسوع أذن هذا الرجل       

فشفاه، وآان یسوع یعلم 
أن القبض عليه، هو   

.جزء من خطة اهللا 



وأخذ الجمع یسوع معهم إلى بيت رئيس الكهنة، وهناك قال        
وبالقرب منهم آان  . رؤساء اليهود، أن یسوع یجب أن یموت    

بطرس واقفا یتطلع حوله   
عند النار، التي أشعلها       

.الخدام لإلستدفاء     



أنت آنت مع :  " ثالث مرات تطلع الناس في بطرس وقالوا له    
، وثالث مرات أنكر بطرس، تماما آما سبق     ! " یسوع

یسوع وتنبأ، وبطرس   
.بدأ یلعن ویحلف    



وفي تلك اللحظة صاح دیك،    
وآأنه آان صوتا من اهللا 

لبطرس، فتذآر بطرس آالم   
. یسوع وبكى بكاء مرا 



ویهوذا ندم أیضا، فقد آان   
یعلم أن یسوع لم یكن له أي  

ذنب أو جریمة، ویهوذا أعاد   
الثالثين من الفضة، ولكن     

.الكهنة لم یقبلوها  



. فطرح الفضة ثم مضى وخنق نفسه  



ثم أحضر الكهنة یسوع أمام      
الوالي الروماني، بيالطس،     

أنا لست أجد فيه   : " الذي قال  
، ولكن الجمع    "علة واحدة 

! اصلبه  :  " الثائر صرخوا   
!" اصلبه  



وفي النهایة رضخ بيالطس وحكم على   
ثم أخذ العسكر    . یسوع بالموت على الصليب   

یلكمونه، ویبصقون في وجهه، ویجلدونه،   
وضفروا إآليال قاسيا من شوك طویل    

مدبب، ووضعوه على رأسه، ثم سّمروه   
.على صليب من خشب لكي یموت  



وآان یسوع یعلم طول الوقت، أنه هكذا سوف یموت، وآان       
یعلم أیضا أن موته سوف یعطي مغفرة الخطایا، للخطاة، الذین        

ولقد ُصلب مع یسوع لصان،     . یؤمنون به
وأحدهم آمن بالمسيح وذهب  

إلى الفردوس، واآلخر         
.لم یفعل ذلك 



وبعد ساعات طویلة 
: من األلم قال یسوع  

ثم مات، " قد ُأآمل "
فقد أآمل عمله،  

ودفنه أصدقائه في  
.مقبرة خاصة



ثم ختم العسكر الرومان     
القبر ووضعوا حراسة        

عليه، وبذلك ال یستطيع  
.أحد الدخول أو الخروج         



لو انتهت القصة عند    
هذا الحد، لكانت قصة        
محزنة جدا، ولكن اهللا    

عمل شيئا رائعا،  
.فيسوع لم یبق ميتا 



وباآرا جدا في أول    
األسبوع وجد بعض     
تالميذ یسوع الحجر      
ُمدحرجا عن القبر،     
وعندما تطلعوا في  

داخل القبر، لم یجدوا       
.   یسوع هناك  



وعند القبر بقت هناك امرأة تبكي،     
فظهر لها یسوع، فعادت مسرعة    
ویغمرها الفرح إلى بقية التالميذ        

لقد ! المسيح حي : " لتخبرهم قائلة  
!"   قام من األموات 



وبعدها ظهر یسوع إلى التالميذ وأراهم آثار المسامير في          
یدیه، نعم حقا، المسيح  حي، وغفر یسوع لبطرس أنه أنكره،        
ثم أمر تالميذه أن یبشروا جميع الناس به، ثم صعد راجعا إلى           

.السماء، التي أتى منها في عيد الميالد األول        



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

عيد القيامة األول   

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

،  24 � 22: ، إنجيل لوقا  28 � 26: إنجيل مّتى 
21 � 13: وإنجيل یوحنا 



54 60

النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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