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من ھو یسوع المسیح؟

ھل تسألت أبداً من كان یسوع المسیح ؟
ھل انبھرت مما سمعت عنھ : معجزاتھ، شفآتھ

   واعادة الموتى الى الحیاة ؟ 
عندما تعرف انھ حى فى السماء اآلن، ھل تنتظر

عودتھ الى األرض یوماً ما ؟
ھل فكرت أبداً ما كانت آخر أیام حیاتھ على األرض ؟

ھذا الكتیب سیعرض أحداث كما ُذكرت فى 
.الكتاب المقدس من ۲٫۰۰۰  سنة مضت



 یسوع أكمل خدمتھ

توجھ یسوع الى أورشلیم. كان یعلم  جیداً أن 
ھناك. أعداؤه سیقومون بقتلھ بعد عدة أیام  

كان عمره انذاك ۳۳ عاماً. وقضى آخر ثالث أعوام 
حیاتھ فى خدمة الجماھیر، یبشر بالتوبة ویعلم عن 

ملكوت هللا.
أظھر سلطانھ على الشیاطین فكانت  

تخرج من الناس بأمره ؛ شفى كل أنواع  
األمراض حتى إقامة الموتى 

لكن اآلن كانت لدیھ مھمة أخیرة ...



اختار یسوع جحش أتان  و دخل المدینة راكباً علىھ  
خرجت الجموع إلستقبالھ و بكل فرح كانوا یلوحون

بسعف النخیل وبأغصان الزیتون ویطرحون ثیابھم على 
األتان. االرض حتى تمشى علیھا 

 وكانوا یزدادون صیاحا بالعبرایة : " أَُصَنا ، أَُصَنا " 
أى  " خلصنا، خلصنا " ۱ كان یسوع على وشك ان

 یخلصھم، لكن لیس كما كانوا یتصورون ؛  لكن بحسب
 خطة االھیة مسبقة

استقبال ملوكى   ۱ متى ۱۲ : ۹



كان یسوع یعرف جیداً كل ما اوحاه هللا فى الكتب المقدسة  كناموس 
موسى في التوراة وكل ما اعلنھ هللا في كتب االنبیاء والمزامیر 

فطبقاً لما ُذكر من النبؤات عنھ، كانت خطة هللا ان یرسل الى العالم 
مخلصاً لیتحمل العقاب التام لخطایا االنسانیة،  ویصبح ملكاً على 

العالم كلھ وكان یسوع  یّدعى انھ ھو ھذا الشخص الممیز، اى  
المسیح الذى أرسلھ هللا  من السماء لكل البشر.

كذلك  جاء یسوع لیتمم كل النبؤات التي ُذكرت عنھ.

ارادة  هللا و خطتھ



كان یسوع وتالمیذه یتناولون عشاء عید الفصح
و أظھر یسوع لتالمیذه ما كان سیحدث لھ 
فكسر یسوع الخبز قائًال: "ھذا ھو جسدى"

ثم أخذ الكأس و قال " :ھذا ھو دمى الذى یسفك 
من أجل الكثیرین لمغفرة الخطایا " ۲ كانت ھذه

ھى المرة الرابعة التى یخبر فیھا المسیح عن موتھ        
قال لھم متى وكیف وأین ولماذا سیموت، وقال أیضا أنھ 

بعد موتھ سیعود الى الحیاة

عشاء یسوع األخیر ۲۸- ۲ متى ۲٦ : ۲٦



لیسوع.  كان كثیر من القادة الدینیین معادون 

وكانوا یغیرون من قدراتھ الفائقة وشعبیتھ العظیمة   
كان تعلیمھ ممیز.وكانوا متمسكین بمعتقداتھم الدینیة لدرجة 

انھم كانوا یحبون دیانتھم وتقالیدھم  أكثر من  حبھم ھلل    
دفعھم حقدھم للتخطیط لقتل یسوع واصبح یھوزا، أحد 
تالمیذه یسوع، محباً  للمال وطماعاً.  فذھب الى القادة 

