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.ره دارنی تا وختیکھ وه ره نروشین



زنی دامنھ کوه یتّھ 
ی ون چشما. ھرستائھ بیھ

غمگین یتّھ صحنھ 
ون . وحشتناک ره اشا

ون مار. ریکا بمرده بیھ
مریم  بیھ و نزدیک 

جایی کھ عیسی مسیح 
صلیب بکشیھ بیھ 

.ھرستائھ بیھ



ھمھ چیجوری اتفاق اینا 
دکتھ؟ چیجوری آخر 

زندگی مسیح، انده قشنگ
در یک راه ترسناک و 

مھیب تموم بیھ؟ 
خدا اجازه چیجوری 

کھ ون ریکا بھ ھدا 
یح بکشیھ بوو؟ مسصلیب 

اشتباه حاکارده بیھ؟ خدا
شکست باخارده بیھ؟



.  ھخدا شکست نخورده بی! نا
رده مسیح ھیچ اشتباھی نکو

ھ مسیح ھمیشھ دونست. بیھ
کھ توسط مردای شرور 

.  محکوم بھ مرگ وونھ
اد حتی وختیکھ مسیح نوز
م بیھ یتّھ پیرمردی بھ اس

شمعون این داستان غم 
انگیز ره از قبل مریم ره

.بئوتھ بیھ



روز قبل از اینکھ مسیح چند 
، یتّھ زنی بیمو و ره بکوشن

ره ون لنگا جھ عطر روغن خوش یتّھ 
مریدا گالیھ حاکاردنھ کھ وه دره پول . بّزو
ه وه این د. مسیح بئوتھ وه کار خوبی حاکارده. ره حروم کاندهده 

!چھ حرفای عجیبی. مھ مراسم دفن وستھ انجام ھداره 



از اون، دوازده نفر از بعد 
ھ مریدای مسیح قبول حاکاردنھ ک

اطر مسیح و رئیس کشیشا ره بخ
.  تکھ نقره خیانت حاکانن30



مھمونی یھودیا دلھ، مسیح خاش آخرین
وه .وعده غذایی ره با مریداش باخارده

چیزھای جالبی درباره خدا و ون وعده 
ھا بھ کسائی کھ وه ره دوست دارنھ 

ا یتّھ بعدش مسیح یھ تیکھ نون ب. بئوتھ
جام بھ ھمھ اونا ھدا و این ده ره 
یاداوری حاکارده کھ مسیح تن و 

بخشش گناھا ره بھ خون 
.دانّھھمراه 



.  اندنھخاش رفقا ره بئوتھ کھ وه خیانت کانده و اونا فرار کمسیح 
یح مس. اصرار کارده کھ من فرار نکونبھ) عیسی حواری(پطرس

ھ شما ھمھ چیز ره سھ بار م) تالونگ(قبل از تالی ونگ : بئوتھ
.جھ انکار کاندنی



ھمون شو مسیح بعدا 
تھ تمجید و ستایش خدا وس

بورده باغ جتسمانی 
ون ). نزدیک اورشلیم(

مریدا کھ ون ھمراه دئینھ 
مسیح ستایش. بخوتنھ
...پیرجاناوه مھ : کارده
این جام مھ جھ بیل 

با وجود اینا ھر . بگذره
جور کھ تھ صالح دوندی

.ھمون وونھ



ی یک دستھ از آدما بھ رھبریکدفعھ 
مت مسیح مقاو. یھودا بیمونھ باغ دلھ

ردی نکورده ولی پطرس گوش یتّھ م
مسیح یواش مردی گوش. ره بوریھ

. ره لمس حاکارده و وه ره شفا ھدا
متی مسیح دونستھ ون دستگیری قس

.از حرفا و دستورات خدا بیھ



وتنھ یھودیای رھبرا گ. جمعیت مسیح را باالی کشیش سره بوردنھ
ش پلی اون نزدیکی پطرس خدمتگزارای ت. مسیح ره باید بکوشتن

مردم سھ .ھرستائھ بیھ و اشا
جھ خیره بئینھ و بار پطرس 

پطرس ! با مسیح بیگوتنھ تھ 
کھ مسیح بئوتھ ھم ھمونجور 

سھ بار انکار ویھ 
وه حتی . حاکارده

.دافحش 



خدائھ . تال ونگ ھدابعد 
واری بیھ کھ پطرس صدا 
مسیح کلمات . حرف زوجھ 

ره یاداوری کارده و پطرس 
.برمھ کاردهزارزار  



ه و. ھم شرمنده بئی ویھیھودا 
دونستھ کھ مسیح ھیچ جرم و

گناھی نکورده ویھ و سی 
تیکھ نقره را پس ھدا ولی 

.روحانیا پس نیتنھ



پول ده ره پرت یھودا 
حاکارده بنھ و بورده و 

.خودشھ بکوشتھ



لت قبل از رومانیایی رھبر پایروحانیا 
این من: پایلت بئوتھ. مسیح را بیاردنھ

.  مرد دلھ گناه و قصور ندیمھ
جمعیت ھمجور برمھ ولی 

!  صلیب بکش. کاردنھ
!بکشصلیب 



ی مسیح سرپایلت تسلیم بیّھ و عیسآخر 
ره محکوم حاکارده و وه ره صلیب 

سربازا ھم مسیح ره مخکوب. بکشیھ
حاکاردنھ و ون صورت سر تف 

ون کلھ ره . دینگونھ و شالق زونھ
شمشیر زونھ و ون کلھ را سوراخ 
حاکاردنھ و بعد ھم وه ره یتّھ چو 

