
الفصل العار:
 عيد الفصح 

ومعاناة امسيح



اذهبوا وأعّدوا 
وجبة الفصح 

لنأكل.



ا!

سأخركم بيء، حتّى 
عندما يتحّقق تؤمنون. تنبّأ كتاب

 الله ي مزمور 41: 9: “الَِذي أَكََل ِمْن 
ُخبِْزي اِنَْقلََب ِضِدي.” فأنا أخركم أَن 

واحًدا منكم -يده معي عى
 امائدة- سيخونني.

رغبت أن آكل هذا الفصح 
معكم قبل أن أعاي. ولن آكله ثانيًة 

حتّى تجيء مملكة الله إى هذه 
اأرض. حينئٍذ ستأكلون عى مائدي، 
وتجلسون عى عروش لتحكموا عى 

قبائل إرائيل ااثنتي عرة.



هذا ُمقَدر
 ومكتوب، لكن الويل 

مرتكب يء كهذا.



يا سيّد، هل هو أنا؟ أنا 
ا أريد خيانتك.

يا سيّد، إنَه ليس 
أنا، أليس كذلك؟

يا سيّد، أنا لن
 أخونك أبًدا.



إنَه واحد منكم يغمس 
يده معي ي الصحن.



همس يوحنا وسأل يسوع 
عَمن سيخونه. فقال يسوع: 

“الذي سأعطي له هذه القطعة 
من الخبز بعد أن أغمسها.”

كلنا غمسنا خبزنا 
ي الصحن.



كا قلت.
يا سيّد، هل 

هو أنا؟



غمس يسوع الخبز 
وأعطاه ليهوذا.



عّجل فيا تعمله.



أوصاه السيد أن يذهب إى مكان ما 
بسعة؛ وحيث أنَه يحمل حقيبة امال، فرما 

سيوزّع الصدقة عى الفقراء.

إى أين
 يذهب يهوذا؟



اآن أنا سأمّجد. يا صغاري، 
لن أكون معكم طوياً.

وا تستطيعون الذهاب حيث 
أذهب. أُعطيكم اآن وصية جديدة: 
أن تحبّوا بعضكم بعًضا. بهذا يعرف 
كّل الناس أنّكم تاميذي: إن أحّب 

أحدكم اآخر.

تنبّأ النبي زكريا عن هذه الساعة فقال: 
“أضب الراعي، فتتفرّق الخراف.” بعد أن 
أُبَعث حيًا سأسبقكم إى الجليل. كلّكم 

ستنكرونني جميًعا هذه الليلة.



يا سيّد، حتّى ولو أنكرك 
اآخرون، فأنا ا أنكرك.

يا بطرس، قبل
 أن يصيح الديك مرّتن، 

ستنكري ثاث مرات.



اموت معك أهون
 عندي من إنكارك.

ا مكن أن
 ننكرك أبًدا!

حتّى ولو عّذبوي،
 فلن أنكرك أبًدا!



كتاب الله واضح: ستنكرونني 
جميًعا. وكا قال النبي إشعياء أيًضا 

يٌر.” ّ عني: “ُعوِمَل وَكأنَه ِرِ

يا بطرس، بعد رجوعك 
إى اإمان ي، َقِو إخوتك 

ي اإمان.



تباركت،
 أيها اموى إلهنا، رّب 
العامن، امُخِرج الخبَز 

من اأرض. يرمز هذا 
الخبز إى جسمي الذي 

يُعطَى من أجلكم. 
تذكّروي كُلَا عيّدتم 

عيد الفصح.



سيُكَس جسمي
 من أجلكم.



خذوه وكلوه كلّه.



 ترمز هذه الكأس إى خمر 
العهد الجديد امَُؤسس عى 
دمي الذي سيُسَكب للتكفر 

عن آثامكم.



تقاسموه فيا بينكم،
 واربوه كلّه. إي لن أرب 
ثانيًة من عصر العنب حتّى 

أربه معكم ي مملكتي.



ي امستقبل متى صنعتم هذا، 
ستتذكّرون موي، حتّى أجيء ثانيًة.



ا تَخافوا وا تقلقوا 
ِمّا أخرتكم. ي دار أي العديد 

من امساكن. عندما أذهب، أهيّئ لكم 
مكانًا، ثّم أجيء ثانيًة وآخذكم معي

 إى حيث أكون.