الدینیین فأعطوه مبلغ من المال لخیانة معلمھ یسوع 
أعداء یسوع



یھوذا  عندما كان یسوع یصلى طوال اللیل فى البستان ،ظھر 
عصى بسیوف و  ومعھ مجموعة من جنود مسلحة  

أتوا لیقبضوا على یسوع. اراد أحد تالمیذ یسوع أن یدافع عنھ 
فأخذ سیفھ من غمده و قطع أذن خادم رئیس الجند

 فلمس یسوع أذن الخادم و شفاه، و الم تالمیذه
 قائالً: "ضعوا سیوفكم فى غمدھا، ألن كل من

یأخذون السیف،  بالسیف یھلكون"  ۳ 

یشفى عدوه
۳ متى ۲٦ - ٥۲



أخذ الجنود یسوع الى المحكمة الدینیة 

یستطع القادة الدینیون أن یجدوا غلطة واحدة لیشتكوا على 
یسوع. فانھ لم یؤذى أى شخص أو یغشھ. بل باألحرى

استخدم سلطانھ للخیركان الجمیع یعرف ان یسوع انساناً 
كامًال في كل طرقھ

ومع ذلك، قام رئیس الكھنة باتھام یسوع بالتجدیف
قائًال : " ھل أنت المسیح، ابن هللا ؟
فأجاب  یسوع : " نعم، أنا ھو" ٤  

- ٦٤ فى المحكمة الدینیة ٦۳  :  ۲٦ متى   ٤  



 ومضى یسوع یتحدث مع تالمیذه عن أمور اخرى 
في غایة األھمیة  تنبئ ان فى المستقبل سیرونھ 
مرة ثانیة. سیرونھ جالساً عن یمین هللا القدیر 

 وسوف یرونھ آتیا على السحاب
وأعلن یسوع أنھ ھو الملك الممیز الذى كتب  عنھ الكثیر 

لملكھ نھایة من األنبیاء، الملك الذى لیس 
وھو الذى ُعین من هللا لیدین العالم اجمع 

و قاضیاً  نبؤة بأن یكون ملكاً 



فلما سمع رئیس الكھنة ھذا الكالم، مزق 
ثیابھ في ھیاج وغضب وصاح :" تجدیف!

 قد سمعتم تجدیفھ، انھ مستحق الموت !"  ٥
فصاروا یبصقون على وجھ یسوع  ویستھزؤن بھ

وكانوا یلطمونھ. أما یسوع فبقى صامتاً كل 
ھذا حدث تماماً كما قال یسوع انھ سیحدث

 كل ھذا حدث تماما كما قال هللا من خالل األنبیاء انھ 
سیحدث كان هللا ینجز خطة ممیزة   

تجدیف !
٥ متى ۲٦ : ٦٥



!برئ لكن مدان

 "

    فأرضاهم و أصدر حكم اإلعدام. فنفذ الجنود

   الرومان األوامر و جلدوه بعنف 39 جلدة و وضعوا

 تاجاً عىل راسه. لكنه كان مصنوعا من الشوك

٦ متى ٧٢ : ٠٢٣-٢ 

ثم أخذوا يسوع اىل محكمة الواىل الروماىن

مل يجد فيه الحاكم بيالطس أي علة للقضاء 
:     لكن اً لجموع الغاضبة كانت تزداد رصاخا 

      اصلبه !  اصلبه ! " ٦   فخاف بيالطس من ان يثور الشغب



"یا أبتاه، اغفر لھم"

 یسوع كى یموت علیھ. منھم أمھ، مریم، كانت قریبة جدا 
كلمھا یسوع  بحنان لیعزیھا. واألم تعرف ابنھا ...

