
یدعتمیز بیریمکی 
قیامی مسیحینگ (

)عیدی

ایچزانجیل اوشاغالر 
بویوکلر

آرواد داغ آیاغیندا بیر 
غملی . تورموشدو

گوزلری بیر قورخمالی
.  صحنھ یھ باخیردی

ننسی .اوغلو اولموشدو
مریمیدی و ائلھ اورا کی

عیسی مسیح صلیبھ 
.تورموشدوچکیلمیشدی 

Edward Hughes:یازار

Janie Forest:آچیخالماق
Alastair Paterson

Lyn Doerksen:اویموش

www.christian-translation.com:چویرینجی

Bible for Children:دوزلمیش
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
2.ساتمایانگیزحق وارینگیز بو داستاندان کپی ائدنگیز او زامانانچاز کی  1



انگ لیغی، مسیح یھودلرینگ قوناق 
.یئدیخوراکینی اوز مریدلرینی آخیر 

ی بیر پارا جالب زادالر تاری باراسیناو 
نی سوز لرینی کی اونو سئورلر بلسئو 

بیر دئدی سورا مسیح بیر ذره چروک 
و بو وئریدیاینان اونالری جام 

مسیحینگ جسم گورسدیر
و قانی، باغیشالما 

و گناھالر 
.اوزونن گتیریر

بیر نیچچی گون ایلرتری 
گیدسن، اولمھ مسیح 

بیر گلدی و بیر آرواد 
عطری اوز یاغینگ خوش 

گیالیھ موریدلر .آیاغالرنی ووردو
. دیربو پول حرام ائدن ائدیلر کی 

منم او بو ایشی . او بیر یاغچی ایش گوردو: دیدیمسیح 
.نھ عجیب سوزلر. مراسیمیم ایچین گوردوتدفین 

بونالرینگ واریسی نیجھ 
دوشموش؟ نیجھ مسیحینگ 

لکین یاشاماگینینگ آخیری بئ
قورخمالی توکندی؟ نیجھ 

تاری اجازا وئردی 
صلیبھ اوغلو 
مسیح ؟ چکیلھ

نھ یانلیشلیگ 
؟ تاری وارییمیش
یئمیشیمیش؟ شکست 

مسیح یولداش الری دئدی او خیانت ائدیر و اونالر قاچیر الر
ی اسرار ائدیردی کھ من قاچمام مسیح دئد) حواری عیسی(پطرس 

خوروس بونگ ویرمگ دن ایلری سیز واری زادی من دن اوچ 
.دفھ انکار ائدیرینگیز

اون دان سورا اون ایکی نفر
یحھ مریدلردن قابول ایدیلر مس

ری بیر و کیشیشلرینگ رئیسل
اوتوز نفرینگ پارچاالری 

.خیانت ائدرلر

.  دیتاری شکست یئممیشیو 
مسیح ده ھئچ یانلیشلیگ
یوخویودو مسیح ھمیشھ 
بیلیردی کی شرلی خلق

الینده اولر حتی او زامان 
کی کوچوکودو دا بیر 

کیشی کی آدی شمعونودو
.بونو دئمیشدی مریمھ
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دی او بیلیر. اوتانمیشدییھودا دی 
وز کی مسیح گوناھسیز دیر و اتت

ردی نقره نیگ پارچاالری گئری وی
.آلمادیالرآما روحانی الر گری 

یھود .رجمعیت مسیحی کشیشینگ اه وینیگ اوخارسی آپاردیال
رس او یاخینلیغ دا پط. رھبرلری دئدلر مسیح گرک اولدورول

اوتونوگ قیراغینا خدمتچی 
لرینگ یانیا تومورشودو و 

خلک اوچ .تاماشا ائدیردی
دئدلر و دفھ پطرسھ باخدیالر 

!  ایدینگاینن سن مسیح 
دی اه لھ بلکین پطرس 

مسیح دئدمیشدی کی 
ائدیلر انکار دفھ اوچ 

سویوش حتا او 
.ویریردی

او گیجی دن سورا مسیح 
تارینگ تاپماغی ایچین 

اورشلیم (جتسمانی باغا 
داکی یانی.گئدی ) یاخینلیگی

موریاالری اویخوالر ی 
وه ا: مسیح تاپیردی. آپاردی

قوی بو جام من دن ... آتام 
گیچسن آنجاق سن ھر نھ 
.  اقایستیرینگ اه لھ او اوالج

پول را بر روی زمین یھودا 
ونو پولی یئر اوستیھودا پرت 

.آتدی و اوزونو دارا چکدی

. وردوسورا خوروس بونگ 
تارنیگ سسی تکین ایدی 

.دانشیردیپطرس اینن کی 
س یادینا سالدی و پطرسوزلری 
.زار آغلیردیزار 

بیردن بیر پارا آدامالر یھودینگ
رھبرلیگی باغی ساری 

ی مسیح مقاومت ائدمد.گئدیرلردی
آما پطرس بیر کیشی نیگ 

و قوالغینی کسدی مسیح آھستھ ا
اه لیاواش کیشینگ قوالغینی 
مسیح.ویردیچکدی و اونو شفا 