لكن يا سيّد، نحن ا نعرف إى 
أين أنت ذاهب، فكيف إذن 
نعرف الطريق للمجيء إليك؟



تعرفون الطريق، أي أنا هو الطريق 
والحّق والحياة. ا مكن أن يأي أحد إى الله ما م 
يدخل ِمّني. وإذا كنتم تعرفونني، فأنتم تعرفون

 اأب، وقد رأيتموه.



يا سيّد، أرِنا اأب
 وهذا يكفينا.

يا ِفيلُبُس، أنت معي
 كُّل هذا الوقت ومع ذلك ا

 تعرفني؟ َمن رآي، رأى اأب أيًضا.
 أنا واأب واحد.



لن أترككم مفردكم،
 بل سآي إليكم. لن يراي الناس فيا 

بعد، لكّني سأرسل الروح القدس 
ليسكن فيكم ويَُشّد من أزركم. وهو 

سرشدكم إى كّل الحّق.

إذا كنتم تحبّونني، اعملوا بوصاياي. 
وسأعطيكم ساًما ا تستطيع

 الدنيا خطفه منكم.



إذا كنتم تحبّونني ستفر
حون، أي عائد إى أي. قد أنبأتكم 
بهذه اأمور قبل حدوثها ي تؤمنوا.

قوموا، دعونا نرتّل ترتيلة وبعدها 
نذهب إى البستان للصاة.



رتّل يسوع مع اأحد عر 
تلميًذا ترتيلة أخرة.



اتبعوي ي هدوء. 
سنذهب إى مكاننا 

السي للصاة.



 مع أنكم ستبكون، فإن حزنكم 
سيؤول إى فرح عظيم. أنا جئت 

من اأب، وقريبا سأعود إليه.

ا تحزنوا أي قلت
 إّي سأُوَخذ منكم بعد قليل، 

وبعد ذلك سرونني ثانيًة.

هل تؤمنون اآن؟ بعد
 قليل ستتخلّون عني جميًعا 

وتتفرّقون. ابقوا هنا بينا أبتعد 
عنكم قلياً أصِي.

اآن تتكلّم بوضوح. 
نحن نؤمن.



أيها اأب، حانت الساعة. 
قد أكملُت العمل الذي أعطيتني أعمله. 
فمّجدي اآن بامجد الذي كان عندي معك 
قبل خلق العام. أنا علّمتُهم عنك وهم قبلوا 
كامي. سيكرههم الناس كا كرهوي، أنني 
أخرتهم بحقيقة خطاياهم. هم ليسوا من 
هذه الدنيا، وأنا ا أصّي أن تُخرِجهم من 

الدنيا، بل أن تحفظهم من الريّر.

أصّي أيًضا من أجل كُّل 
من سيؤمنون ي بواسطة شهادتهم. وأريد 
أن يكونوا جميًعا معي كا أنا معك. أيها 

اأب، ليكن الحّب الذي أحببتني به
 فيهم وأنا فيهم



نفي حزينة 
جًدا إى درجة 

اموت.



أيها اأب، إذا أمكن،
 أَبِعد عّني كأس الغضب هذه التي

 يجب أن أتجّرعها. لكني ا أريد تنفيذ 
إرادي أنا، بل إرادتك أنت. وسأربها

 إذا اقتى اأمر.



جاء يسوع إى العام لي يحمل الذنب، 
لكن عندما حانت اللحظة، احتقر عار 
الصليب، أنه يعني أنَه صار ضحية عن 

ذنوب جميع الناس ي كُّل زمان.

أيها اأب، إذا أمكن، 
أبعد عني هذه الكأس.



نزل عرق يسوع 
كقطرات دم.

لكن ا
 إرادي، بل إرادتك، 

هي التي تَِتّم.



نزل عرق يسوع 
كقطرات دم.

أيها القدوس، ساعة
 معاناتك حانت، لكن اأب معك. كّل 

مائكة الساء سراقب غًدا وأنت تحمل 
خطايا الناس عى نفسك.

كّنا موجودين عندما خلقَت الكون؛ 
وسنكون موجودين عندما تفديه.



غدا سُيهزَم
 الشيطان ويتّم تسديد 

َدين امعصية.

إبراهيم وكّل مائكة
 الجنة ينتظرون مجيئك. وقد أعَدوا 

مائدة قدامك عى مشهد من أعدائك؛ 
كأسك فائضة. حًقا الخر والرحمة 

يرافقانك، وستسكن ي دار 
اموى إى اأبد.

