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ه ِمنی دامنھ کوه وایسادزنی 
چشمِل غمگینیش و . بی

صحنھ وحشتناکی سیل 
. بیِکِرش مرده . ایکھ

مریم بی و در دیش 
جایی کھ نزدیکی 
مسیح و عیسی 
کشیده وابی صلیب 

.وایساده بی



ا؟ تموم ای اتفاقَل اُفتچطور 
چطو پایان زندگی مسیح، 

چنین زیبا ِمِن رھی ای 
و مھیب ترسناک 

؟ رسیپایان و 
خدا چطور 
دا کھ ِکِرش اجازه 

صلیب کشیره ووبو؟ و 
مسیح مرتکب اشتباھی ایا 

ووبی؟ آیا خدا شکست 
َخرده بی؟



.  بیشکست نََخرده خدا !نھ
.  بیده مسیح ھیچ اشتباھی نَِکر

مسیح ھمیشھ دونس کھ توسط
حتی . ایبوِمرَدِل شرور کشتھ 

زمونیکھ نوزاد بی مرد پیری
و نام شمعون ای داستان غم 

.بیھ انگیزه و مریم اَ قبل گفت



روز قبل اَ یو چن 
کھ مسیح کشتھ ووبو، 

خوش زنی اومھ روغن 
.  عطری و پایَِلش زی

اعتراض ِکرِدن مریَدِلش 
.  حرومایکنھھو ھی پیلھ کھ 

. ایکنھگو ھو کار خوبی مسیح 
. دام مراسم تدفینُم انجاکاَرسی ای ھو 

!َکلَمیشِل عجیبیچھ 



دوازده تن و ھو، اَ بعد 
رِدن مریَدِل مسیح توافق کِ 
تا و مسیح و رئیس 

تکھ 30کشیَشل سی 
.خیانت ِکنِننقره 



ی مسیح آخریل، مھمونی یھودِمِن 
ش وعده غذاییس را بووی مریَدلِ 
ا و خھ ھو ِچیَِل جالبی درباره خد

دارن، سش وعِدیَِلش و َکَسلی کھ دو
مراه گو سپس مسیح تکھ نونی و ھ
جامی و ھمھ اونو دا و یادآور 

یو بی کھ جسم و ای 
مسیح خین 

.گناَھَل ایبخشھ



و فرار و دوَسِلش گو کھ ھو خیانت ایکنھ و اونمسیح 
کھ برای پافشاری ای) حواری عیسی(پطرس . ایکنن

روس قبل اَ صدای خ: گومسیح . نیکنُمکھ مو فرار 
.ایشا ھمھ چیھ اَ مو سھ ِوال انکار ایکنین



ھمو شو مسیح سیبعد 
تمجید و ستایش خدا و

در (باغ جتسمانی 
.ره) اورشلیمنزدیکی 

بیِرن مریَدِلش کھ َو باش
مسیح . خووشون بو

..  .اوه بوم : ایکھستایش 
بھل ای جام و مو 

با وجود یو ھر . بگذره
طور کھ خوت صالح 

.دونی ھمو ھُو ایبو



مرتبھ دسھ ای و آَدَمل و رھبرییھ 
مسیح. باغیھودا رفتن سی ِمِن 

مقاومت نکھ ولی ِکِرش پطرس 
مسیح . گوش مردیھ بری

گوش مرَد لمس یواش 
مسیح . داو شفاش کھ 

دستگیریش دونس 
.خدایھو ِسَخنَِل قسمتی 



بََرِل رھ. بُرِدنمسیَح و باالی خانھ کشیش جمعیت 
کی در او نزدی. ووبویھوی گفتن مسیح باید کشتھ 

پطرس َدِم تَِش 
وایساده خدمتگزاَرل 

.ایکھو سیل بی 



گفتنپطرس سیل ِکرِدن و وال بھ سھ مردم 
پطرس ! بیریتو با مسیح 

ھموطور کھ مسیح ھم 
.انکار کھبی گفتھ َوش 
.حتی فاش ھم ایداھو 



شبیھ . زیخروس صدا بعد 
صدای خدا بی کھ ھی بووی 

کلمیَِل . ایزیپطرس حرف 
مسیَح یاداوری َوش ایکھ و 

.پطرس ایگریوس



خوش . ووبیھم شرمنده یھودا 
ایدونس کھ مسیح ھیچ جرم و 
ھ گناھی نکھ و سی تکھ نقره ی

ورگردوند ولی روحانیَل 
.نِکرِدنقبول 



زمین پیَل ِوردا َسرِ یھوا 
.زهو ره و ِخشھ دار 



قبل و پایلت رھبر روحانیَل 
ت پایل. آوردنرومانیایی مسیح را 

مرد و تقصیری ِمِن ایگنا مو : گو
ولی جمعیت و . ندیُرم
کردن ادامھ گریھ 
بھ صلیب . داِرن

