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.  کنیدھر مقدار کھ می خواھید کاپی و چاپ را بھ 



دا آن زن روی تپھ ای شلوغ و پُر سروص
اوچشمھای غمگین . ایستاده بود

نگاهبھ صحنھ ای وحشتناک 
حالپسرش در . می کرد

مریمآن مادر . مرگ بود
جایی کھو نزدیک بود 

صلیبعیسی باالی 
،بودشده میخکوب 

.ایستاده بود



ھمۀ اینھا چگونھ ُرخ داد؟ 
زیبای عیسی چطور زندگی 

این شکل نا خوشآیند بھ بھ 
رسید؟ چگونھ پایان 
اجازه داد، خدا 

پسرش باالی 
صلیب یک 

در شود و میخکوب 
عیسی آیا بمیرد؟ آنجا 

کھ پسر راجع بھ این 
بود؟ اشتباه کرده ، خداست

خورد؟شکست خدا آیا 



و . خدا شکست نخورد! نھ
.  اشتباه نکرده بودھم عیسی 

ھ عیسی ھمیش می دانست کھ ب
ھ دست انسان ھای بدکار کشت

ی حتی زمانی کھ عیس. میشود
طفل بود یک مرد پیر کھ 

تھ بود بھ مریم گفشمعون نامش 
بود کھ روزھای ناخوش و 

.  غمگین در پیش دارد



قبلچند روز 
کھ عیسیاین از 
یک زنبکشند، را 
عطرو یک شیشھ آمد 

قیمت راو گران خوشبو 
عیسی ریختپای ھای روی 

.پاھای او را شستو با عطر 
راکھ این صحنھ شاگردان 

،گفتندو کردند دیدند شکایت 
خود بیھوده مصرفاو پول "

کارداد، او عیسی جواب ." کندمی 
این کار را برای دفناو ، انجام دادخوبی 

!چی یگ گپ عجیبی." انجام دادخاکسپاری من و 



بعد از آن یھودا یکی از 
ت دوازده شاگرد عیسی، موافق

سکھ 30کرد تا در ازای 
و نقره بھ عیسی خیانت کند

.او را بھ کاھن اعظم بفروشد



ن در عید فَِصح یھودیان، عیسی آخری
.غذای خود را با شاگردانش صرف کرد

بھ آنھا چیز ھای فوق العاده ای راجع او 
بھ خدا و وعده ھای او بھ کسانی کھ او را

ھ بعد از آن عیسی ب. دوست دارند، گفت
آنھا نان و یک پیالھ را داد تا با ھمدیگر

ا اینھا برای این بود کھ بھ آنھ. بخورند
یادآوری کند کھ بدن و خون 

داده شد تا عیسی 
گناھان بخشش 

.  دست آیدبھ 



سپس عیسی بھ دوستان خود گفت کھ یک نفر بھ او خیانت
من : "پِترس با اطمینان گفت. ، و ھمۀ آنھا فرار خواھند کردمیکند

کھ قبل از اینپترس، : "و عیسی بھ او گفت" فرار نخواھم کرد،
." خروس بانگ بزند، سھ بار مرا انکار خواھی کرد



ای ناوقت آن شب، عیسی بر
.  تدعا بھ باغ جتسیمانی رف

عیسی کھ ھمراه ان دشاگر
عیسی بودند بھ خواب 

ای "عیسی دعا کرد، . رفتند
پدر، اگر ارادۀ توست، این

اما . پیالھ را از من دور کن
ھ نھ ارادۀ من بلکھ ارادۀ تو ب

."انجام برسد



ناگھان گروھی بھ باغ 
دا وارد شدند کھ توسط یھو

عیسی با . ھدایت می شد
آنھا مقاومت نکرد، اما 

ا  گوش یک مرد رپتٌرس 
بھ عیسی .قطع کرد

آرامی، گوش آن مرد را 
.  لمس کرد و او را شفا داد

عیسی می دانست 
دستگیری او بخشی از

.برنامۀ خداست



در آنجا، رھبران . جمعیت عیسی را بھ خانھ کاھن اعظم بردند
، زدیکینپتٌرس در ھمان . یھودی گفتند کھ عیسی باید کشتھ شود

ایستاده آتش پیش ھمراه خدمتکاران 
بار سھ .بود و تماشا میکرد

بھ پتٌرس نگاه کردند و مردم 
سھ !" تو با عیسی بودی: "گفتند
انکار کرد گفت من نبودم، بار 