ُقم. يهوذا، ابن
 الهاك، آٍت لخيانتك.



أيها اأب، لهذا السبب 
جئُت إى العام.



غالبكم الُنعاس. أم 
تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ 

قوموا، فأنا أُسلَم إى أيدي اآمن.



يا سيّد، جيد أن
 أراك هنا. لكْن هناك من 

يتبعني - عى ما أظّن.



يا يهوذا، هل
 تخونني بقبلة؟



يهوذا! أيها 
الخائن الخسيس!

مّهلوا! َعَمن
 تبحثون؟

اقتلوهم
 إذا قاوموا.



يسوع الناري.

أنا هو.



كان الجنود خائفن 
من يسوع ووقعوا إى 

الخلف عى اأرض.

احذر! له
 قدرات خارقة!



هذا هو. ِمّا 
تخشون؟ خذوه!



لن تأخذوا
 سيدي.



آاااااااااااي!



كََفى! لن يُراق دم
 أكر من ذلك. يا بطرس، أِعد سيفك 
إى مكانه. إذا أردُت، أقدر أن أدعو 
10،000 ماك للمجيء ومساعدي. 

هذه ساعة الظام.

قطع أذي!



خرجتم عّي بسيوف 
كا لو كنت مجرًما. كنت معكم ي 
الهيكل. فلاذا م تعتقلوي ساعتها؟ 

سأخركم ماذا: لي يتحّقق
 امكتوب.



اللَُهَم العون!



ها هي عادت 
كالجديدة.



أنا َمن تريدون. لن
 نُبِدي أية مقاومة. خذوي 

وأطلقوا راح اآخرين.



إنها معجزة!
 قد شفى أذي!

 شفى أذي!



وهرب التاميذ أجمعن 
تحت ُجنح الليل.

اقبضوا عليهم!
 أمسكوهم جميًعا وا 

تدعوا أحًدا يفلت!

هيا نذهب.



واصلوا الحركة؛ يريدون 
حسم اموقف قبل أن 
يسمع الشعب باأمر.



فأحروا يسوع إى حيث كان 
الكهنة والشهود مجتمعن.

يخرونني أنك
 تّدعي أنك امسيح، وأنّك تقول 
إَن الله أبوك. أنت قُلَت إنّك 

لست من هذا العام. فمن
 أين أنت؟

علّمت ي بيوت العبادة
 وي الهيكل؛ أي م أعلّم ي الّر. 
فلاذا تسألني؟ اسأل َمن سمعوي 

وهم عامون ما قلت.



طاخ



ا يجوز الرد عى كبر 
الكهنة بهذا اأسلوب.

إن كنت أخطأت
 ي كامي، فبّن الخطأ. لكن 
إن كنت تكلّمت بالصواب، 

ماذا تربني؟



أحروا الشهود
 عى هذا الرجل.



قال إنّه سيهدم الهيكل ويعيد
 بناءه ي ثاثة أيام بدون يديه.

أنت م تكن هناك أصاً. أنا
 سمعت ما قال. أشار إى نفسه عندما 

تحّدث عن هدم الهيكل. أعتقد أنَه كان 
يتحّدث عن هدم جسمه الخاّص.

ا، قال إنَه إذا
 هدم شخص آخر 
الهيكل فهو سيعيد 

بناءه.



ا أدري. وكيف يقيم 
الهيكل ي ثاثة أيام؟

كام فارغ. كيف يعيد بناء 
جسمه الخاّص بعد ثاثة أيام؟



أاَ تسمع َمن يتّهمونك؟ 
ألن ترّد عليهم بنفسك؟



فلزم يسوُع الصمَت.

اأحمق يرفض
 اإجابة.



آُمرُك بالله الحّي أن تنطق وتجيب
 إن كنَت امسيح، ابن الله الحّي.

أنا ابن الله. وسرونني جالًسا 
عن من الله القدير وعائًدا إى هذه

 اأرض ي سحاب الساء.



مزّق الكاهن مابسه 
عامًة عى الجزع.

ا حاجة لنا إى شهود
 بعُد. قد سمعناه بآذاننا. قد كفر باّدعاء أنَه 

ابن الله. فهو يستحّق اموت!

 اعصبوا عينيه، وسرى 
إن كان نبيًا حًقا.



اضبه! قد دّمر 
تجاري ي الهيكل.

انظروا إن كان
 قادًرا عى التنبُؤ.