ینگ بیلیردی توتولماگی بیر تار
.سوزلرینگ بیر پارچاسی ایدی
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رینی سربازالر یئرومانییایی 
مھر و موم ائتدیلر و اونو 

دی =اینئ. گوزلییردیلر
ھئچ کیم ایچری داھا 

.گئده بیلمیردییازییا 

و دا بون. اولورعیسی ھر زامان بیلیردی کی بو شکل اینان 
ردی اونو اینانمیشالگناھالردان او نالرکی اولومو، بیلیردی 

بیرکی عیسیایا اینانمیشدی .اوز یانیا گتیردی 
.گئدی و او بیری گئدمدیجنتی 

پایلت رھبر روحانی الر رومانیلی 
ایلری مسیحی گتیردیلر پایلتدان 
گناه و بیر تقصیر بو من : دیدی

دن بولمادیم آما کیشی 
ادامھ آغالماغا جمعیت 
صلیبھ .ویردیلر

.چکصلیبھ ! چک

ر بو داستانینگ اخیریسی دیاگر 
اما تاری . ناغاد غملی دیر

عجیب ایش گوردو و بیر 
ھمیشھ ایچز بیر عیسی 

.اولو ده ییل دیتک 

رنج و چتینلیگ تحمل ساعاتالر 
ائدندن سونرا عیسی یینگ رنج و

شکنجلری توکندی و دونیادان 
مامریتی بوتون . گئتدی

و یولداشالری . اولموشدو
اوزل یئرینده اونو 

.قایم ائتدیلرتورگاغا 

سی آخیر دا پایلیت تسلیم اولدو و عی
مسیحی محکوم ائدی و اونو صلیبھ 

الر دی مسیحی سلجوق .چکدی
توخودوالر و اوزونو توفوردوالر و 

ر قلیج ووردوالباشینا .وردوالرشالق 
و باشینا دلدیلر و اوندان سورا بیر

.آغاجا آسدیالر و صلیبھ چکدیلر
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تامام

لیبھ آز زامان مسیح شاگیردالرینا ساری گئتدی و صبیر 
.  ویودهچکن اللرینگی کی قورخمالیییدی گورسددی دوغر

مسیح گئندن دیریلمیشدی و پطرسی باغیشالدی و
را شاگیردالرینا دئدی تا واری کیمھ خبر وئره و سون

.دیمسیح بھشتھ او یئری کی اوندان گلمیشیدی گئت

یح ھافتانین بیرمکی گونو مسسحرگاه 
شاگیردالری بیر داش بولدوالر ک 

.  ساری توغورالندیمزارا 
اونونگ ایچینھ وقتی 

مسیح داھا قبر باخدیالر 
. ده ییل دیایچینده 

مقدس انجیل بیزه بیر شگفت آور کتاب 
.بیزی دوزدمیش و ایستیر کی بیز اونو تانییاکآالھدان دئییر کھ 

/ وناه قویویارتاری بیلیر کی بیز نھ پئس ایشلر گورمیشک کی اونالرینگ آدینی گ
تک گوناھینگ مجازاتی اولومدور آما تاری سیزی چوخ چوخ ایستیر او فقط بیر

گیز ایچز اوغولو عیسی مسیحی یولالدی تا صلیبھ چکیلھ و سیزینگ گوناھالرین
ئتدی اوندان سونرا عیسی مسیح یاشامایا دوندی و اوینھ یانی جنتھ گ. مجازات اوال

و ایشی اگر اونا اینانساینگ و اوندان سوروشانگ تا گوناھالرینگی باغیشالیا او ب
.ھمیشھ ایچز اونونگونان یاشایارانگسن گلیر و سنده یاشایار و او !گورر

:دئاینانیرانگیز کھ گرچک بو دور بو جومالالری تارییا اگر 
ی منیم اینانیرام کی سن تارییانگ و بیر آدام اولدونگ کمن !مسیحعزیز عیسی 

رم کی منیم ائدییتقاضا .یاشاییرانگگوناھالریم قارشیسینی توتانگ و سن گئنھ 
وال یاشاماییما گل و گوناھالریمی باغیشال تا باشارام یئنگی یاشاماگ واریم ا

کومک ائد تا سندن فرمان . گون ھمیشھ ایچز سنینگینن اوالمو بیر 
.آمین.تکین سنینگ ایچز یاشایاماوغولونگ و آپارام 

۳:۱۶جان . دانیشگونده انجیل اوخو و تارییینان 

)مسیحینگ قیامی عیدی(عیدتمیز بیریمکی 

انجیل بیر پارا داستانی از حرف ھای خداوند،
انجیل-داستان تاری گپلریندن

بولونموش

13-21جان ، 28-26لوقا -)انجیلینگ یازانی(متی 

".بیریمکی سفر سوزلر سیزه ایشیق وئریر"
130:119سرودمذھبی 

آرواد قبر باشینا اوتوردو و بیر 
مسیح اونا گوروندو او آرواد . آغالدی

عجللی و خوشال دوندو تا باشغا 
یر شاگردالرا دئیھ کی مسیح دیررید

.  مسیح اولومدن دوندو
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