آویزون حاکاردنھ جھ 
.صلیب بکشینھو 



ھ کھ این ده ره ھم دونست. ھمیشھ دونستھ کھ اینجوری مینّھعیسی 
اه ون مرگ، بخشش گناھای کسائی کھ بھ وه معتقد بینھ ره ھمر

دتا مجرم دیگھ ھم کھ بھ صلیب . دانّھ
یکی . بئینھ عیسی پلی دئینھبکشیھ 

عیسی جھ معتقد بیھ بورده کھ 
.اون یتّھ دیگھ نشیھبھشت 



از ساعتا رنج و عذاب تحمل بعد 
.  عیسی بئوتھ تموم بیّھ و بمرده

ماموریت کامل بئی ویھ و ون 
رفقا وه ره قبر ون 

دلھ خاک شخصی 
.حاکاردنھ



ره رومانیایی قبرسربازای 
مھر و موم حاکاردنھ و ون 

االن . جھ محافظت کاردنھ
وره دیگھ کسی نتونستھ ب

.دلھ یا بیرون بئھ



این آخر داستان باشھ اگر 
ار ولی خدا ک. چنده غم انگیزه

عجیبی حاکارده و عیسی 
!ھھمیشھ فقط یتّھ مرده نیّ 



ھ اول وقت اولین روز ھفتصبح 
ی بعضی از مریدی مسیح سنگ

ره پیدا حاکاردنھ کھ بھ سمت 
وقتی اون دلھ . بوردهقبر 
ھرشانھ مسیح دیگھ ره 
.دلھ دنیویھقبر 



رمھ زنی قبر سر ھرستا ویھ و بیتّھ 
اون ! مسیح بر وه ظاھر بیّھ. کارده

ھ زنی ھم با عجلھ و خوشحال بردگردی
!  وئھمسیح زند. تا بقیھ مریدا ره بئوره

!مسیح مرگ جھ بردگردیھ



ی کم بعد مسیح سمت خاش مریدا بیمو و خاش دستایھ 
.  یھدرست ب. صلیب بکشیھ ره کھ مھیب بیھ نشون ھدا

وه پطرس ره بخاطر ون ! مسیح دواره زنده بئی ویھ
ور انکار ببخشیھ و خاش شاگردا ره بئوتھ کھ ھمھ ره خ

بعد از اون مسیح بردگردیھ بھشت . ھادئن
.کھ ھمونجھ جھ بیمو ویھاونجھ ای 



)قیام مسیح عید(عید پاک اولین 

یگ داستان از خدائھ حرفا، انجیل

پیدا بیّھ در 

، 26-28لوقا -)نویسنده انجیل(متی 
13-21جان 

".شم حرفا شما ره نور رو روشنی دنھاول "
۱۱۹:۱۳۰آیھ ی 



تموم



مقدس انجیل داستانا اماره از یتھ خدای کتاب 
. گونھ کھ اماره خلق حاکارده و خوانھ کھ اما ره بشنوسیمعجیب غریب 

.  این کارا اسمھ ره بیشتھ گناه. دونده اما چھ کارای بدی حاکاردمیخدا 
وه خاشھ ریکا عیسی مسیح . دوا بکوشتنھ ولی خدا شما ره خلھ دوس دانّھگناه 

بعدش . کھ وه ره بھ صلیب بکشن تا شم گناھا وستھ مجازات بووره برستیھ 
اگھ وه ره . مسیح بردگردیھ بھ زندگی و بورده خاش سره یعنی بھشتعیسی 

!  و ونجھ بخای تھ گناھا ره ببخشھ وی این کار ده کاندهباور داری 

.وه انھ و تھ دلھ زندگی کانده و تھ تا آخر ونجھ زندگی کاندی

:اگھ باور دارنی کھ حقیقت اینھ این جملھ ھا ره خدا ره بئو
بئی کھ مھ گناھا جلو رهوآدمی من باور دارمھ کھ تھ خدا ھستی ! عیسی مسیح عزیز

بخشی کامبھ بیای مھ زندگی دلھ و مھ گناھا ره بتقاضا . بیری و تھ دواره زندگی کاندی
مھ ره کومک . بتونم زندگی جدیدی دارم و یگ روز تا آخر با تھ ھمراه بوومتا 

.  آمین. کھ تھ دستورا ره اطاعت حاکانم و مث تھ وچھ تھ وستھ زندگی حاکانمحاکان 

۳:۱۶جان . ھر روز انجیل ده بخوند و با خدا حرف بزن
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