دعوه يُجِري 
معجزة.



طراخ!!
اربه ثانية!



!! كراك
طاخ!!

تنبّأ وأخرنا من 
ضبك. ظننتك نبيًا.

اشِف جروحك. 
أرِنا معجزة.

انظروا ما
 أضعفه!



ي هذه اأثناء، 
خارج الهيكل، 

كان بطرس يتبع 
يسوع من بعيد.

أنا أعرفك! رأيتك مع ذلك 
الرجل يسوع. أنت أحد 
تاميذه، أليس كذلك؟

أنا ا أعرف ذلك الرجل. كُّل ما 
أريده مشاهدة ما يجري.



رأيتك ي البستان 
اللّيلة! أنت الذي…

هل ُجِننَت يا
 رجل؟ أنا مجرّد صيّاد سمك 
متواضع وفقر. أنا ا أعرف 

هذا الرجل يسوع.



نعم، أنت بالتأكيد 
أحد تاميذه. رأيتك 
معه ي كذا مناسبة.

 يا امرأة، أنا م أَر 
الرجل من قبل.

$?!#&!



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 كام 
يسوع، أنَه قبل 
أن يصيح الديك 
مرّتن، سينكر 

يسوع ثاث مرات. 
فخجل من ُجبنه.

أمروي بأخذهاجلده
 إى السلطات امدنية 

للحكم عليه.

امنافقون اأثرياء
 يريدون شخًصا آخر 
ليقوم بعملهم القذر.



أذيقوه القطة ذات 
التسعة أذيال.

يا إلهي، ماذا فعلُت؟ 
أنكرته ثاث مرات، كا 
قال. ماذا يحدث هذا؟ 
وماذا هو يعاي تلك 

امعاناة؟

هيا، ا تضيّع 
اللّيل كله.

يا أبتاه، َهبني القّوة.



ماذا تريد؟ أم ندفع لك ما فيه 
الكفاية عى خيانتك سيدك؟

غّرُت رأيي. أطلقوا 
راحه وسأرّد لكم امال.

هذه أجرة قتل، وهي نجسة؛ لن نّسها. سيموت سيدك قبل
 انتهاء اليوم. ا داعي للخوف. قد نستعن بك ي استدراج اآخرين.



!!Ｉ い紅  Ｉ い紅
!! بينجبينج

خذوا مالكم. أنا ا 
أريده. أنا ا أستطيع 

احتمل ذنبي.



ما أغباه.



ا أستطيع 
العيش بعد.



يا إلهي، ماذا 
استحوذ عّي؟



ماذا فقدت 
السيطرة عى 

شهوي؟



رّما أجد ي اموت ساًما …



أرعوا، يجب
 قطع الحبل؛ لََعلَه 

عى قيد الحياة!

رأيته لكن م
 يكن ي طاقتي 

إيقافه.



لكن وهم يتسلّقون الشجرة، كانت 
نفس يهوذا تهبط إى نران جهنم.



يجب أن تتلّقفه حن 
يسقط، وإاّ سقط ي 

الوادي السحيق.



قد تأخرّنا
 كثرًا!



هذا أيًضا تنبّأ به اأنبياء.

يا للقرف! انشّقت بطنه 
وتبعرت أمعاؤه عى اأرض!

يَع؛ أمر مقِزز.



ماذا أحرتم ي، زنديًقا آخر؟ خذوه 
وتعاملوا معه ِطبًقا لرائعكم.

هو يستحّق اموت، وإا ما كّنا ما جرمته؟
أحرناه إليك. قد حرمتمونا صاحية 
رجم أي كافر حتّى اموت، لذا فنحن 

نطلب منك تريًحا بذلك.



ليست مملكتي من هذا العام. وإاّ كان 
َخَدِمي يحاربون دفاًعا عن حياي.

هل أنت ملك 
اليهود؟

يّدعي أنَه
 املك.



هل أنت
 ملك إذن؟



جئت إى هذا العام أشهد 
للحّق. كُّل من ينتمي للحّق 

ينصت إى ما أقول.



م يرتكب أّي جرمة 
تستحّق اموت. ماذا 

تريدون أن أعمل معه؟

اصلبه! اصلبه!
خذوه 

واجلدوه.



القطّة ذات التسعة أذيال هي سوط له مقبض خشبي طوله نصف امر وله تسعة 
سيور جلدية طولها مر تقريبًا مربوط ي أطرافها صخور حاّدة أو عظام أو رصاص.

