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ه ایتھ زنک در دامنھ کو
چشمان انھ .ایسھ بو

غمگین صحنھ ای 
ھ ان.دردناکی نگاه کود

مار انھ .پسر بمردوو
نزدیکی.نام مریم بو

جایی کھ ب صلیب 
.وکشیده بود ایستاده ب



چطور اشن ھمھ اتفاق 
ھ انچطوری ؟دکفتھ بو

اینبا ،زندگی مسیح
؟ووزیبایی تمامھ بستھ ب
خدا چوطور 

فده خو اجازه 
ب بھ صلیپسر 

ا ای؟بوکشیده 
وده اشتباه بوکمسیح 

خدا شکستایا بو؟
بو؟بخورده 



.نھ خدا شکست نخورده بو
ده ھیچ اشتباھف نکومسیح 

دانستھ بوک مسیح .بو
ھمیشھ توسط ادمای شرور 

حتی؟محکوم ب مرگ ببھ
زمانی ک مسیح کوچھ زای

پیر مرده ب نام ایتھ ،بو
شمعون ان داستاتھ را بھ 

.مریم از قبل بگفتھ بو



مسیحچند روز قبل انکھ 
روغنبومو و زنی ،بمیره

اوشان.بزهانھ پاییھ عطری خوش 
رهک خو پولھ شکایت بوکودیدید 

او.او کار خیلی خوب بوبھگفت مسیح . کوداندرهحرام 
.کلمات عجیبیچھ .ا کاره برای مراسن تدفین انجام بدھھ



بعد ان دوازده نفر از انھ 
تا ،مریدان موافقت بوکودید

ش بھ مسیح و رییس کشی
.ھا خیانت بوکونید



او چیزای زیادی درباره خدا و وعده 
د بھ اوشانی کھ دوست داشتیھایش 
ھ پیچھ مسیح ب اونا ایتسپس بگفتھ،

نان بھ ھمراه جامی بھ اوشان فده و 
.خون مسیح باعث بخشش گناه بھ



ن ھا او .مسیح خو دوستانھ بگفتھ ک او خیانت کوداندره
اطرار کودی ک من فرار پطرس .فرار کوداندیریدی

ھمھ از صدای خروس خان شماقبل :نوکونم مسیح بگفتھ
.را از من سھ باب قایم کونیدی



بعدا او شبھ ره مسیح
برای ستایش خدا ب 

ھ اوشان،باغ میان بشو
.تھمریدان خواب بیگیف

:دستایش کودیمسیح 
ام بکن جصبر اوه پر،

با .از من رده بو
وجود اینا ھرطور 
صالح دانی اوتھ 

.خواھھ بو



ناخبری ای دستھ از ادم ھا 
ی ب راھنمایی بھودا بشواید

مسیح مقاومت . باغ میان
پطروس مردکھاما .نوکوده

اھستھ مسیح .گوشھ واوه
و .مردکھ گوشھ دست بزه

تھ دانسمسیح .او را شفا بده
خو دستگیری قسمتی از

.دستورات خداوند بو



فتن  رھبران یھودگ.جمعیت مسیح را بھ باالی خانھ کشیش ببردن
د بودو در ان نزدیکی پطرس کنار اتش ایستا.مسیح باید بیمیره

بارمردم سھ . کودانوبوتماشا 
وپطروس رو نگاه بوکدی 
.گفتت تو مسیح امره بیھ

کھمانطور پطروس 
باربگفتھ سھ مسیح 
حتی. بوکودهانکار 

.فحش دھی



ھ شبی.سپس خروس بخواندی
صدای خدا بو ک با پطروس 

مسیحکلمات .حرف زاین د بو
وپطروس.را یاداوری کوداندبو

.زار زار گریھ گوداندبو



.یھودا ھم شرمنده شده بود
ب دانستی ک مسیح مرتکاو 

ی سو ،ھیج جرمی نبستھ بو
تکھ نقره را وگردانھ 
.اماروحانیون فنگیفتید



یھودا پول رو زمین 
و بوش.میان پرت کوده
.وخو ره دار بزه



قبل از پالیتروحانیون 
ا رھبر رومانیایی مسیح ب

:فتھبگپاپایت .باوردبید
ھیچ گوناھیی در این من 

جمعیت ھتواما ،مرد نیدم
لیب بھ ص. گریھ کوداندیبید

.بکش بھ صلیب بکش



ھ و در نھایت پاپلیت تسلیم ببست
و عیسی مسیح را محکوم بوکوده و ا

ھمسربازان ،را ب صلیب بکشانھ
انھ .مسیح را میخبوک بوکدیدی

ھ و تازیان. صورتھ تف بوکودیدی
ھ بعد ھم چوب سر اویزانو .بزعیدی

.بوکودید و بھ صلیب کشیدند



را ھم دانستیاین .عیسی ھمیشھ دانستی کھ من ا تو ری میرم
تقاد برای گناھان اوشانی کی بھ او اعببخشش ،خوشانی مرگکھ 