!صلیب بکششبھ !بکشش



ی آخر پایلت تسلیم ووبی و عیسدر 
.  دشکشیمسیَح محکوم کھ و وصلیب 

دن و سرباَزل ھم مسیح میخکوبش کر
وصورتش آو دھن انداختن و شالق 

بر سرش شمشیر زدن و سرشُ . زدن
سوراخ ِکرِدن و بعد ھم و چووی 

آویزونش کردن و 
.کشیِدنشوصلیب 



اینھ ھم. ایمیرهھمیشھ دونس کھ و ای شکل عیسی 
.  رهدامردنش، بخشش گناھکاَرَل َو ھمراه کھ دونس 

وصلیب دو مجرم دیھ ھم کھ 
عیسیووبیرن کنار کشیره 
یکی کھ و عیسی . بیرن

بھشت داشت و بھ اعتقاد 
.نرهو او یکی ره 



رنجو اَ تحمل ساعتل سختی بعد 
عیسی گو تموم شد و اَ دنیا 

ماموریتِش کامل . ره
دوستَِلش ووبی و 

ِمِن آرامگاه ھنھ 
نھادن شخصی 

.َخکو 



گاه رومانیایی آرامسربازِل 
را مھرو موم ِکرِدن وش 

ایسو . ایکردنمحافظت 
دیھ کسی نیترس 

داخل یا بروه 
.بیایھ بیرون



یو آخر داستان بووھھ اگھ 
ولی خدا . انگیزهچقد غم 

کای عجیب کھ و عیسی 
سی ھمیشھ تینا 

!نبیمرده یھ 



اول وقت اولی روز و صبح 
ح ھفتھ تعدادی و مریَدل مسی
سنگی آوردن کھ و سمت 

وقتی . دارنِھلش قبر 
و داخلش ِکردن سیل 

.نبیِمِن قبر مسیح 



. کھایباالی قبر بی و ھی گریھ زنی 
او زن ! ووبیمسیح و اوظاھر 

و عجلھ و خوشحال َورگشت ھم 
مسیح . بگوو بقیھ مریَدل تا 

و مرگ مسیح !زنده یھ
!َورگشت



اومھ زمون اندکی مسیح و سمت مریَدِلشبعد 
بی، ک و داستان و صلیب کشیدنشھ کھ ترسنا

! بیمسیح انو زنده شده . بیدرس . دانشون 
َدِلش ھو پطرَس سی انکارش بخشی و و شاگر

ه و بعد ا ھو مسیح ر. برنگو تا و ھمھ َخَور 
.بیبھشت جایی کھ وش اومره 



)عید قیام مسیح(عید پاک اولین 

داستانی َو حرفَِل خداوند، انجیل 
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".وشنی ایرِ اول َکلَِمیَِلتو َو ایشا نور ُو رِمِن "
130:119مزمور 



تَموم



از خدایِھ ایماداستانَِل کتاب مقدس انجیل َو 
یما ِھنَھ کھ ایمانَھ ِدُرس ِکھ و ایخو کھ اایگو آوری شگفت 

.بشناسیم

اسمشھ گنا ِخدا دونِھ کھ ایما چھ کاَرِل بَد یَھ انجام ایریم کھ
داره، وس مردنھ ولی ِخدا ایشانَھ یَِکلی دگنا مجازات . اِینھ

ره وابویِھ َو سی کشیصلیب تا و فرستا ِھُو عیسی مسیحھَ تینا 
ح َو زندگی اَ ُھو عیسی مسیبعد . ووبیِگنایَلِھ ایشا مجازات 

قبول داشتھ نَھ ھِ اگر ! بھشتَورَگشت ُو َره ِمِن ِحونَش یعنی 
!ایکنھِھُو ای کاَر ھ، بَِوخشِ تا گناَھِلتونَھ بپرسی بِوین ُو اَ ھُو 

ھُو بای میشھ ایِکنِھ ُو تو سی ھزندگی ایایِھ ُو ِمِن تو ِھُو 
.ایکنیزندگی 



عیسی :بِگوُ ای جملیَلھَ َو خداحقیقتھ، اگر باور دارین کھ یُو 
یری تا ووبوانسانی خداییمو باور داُرم کھ تو ! عزیزمسیح 

نی خواھش ایِکنُم جلوی گنایَِل ِمنھَ بِگری و تو اَنو زندگی ایکِ 
نویی تَُرم زندگی بیو َو َو زندگی ُمو ُو گنایَِلمھ بَِوخش تا بِ 

ِکَمُکم . موابویُ داشتھ بویُم ُو یھ روز سی ھمیشھ بای تو ھمراه 
 عین بچیَِلت َو تو گوش ِکنُم ُو َو فرموِن تو بویُم وُ تا کن 

.آمین. کینُمزندگی 

3:16جان .بزنھر روز انجیلھَ بخون ُو بای خدا گپ 
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