كم َجلدة؟

قالوا: الحّد
سرى قوة احتال اأقى، 39 جلدة.

 هذا اأستاذ.



!! طاخطاخ

ااآ   !!ها
أشّد!

أين 
أصدقاؤه 

اآن؟

إنَه م يلتمس 
الرأفة.

سيموت من الجلد 
ونسريح من معجزاته.



خمسة وثاثون

ستّة وثاثون

سبعة وثاثون

مانية وثاثون
تسعة وثاثون



ظهره مزّق!

لطاما أردُت أن
 أجلد ملكًا.



قال إنّه ملك. ألبسوه 
هذا الرداء املي.

ا ملَك
 با تاج.



آي!

ها ها ها! يصلح 
هذا لتاج فاخر.



ها هو صولجانك،
 يا صاحب الجالة. 

ها ها ها!
ضع التاج عى

 رأسه وثبّته جيًدا.



آي!

نتّوجك ملك 
العام أجمع!



احمل صولجانك، 
يا ملك.

اآن، ِقف
 معتداً.

نعم، حتّى الغروب 
إذا كان محظوظًا.

ها، ها، عاش 
املك.



ليس للملك
 الروماي لحية.



اآن منظرك
 أشبه باملك.



إنَه غر ُمسٍل؛ حتّى 
الرأفة ا يلتمسها. دعونا 

نعيده إى بياطُس.



ليس لنا ملك 
سوى قير.

ها هو ملككم.

انظروا إى الرجل.
 ماذا تريدون أن 

أعمل معه؟

اصلبه، اصلبه!



 مكنكم أن تأخذوه 
وتصلبوه. أنا ا أجد فيه 

أي عيب.



ماذا تعني بقولك
 أي عيب؟ إنَه يّدعي

 أنَه ابن الله.



 ابن الله؟ أدخلوا 
الرجل إَي.



من أنت؟ أَاَ تجيبني؟ هل تعرف
 أنّني أملك السلطة إعدامك؟

ما كنَت لتملك السلطة لوا أَن 
أي أعطاها لك من فوق.



أقول لكم: أنا ا أجد 
أي عيب ي هذا الرجل. 

سأطلق راحه.
إن أطلقت

 راحه، فأنت ا 
تحّب قير.

خذوه وافعلوا ما تشاءون.
 سأكتب تقريرًا بجرمته. لكني بريء 

اصلبه، اصلبه!من دم هذا الرجل الصالح.



اصلب امُحتال!

أين كراماتك اآن؟



نش نشكرا كرا بوووم

أعتقد أنَه نال 
كفايته.



انهض، وإاّ ألهبت 
ظهرك بالسوط.

أنت يا هذا!
 ساعد هذا الرجل 
عى حمل صليبه.

ماذا أنا؟



ماذا فعل؟

أحّب الجميع.



يا يسوع، نحن 
آسفون جًدا.

بنات القدس، ا تبكَن عَي. بل ابكَن عى
 أنفسكَن وأوادكَن، أنه سيأي وقت حن يختبئ سكان 

القدس خوفًا ويطلبون اموت.



حمل يسوع صليبه إى مكان اموت. 
وحمل لّصان صليبيها ذلك اليوم أيًضا.

م يزل هناك عدد كبر ممن 
أحبوا يسوع واحرموه، لكَن 

الخوف ألجم لسانهم.



ارب هذا، حتّى 
يهون اأم. ا، يجب أن 

أنّفذ إرادة أي.

هو ا يزال يصّدق 
أنّه ابن الله.



مّددوه.

أحروا امطرقة 
وامسامر.



أمسكه بشدة. سيقاوم 
كامجنون عند الربة اأوى. 

يجب أن تبقيه ثابتًا حتّى 
يخرق امساُر العظاَم وينفذ 

إى الخشب.



ｯوم!!

ﾜراヱشﾜراヱش

آه يا ولدي!



ي رأيك، ماذا يعتقد 
أنّه ابن الله؟

يتعلّق اأمر ببعض النبوات 
القدمة. من يدري؟



أمسك هاتن الساقن جيًدا.
 عادًة تلزم ِعَدة دقّات إدخال 

امسار بن العظام.



آه يا مريم، كيف 
تصرين عى هذا؟ أنا م أتصّور

 قط أن ينتهي
 اأمر هكذا.

تعاَل ساعدي أيها 
الخنزير الكسول.