۷  لوقا۲۳:۳٤ 

:

وكان على یسوع أن یحمل جزء من صلیبھ الثقیل
الجلجثة" اى    وقاده الجنود الى مكان خارج المدینة ُیدعى "
الجمجمة. وسمروا یدیھ و رجلیھ الى خشبة الصلیب"  وھو 

 : یدعو هللا
" یا أبتاه، اغفر لھم ألنھم ال یعرفون ماذا یفعلون " ۷   كثیر 

من الناس كانوا یشاھدون الجنود و ھم یرفعون صلیب



 وقد تم صلب لصین مع یسوع: واحد عن               
الیمین، و اآلخر عن الیسار. و كانا یتھكمان على 

یسوع مع باقیة الجمھور المتفرجون
ثم فھم أحد اللصین من  یكون یسوع في الواقع 

 فتوقف عن االستھزاء  و قال:" اذكرنى متى جئت فى

:
ملكوتك ".  ۸

الوعود فأجابھ یسوع معطیا أروع 
" الیوم تكون معى فى الفردوس" ۹ 

بین لصین۸ لوقا ۲۳ : ٤۲ ۹ لوقا ۲۳ : ٤۳



ً ُعلق یسوع على الصلیب فى الساعة التاسعة صباحا
غطت الظلمة كل األرض من الثانیة عشر ظھراً الى الثالثة بعد الظھر

وفى قمة األالم، صرخ  یسوع : "یا الھى، لماذا تركتنى ؟ " ۱۰  
 الن كان یسوع یحمل كل خطایا العالم  في تلك ساعات الظلمة طبقاً 

لخطة هللا وقصده.  كان یسوع یتحمل عقاب الخطیة.

۱۰ متى ۲۷ : ٤٦

ذبیحة الخطیة

لم یكن موتھ بسبب اى شر فعلھ ھو. لكنھ و بإرادتھ ُسَر ان یضحى   
بحیاتھ "ذبیحة"  من أجلك و من أجلى أنا. 

خطیة العالم



التقرب لمن؟   هللا خالقنا  ھدف الذبیحة ھو التقرب    ...
؟ لماذا نحن لسنا قریبین هللا القدوس

ھذا بسبب الخطیة المتأصلة فى قلوبنا. فأعمالنا الجیدة     
وواجباتنا الدینیة ال تمحوا خطایانا  أبداً.  فقد أوصى  هللا 
منذ البدء بالذبیحة الحیوانیة لیظھر لنا ما ھو المطلوب. 

عند تقدیم الذبیحة یكون ھناك بدیًال عن الخاطئ 
یأخذ البدیل عقاب خطایانا وھكذا یغفر هللا لنا.  

) معنى الذبیحة  (القربان



: انفصال ابدى عن هللا أنذر هللا أن أجرة الخطیة ھى موت 
المبدأ  االلھى أنھ بدون سفك دماء ال توجد مغفرة
من ھنا ضرورة الذبیحة. یموت حیوان بدالً عنا

 لكن قتل حیوان ال یعطینا التقارب مع هللا.  الذبیحة الحیوانیة
كافیة غیر 

وباتالى یجب تكرار ذلك مراراً و تكراراً
 نحن نحتاج الى ذبیحة كاملة ومثالیة لكى تقربنا من هللا. ال توجد

ذبیحة كاملة فى العالم كلھ. 
أین یمكن أن نجد تلك الذبیحة الكاملة؟

الذبیحة الحیوانیة لیست كافیة



السماء   خطة هللا كانت أن یسوع ھو المخلص.  أرسلھ  هللا  من 
 الى االرض، وأعطى لھ جسدا مثلنا وعاش یسوع حیاة كاملة القداسة

اذ كان بدون خطیة. قدم یسوع جسده الطاھر لیكون ذبیحة عن 
خطایانا، لقد دفع الثمن لیفدى البشر