نار مجرم دیگر ک بھ صلیب کشیده بو کدو .باوردهداشتید ھمراه 
عیسیک ب یکی .بوعیسی ایسھ 

بھ بھشت بشومعتقد بود 
.او یکی نوشو



بعد از تحمل سختی و رنج و عذاب
.عیسی گفت تمامھ بستھ و بمرده

و. ماموریت تمام بستبوانھ 
درامره دوستان او را انھ 

ارامگاھش دفن
.بوکودیدی



ارامگاهسربازان رومانیایی 
و.مھر و موم بوکودیدیرا 

.محافظت کودیدیان از 
بشھد کسی نتانھ االن 
.و برون اماندرهدرون 



لی اگر ان پایان داستان بھ خی
خدا کاراما .ناراحت کننده بھ

عجیبی بوکوده و عیسی 
.ھمیشھ یھ مرده نبو



ھفتھصبح اول وقت اولین روز 
پیداتعدادی مریدان سنگی 

کھ شواوندوو،بوکودیدی
وقتی.سمت قبربھ 

نگاهدورون او 
مسیح اوبوکودیبید 

.دو رون نیسھ بو



ریھ زنی باالی قبرایسھ بو و گ
.تھظاھره بسمسیح .کوداندبو

ا زمان با عجلھ وگردستھ تان 
ده زنمسیح .بگوعھبھ مریدان 

.ایشھ و از مرگ باز گشتھ



در زمانی کوتھی مسیح بومو طرف خو مریدانو انھ 
.دهدستانھ ک الغر بو ب صلیب کشیده بستھ نشان ب

را پطرس را باو ،دوباره زنده بستھمسیح .بوددرست 
ا ای کار ک بوکود ببخشھ و بھ شاگردانش بگفتھ ت

ان مسیح ب بھشت بعد .خبر کونھھمھ ره 
.از بومووو بوشوجایی ک 



مسیحاولین عید پاک عید قیام 

داستانی در باره گپ ھای خدای انجیل

پیدا شده میان

21-13جان 24-22لوقا 28-26متیو 

".فداعھاغاز شیمی کلمان میان نور و روشنی در "
Psalm 119:130



پایان



نقل ھای کتب مقدس انجیل از پرورگاری 
.امی ره باورده     و خوایھ کھ امی او  ره بیشیناسیمکھ گویھ شگفتی 

ھ تنبی.خودا دانھ ک امی چی کارای بدی بوکودیم کھ اوشانھ گوناه بوگویھ
ایسھ اما خودا شیمی ره خیلی دوس بیداره،او  ھھ ایتھ پسره مرگ ،معصیت

امره تنبیھ عیسی مسیح ره اوسھ کود تا بی صیلیب کشیده ببھ و شیمی گوناھنھ
شت بعد اون عیسی مسیح وگردستھ خو زیندگی سر و خو خانھ شین بھ.ببھ

  َ کارهَ ااو ببیخشھ،اگر اوره باور بوکونی و از او بیخواھی تی گناھانھ ! بوشو
.ایھ و در تو زیندگی کونھ و تو ھمیشھ اونھ امره زندگی کونیاو !کونھ

سیح معیسی :اگر باور کونی کھ حقیقت ان عیسھ، اَ حرفنھ  بو خودا بوگو
باور بیدارم کھ تو خودا عیسی و ادمی بوبوستی تا جولو امی من ،عزیز

ین بیھ تو خوایم می زیندگی شاز .کونیدوباره زیندیگی و ،گوناھان امره گیری
ھ ره و امی گوناھانھ ره ببخش و تا بتنم دوباره زندگی کونم و واسھ ھمیشھ ت

.بمکمک بوکن تا تی حرف ره گوش کنم و مثھ تی زای تره بمره .ببمھمره 

3:16آمین جان . ھرروز انجیل را بیخوان و با خدا امره حرف زن
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