شّدوا أيها اأغبياء.



يا أبتاه، اغفر لهم، 
أنهم ا يعلمون ما 

يفعلون.

يوحنا، وجودك 
يهّون عّي امحنة. 

هذا فظيع.
تخلّينا عنه 

جميًعا.



تنبّأ كتاب الله بأنَهم سيقّسمون 
رداًء ويقرعون عى اآخر.

هذه مابسه. 
سآخذ هذا فقط.

هذه مابسه.
 سآخذ هذا فقط.

سُنلِقي قُرعة 
عى هذا الرداء.

ا نستطيع 
تقسيم هذا. إنَه 

منسوج.



أعى رمية تربح الكّل.

انتبه يا لِيو،
 الدم يقطر عليك.



 أنقذ اآخرين، أّما نفسه 
فا يستطيع إنقاذها.

يا يسوع، قلت إنّك تقدر أن تهدم 
الهيكل وتعيد بناءه ي ثاثة أيام. أنقذ 

نفسك وانزل من الصليب.

توكّل عى الله أن ينّجيه. 
دع الله ينّجيه اآن، 
طاما أنَه يفرح بالله.

لينزل امسيح، ملك 
إرائيل، اآن من عى 
الصليب فرى ونؤمن.

محتال!



ارب هذا 
وسيخّفف أمك.

ا.



ماذا هذا السّب؟ أاَ 
تخاف الله، ِعلًا بأنّك 

عى وشك اموت؟

إن كنت ابن الله، 
فلتنزل من هنا وتقتل 

هؤاء الرومان.



نحن نستحّق ما
 سنناله، لكن هذا يسوع؛ 

ما عمل أي خطأ.

يا يسوع، اذكري متى 
جئت إى مملكتك.



اليوم ستكون
 معي ي الجنة.



يا يوحنا، اعِن بأّمي.

سأفعل.

ماذا يا 
يسوع؟



أظلمت الساء كالليل وظلّت عى هذه الحال 
ثاث ساعات بينا يسوع ُمعلَق عى الصليب. 
كانت تلك ساعة سيادة الظام. وكان اإنسان 

يسوع امسيح موت من أجل ذنب البر.



مّا استقر حمل الخطيئة 
بالكامل عى يسوع، رخ: 

إلهي، إلهي، ماذا تركتني؟



ومات.

ذنوبنا عن  كّفارة  ..جعله 

يا أي، ي يديك
 أضع روحي وديعة.

تم كُّل يء!

يا يوحنا، هو
 موت! أنا ا أصّدق 

أنّه موت حًقا!



وفجأة حدث زلزال عظيم. السبب هو يسوع، 
ملك اليهود. قد كان 

صاحب كرامات.

ماذا يجري؟ أّواً تُظلِم 
الساء كالليل، واآن 

ترتّج اأرض.

إنَه ا يصنع
 أّي معجزات  اآن.

 هو ميت.



النور يبزغ من
 جديد. هذا يوم غريب.

نعم، وهذا كله بعد موت 
هذا الرجل مبارًة.



كان هذا
 حًقا ابن الله.



تنبّأ الوحي بأنَه سيموت عى 
الصليب، من دون أن تُكَس 
عظمة ي جسمه. وهكذا كان.

أُِمرنا بكس سيقانهم. يريدونهم 
أمواتًا ليُنزلوهم من صلبانهم قبل امغيب. 

غًدا أحد أيامهم امقّدسة.

ا حاجة إى كس ساقه، فقد فارق
 الحياة لتّوه. أتعلم ما قال قبل أن موت؟ 
طلب من أبيه أن يغفر لنا قتله. سمعت 

أنَه َوِيّ صاحب كرامات.



فتجاوز الجنوُد يسوَع
 واستمّروا ي كس ساقي اللّص.

ﾜراكﾜراك



عى اأقل م 
يكسوا ساقيه.

يا مريم، سألتمس العون 
عى إعداده للدفن.



كان الّسبت سيبدأ عند الغروب، والوقت 
تأّخر. فاضطروا إى اإراع لدفن الجثان.



تطّوع يوسف، وهو 
رجل غني، ليس 
من ااثني عر 

تلميًذا، بقره الخاّص 
لدفن يسوع.

الّسبت عى
 اأبواب. سنضعه ي 

قري الجديد.

هذا كرم منك،
 يا يوسف. كنَت له 

نِعم الصديق.
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