وأخیرا فى الساعة الثالثة  بعد الظھر، صرخ بصوت عظیم:
 " قد أُكمل" ۱۱

" یا أبتاه، بین یدیك أستودع روحى " ۱۲ 
 ثم أسلم الروح  

أرسل هللا الذبیحة الكاملة
۱۲ لوقا ۲۳ : ٤٦ ۱۱ یوحنا ۱۹ :۳۰



 فى تلك اللحظة حدث زلزال عنیف زلزل          
األرض،  فتشققت الصخور وانفتحت القبور ارتعب 

الحراس قائلین: "بالتأكید انھ ابن هللا " ۱۳

قرعت الجموع صدورھم و مضوا بعیدا. أكد      
الجنود المختبرین موتھ. و طعنوا جنبھ بحربة حادة 

فخرج دم و ماء  فاقتنع أعداؤه انھ قد مات

اكمل یسوع 
مھمتھ الفریدة

 ۱۳ متى ٥٤:۲۷



 تقدم شخصان و طلبا اإلذن من بیالطس 
لدفن جسد یسوع. بكل حرٍص أنزال جسد

یسوع المشوه من على الصلیب. لفوه بكفن من الكتان  كان 
. ھناك قبراً جدیداً منحوتا فى الصخر ، كأنھ مغارة

فوضعا فیھ جسد یسوع، ودحرجا حجراً كبیراً وثقیًال أمام 
المدخل

انھار أصدقاء یسوع انھیاراً عظیماً. كل آمالھم 
تحطمت ، انھم لم یفھموا موت یسوع 

الجسد دفن 



 لم ینسى أعداء یسوع وعده، أنھ سیقوم 
من بین األموات و یعود الى الحیاة فى

حد الیوم الثالث.ولھذا أمنوا القبر الى أقصى 
فختموا الحجر الذى على المدخل. كما عینوا  

حراس أكفاء كانوا یتناوبون الحراسة امام القبر
فلن یستطیع أحد الدخول أو الخروج

القبر أمام  الحرس  تمركز 



الفائقة  و فى الیوم الثالث، باكراً جداً صباحاً ، أقامھ هللا بقدرتھ 
الى الحیاة.

 لقد قُبلت تضحیتھ وفدائھ العظیم عن بنى البشر. زلزال اخر 
رھیب ھز األرض. جاء مالك و دحرج الحجر بعیدا عن باب

القبرحتى یستطیع الناس  الدخول و رؤیة القبر الفارغ 
 كان المالك یبدو كالبرق الالمع و كانت ثیابھ ناصعة

البیاض  كالثلج ۱٥ .
ارتعب الحراس جداً و انھاروا كاألموات

مالك دحرج الحجرعن باب القبر    ۱٥ متى ۲۸ : ۲-٤



      جاءت بعض النساء الى القبر لتضع العطور
 على جسد یسوع. فعندما دخلت شاھدن مالكین جالسین.

 فقال لھن مالكاً: " ال تخفن.
 أعرف أنكن تبحثن عن یسوع

الذى صلب - انھ لیس ھھنا - لقد قام كما قال
تعالوا وأنظروا المكان الذى كان یرقد.  ۱٦ 

فرأوا المكان حیث كان یسوع ممدداً. كانت األكفان 
موضوعة ومرتبة لكنھا كانت خالیة تماماً

أین الجسد؟ األكفان موجودة،  ۱٦ متى ۲۸: ٥-٦



           ! صادقة لقد قام یسوع  ! وكانت كل كلماتھ 
وھذا كان یفوق خیال تلك النساء. فأسرعن راجعین

اآلخرین لیخبرن 
و فجأة،  ظھریسوع وحیاھم

فسجدن وتعبدن ومسكن قدمین یسوع المسیح فقال:   
" ال تخافوا، اذھبوا وأخبروا تالمیذى" ۱۷

 یسوع یظھر لبعض
۱۷ متى ۲۸:۱۰ النساء



۱۸ لوقا ۳٦:۳۹-۲٤
یسوع یظھر لتالمیذه

 كان التالمیذ مجتمعین في حجرة مغلقة. فجأة ظھر
یسوع فى الوسط قائال : " سالم لكم " 18 