ھمانطور کھ درست 
پترس . بودعیسی گفتھ 
را لعنت حتی عیسی 

قسم خورد و کرد 
نمی او را کھ 

.  شناسد



دقیقا بعد از آن، یک خروس
این صدا برای . بانگ زد

.  پترس مانند آواز خدا بود
اد پترس حرف عیسی را بھ ی

.اورد و زار زار گریان کرد



یھودا فھمید. یھودا ھم متاسف شد
.  ودکھ عیسی گناھکار یا مجرم نب

سکھ نقره را بھ کاھن 30یھودا 
اعظم پس داد اما کاھن 

.را نگرفتاعظم آن 



یھودا سی سکۀ نقره را روی 
زمین انداخ و از آنجا بیرون 

.رفت و خودکشی کرد



م کاھنان عیسی را پیش پیالطس حاک
من در "پیالطس گفت، . رومی آوردند

اّما ." این مرد ھیچ خطایی نیافتم
فریاد می زدند، جمعیت 

مصلوبش کن، "
!"کنمصلوبش 



را بھ بالخره پیالطوس تسلیم شد و عیسی
زان سربا. مرگ باالی صلیب محکوم کرد

عیسی را لت و کوب کردند، بھ روی او
آنھا یک. تف انداختند و او را شالق زدند

تاج ظالمانھ از خار ھای تیز و بلند جور
کردند و آن را با فشار روی سر عیسی

وبی سپس او را روی صلیبی چ. گذاشتند
.تا بمیردمیخکوب کردند 



ھمچنیناو . عیسی ھمیشھ می دانست کھ اینگونھ خواھد ُمرد
ماد دانست کھ مرگ بخشش را برای گناھکارانی کھ بھ او اعتمی 

دو جنایتکار ھم در کنار . آوردکنند، می 
یکی از . شدندعیسی مصلوب 

ایمان آورد و بھ عیسی بھ آنھا 
یکی دیگر . رفتبھشت 

.کار را نکرداین 



عذابپس از چند ساعت رنج و 
:روی صلیب، عیسی گفتبر 

کار. جان دادو " تمام شد"
دوستان. عیسی کامل شد

در یکعیسی او را 
قبر شخصی
.دفن کردند



ر قبسپس عساکر رومی 
ظت بستند و تحت محافرا 

ھیچ حاال . خود گرفتند
داخل توانست نمی کس

آناز یا قبر شود 
.بیرون بیاید



ی اگر این پایان داستان عیس
اما .میبود چقدر غم انگیز بود

کاری حیرت آور انجام خدا 
مردهعیسی . داد

!باقی نماند



یبعضدر صبحِ وقت روز اول ھفتھ، 
گسناز شاگرداِن عیسی دیدند کھ 

غلطیدهاز جلوی آن قبر 
داخلآنھا بھ وقتی . است

کردند عیسینگاه قبر 
.در آنجا نبود



اده یک زن آنجا نزدیک قبر ایست
او عیسی بھ. بود و گریھ می کرد

او با خوشحالی دوید و! ظاھر شد
بر رفت تا دیگر شاگردان را با خ

ی عیس! عیسی زنده است". سازد
!"از مرگ باز گشتھ است



و . خیلی زود عیسی خود را بھ شاگردان ھم نشان داد
این حقیقت. جای میخھا را در دستانش بھ آنھا نشان داد

و او پترس را کھ ا!عیسی دوباره زنده شده بود. داشت
ھ ھمۀ را انکار کرده بود، بخشید و بھ شاگردانش گفت ب

سپس بھ آسمان یعنی . مردم راجع بھ او بگویند
.از آن آمده بود پس رفتجایی کھ 



قیاماولین عید 

داستانی از کالم خدا، کتاب مقدس

آمده است ...............در 

، 24-22انجیل لوقا , 28-26انجیل متی 
21-13یوحنا انجیل 

کالم تو نور می بخشد و ساده دالن را فھیم کشف ”
130:119مزمور .“گرداندمی



پایان



ما بھ خدای بزرگیبھداستان کتاب مقدس راجع 
.بشناسیدرااز شما می خواھد کھ او و کردخلق راما میگوید کھ

. خدا می داند کھ ما کارھای بدی انجام داده ایم
. جزای گناه مرگ است. او نام این کارھا را گناه مانده است

او پسرش، عیسی مسیح را . خدا ما را بسیار دوست دارد
.  فرستاد تا باالی صلیب بمیرد و تاوان گناه ما را پرداخت نماید
عیسی مسیح بعد از مرگ دوباره زنده شد و پس بھ آسمان 

. حاال خدا می تواند گناھان ما را ببخشد!ًرفت

:  اگر می خواھی از گناھانت توبھ کنی، این را بھ خدا بگو
خدای عزیز، ایمان دارم کھ عیسی مسیح بھ خاطر من ُمرد و دوباره زنده 

وانم لطفاً بھ زندگی من بیا و گناھان مرا ببخش، تا من بت. شد و حاال زنده است
کمک . زندگی نو داشتھ باشم و یک روز برای ھمیشھ با تو باشم

16:3یوحنا .     آمین. کن تا بھ حیث فرزندت، با تو زندگی کنم

!  انجیل را بخوان و ھر روز با خدا گپ بزن
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