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النبي املوجود عند النهر كان يدعوه الناس يوحنا 
املعمدان.

بعد ذلك..

انا لست ُمهامً لكنني 
اجهز الطريق لذلَك 
الذي سرُيينا َمْن هو 
الله.هو سيعمدكم 
بالروح القدس و 

النار,هذا َسيُغريكم 
متاماً!

أنا محتاج 
أن أعتمد 

منك!

 إسمح اآلن. يجب أن 
نفعل إرادة الله.

أيها اآلب, ليأيت 
ملكوتك, لتُكن 

مشيئتك.

أنَت إبني 
الحبيب الذي 

به ُسرت.

ُسِمَع صوت من السامء يقول:

!Begin een nieuw leven.فأس دينونة الله قد ُوِضَعت عىل إبدئوا حياة جديدة
ُجذور الشجر.

إسمعوا هذا! هل يعني ذلك بأننا لسنا 
ال أحد يستطيع الهروب من دينونة صالحني كفاية؟

الله. لكن يأيت بعدي شخص يستطيع 
تغيريكم من الداخل. هو سيُخلِّصُكم.

األن تطهرتم من خطاياكم 
لتبدأوا حياة جديدة.

كل شجرة التصنع مثراً جيداً تُقطع
 و تُلقى يف النار.

إن كنتم تريدون حقآ أن 
تبدئوا حياة جديدة, أتركوا 

خطاياكم وإعتِمدوا.
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لكن الشيطان يَهِمس ليسوع 
بأفكار ليُبِعَدُه عن ِخطّة الله..

ثم تركه ابليس, و جاءت املالئكة 
لتخدمه.

إن كنت حقاً ابن الله فإطرح 
نفسك إىل أسفل .أليس مكتوباً 

يف الكتب: أنه يويص مالئكته بك 
فيحملونك؟

ال, ألنه مكتوب: »ليس 
بالُخبز وحده يحيا 

اإلنسان, بل بُكل كلمة 
تخُرج من فم الله.«

رجع يسوع إىل الجليل, املنطقة 
التي نشأ فيها. كان ُممتلئآ بالروح 
القدس. يف كل مكان تواجد فيه 
تَِبَعُه الكثريون. كانوا ُمشتاقني 

ليعرفوا إن كان يسوع هو املسيح 
املُنتظر..

إن كُنَت إبن الله فُقل لهذه الحجارة أن 
تصري ُخبزآ.

مكتوب أيضا: 
»التجرب الرب 

إلهك!«

إن َخَررَْت وَسَجْدَت يل, أُعطيك 
جميع ماملِك العامل وَمجَدها!

اذهب عني يا شيطان ! أنه 
مكتوب: »للرب إلهك تسجد ,و 

إياه وحده تعبد.«

عند نهر األردن أشار يوحنا املعمدان عىل يسوع بأنه الَحَمل.

بقي يسوع أربعني يومآ وأربعني ليلة وحيدآ 
يف الربيّة. مل يأكل أو يرشب شيئآ.

كان يُصّل. كان يَُهيّئ نفسه للُمهّمة..

يسوع سيدخل يف رِصاع مع الشيطان, رئيس مملكة الظالم الغري مريئ. هو 
عدو الله والبرَش ويسيطر عىل العامل بالكراهية واألمراض واملوت..

م مقاِصد  يجب عىل يسوع أن يُتَمِّ
الله لبني البرَش. الله يريد تخليص 
الناس من مخاوفهم من الدينونة 

واملوت..

الروح القدس 
يقود يسوع 
إىل الربيّة..

هوذا َحَمل الله الذي 
يرفع خطيّة العامل.

نعم يا 
أبتي, 

سأفعل 
مشيئتَك.

كان الشعب ينتظر 
املسيح. الكتُب 

املقدسة كانت قد 
تنبّأت عنه بأنّه 

سيجعل الشعب 
أُمة عظيمة..

القدس

النارصة

كفر ناحوم

قانا

اليهودية

الجليل
كان الرومان قد إحتلّوا يف ذاك الوقت جزًء كبري من 

العامل. فلسطني أيضآ.
كان يوحنا املعمدان يُِعّد الَشعب إلستقبال املسيح.

دن
الر

ا

5 4



؟

هذا نبيذ رائع الطعم!
كل إنسان يقّدم النبيذ الجيد أوآل 
ثم بعد ذلك الرديئ, أّما أنت فقد

أبقيَت النبيذ الجيد لآلِخر. 

و لكن يف أثناء االحتفاالت..

يالها من مشكلة 
لقد فرغ النبيذ!

افعلوا فقط 
ما يقوله 
يسوع!

امألوا األجران الكبرية ماء و 
اجعلوا رئيس الحفل يذوقه.

هذا عمل 
يسوع 
النارصي!

كل انسان يقدم النبيذ الجيد أوالً ثم 
بعد ذلك الردئ ,أما انت فقد ابقيت 

النبيذ الجيد اىل اآلخر.
َمْن هو؟

كان عرس يف بلدة قانا مبنطقة الجليل..
حرض الرب يسوع العرس, مع أمه

و بعض اصدقائه.
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