فاندھشوا  و خافوا ؛ ظنوا أنھم یرون شبحاً. فقال  لھم 
یسوع : " لماذا تشّكون ؟  أنظروا الى یدیا  وقدمیا المسوا 

وانظروا. الشبح لیس لھ جسداً من لحم وعظام"



 ثم فتح یسوع أذھان تالمیذه للفھم و االدراك ، اذ كانوا قد
 ارتكبوا خطأ  فادحاً ، فكانوا یظنون ان یسوع قد جاء

  لیكون ملكاً سیاسیاً. لكنھ قد جاء الى 
البشر األرض لیقیم ملكوت هللا فى قلوب

: فمن خالل موتھ یمكن للناس ان یحصلوا على اآلتى

فھم خطة الرب

من هللا   ۱ـ  مغفرة 
۲ـ  عالقة مع هللا أي التقرب من هللا  
۳ـ  قدرة  ومعونة هللا لمقاومة الخطیة



لمدة ٤۰ یوماً أظھر یسوع نفسھ لمئات من الناس  فأكل، 
وشرب، وتحدث معھم. كان جسده بعد القیامة مماثًال 

جسده االول في الشكل لكنھ مختلف في طبیعتھ
وكان یسوع یعلمھم أشیاء مھمة كثیرة.  لقد عینھ هللا ملكاً 

 . أبدیاً على العالم كلھ لیحكم  جمیع الناس
" كل الذین ال یعرفون هللا وال یطیعون یسوع المسیح 

سیعاقبون بالھالك األبدى"  ۱۹ 

شھود العیان شھادة  ۱۹ تسالونیكى ۱:۲۸



أورشلیم أخذ یسوع مجموعة من المؤمنین بھ خارج مدینة 

واوصاھم أن یذھبوا الى العالم أجمع ویبشروھم بموتھ  
یشاھدون  وقیامتھ ألجلھم.  ثم رفع یدیھ و باركھم.  وفیما ھم 

صعد یسوح الى السماء وأخفتھ سحابة عن أعینھم. واذ 
بمالكین یخبرانھم : "  یسوع سیأتى ثانیة من السماء تماماً 

كما  رأیتموه صاعداً اآلن "  ۲۰ 

یسوع یرجع الى السماء

۲۰ اعمال الرسل ۱۱:۱



موت وقیامة یسوع كانا حدثین رائعین. ارشد هللا  شھود 
العیان لتسجیل كل ھذه األحداث  .كلھا مدونة فى الكتاب 
المقدس وأیضا فى كتب تاریخیة أخرى من تلك الحقبة. 

هللا أعلن أن یسوع المسیح ھو الطریق الوحید   للوصول 
الیھ.۲۱   فمن خالل التوبة و قبول تضحیة یسوع  المسیح عقوبة 

و ثمن خطایایا ُدفع بالكامل . ۲۲        
بعثورى على الغفران انال حیاة جدیدة من هللا ألعیش 

حیاة القداسة في محبة هللا وقدرتھ

حقائق 
تاریخیة

منھا تحققوا 
۲۲ یوحنا ۱:۷-۲۱۹ یوحنا ۱٤:٦



أنا ھو القیامة   أعلن یسوع بكل وضوح " :
والحیاة ؛  كل من آمن بى و لو مات فسیحیا "  ۲۳

ھذه ھي حیاة جدیدة بال نھایة... من خالل موت 
وقیامة یسوع 

المسیح خطة هللا لخالص اإلنسان اكتملت. كما أكد 
یسوع مراراً و تكراراً ، كل المجد و اإلكرام 

والحمد ھلل فى األعالى. آمین

یسوع وعد 

 ۲۳ یوحنا ۱۱:۲٥



obm@generalmail.com
www.openbookministries.org

M i n i s t r i e s

Helpful Resources:
• http://morethandreams.org
• Jesus Film Project APP - films about Jesus in 1400+languages
• Gideon Bible APP - listen to and read the Bible in many languages 




