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 ھا را کپی و یا چاپ  شما اجازه دارید کھ این داستان: حق چاپ
 . نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



 ای زنی در باالی تپّھ
 شلوغ و پر سرو صدا 

 ایستاده بود و با 
 چشمانی غمناک 

 منظرۀ بھ 
 دلخراشی نگاه 

 پسر این. کرد می 
 زن در حال 

 .مردن بود 



 آن زن مریم مادر عیسی بود
 کھ نزدیک جایی کھ 
 عیسی را بھ صلیب 

 میخکوب کرده 
 بودند ایستاده 

 .بود 



 چگونھ ھمۀ این وقایع 
 اتّفاق افتاد؟ چگونھ آن 
 زندگی پُربار و 
 خوب عیسی 

 توانست  می
 این چنین تمام 
 شود؟ چگونھ خدا 

 توانست اجازه دھد  می
 گونھ برصلیب  کھ پسرش آن

 میخکوب شود و بمیرد؟     



 آیا عیسی در مورد 
 این کھ او چھ 
 کسی بود 
 اشتباه کرده 
 بود؟ آیا 
 خدا شکست 
 خورد؟



 خدا شکست نخورد و ! نھ
عیسی ھم ھیچ اشتباھی نکرده 

 دانست  عیسی ھمیشھ می. بود
کھ توسط انسان شریر کشتھ 

 حتّی ھنگامی . خواھد شد
 کھ عیسی نوزاد بود آن 

 خادم معبد کھ شمعون نام 
  داشت بھ مریم گفتھ بود کھ

 انگیزی در  سرنوشت غم    
 .انتظار اوست              



 چند روز
 قبل از این کھ 

 عیسی مصلوب 
 شود، زنی آمد 
 و شیشۀ عطر 

 گرانبھایش را روی 
 .پاھای عیسی ریخت 

 یکی از شاگردان عیسی 
 ."این زن پولش را ھدر داد: "گفت 



 :عیسی پاسخ داد
 این زن کار بسیار" 

 نیکویی انجام داده است 
 او بدن مرا برای تدفین آماده 

 !این چھ سخن عجیبی بود." کند می 



بعد از این یھودا کھ یکی 
از دوازده شاگرد عیسی 
بود، با رؤسای قوم یھود 
قراردادی بست کھ در 

 سکۀسی  ازای
 نقره عیسی 

 را بھ آنھا 
 تسلیم 

 .کند 



عید فصح یھودیان بود و این 
آخرین شامی بود کھ عیسی با 

عیسی . خورد شاگردانش می
 سخنان زیادی در بارۀ 

 ھای خدا برای آنانی  وعده
 کھ خدا را دوست 

 دارند  می
 .گفت



 ای بھ  سپس نان و پیالھ
 شاگردانش داد تا بین خود 

 این برای آن بود . تقسیم کنند
 کھ در آینده بھ یاد بیاورند کھ 

 بدن و خون عیسی مسیح 
 برا ی بخشش 

 گناھان آنان 
 .داده شد



سپس عیسی بھ شاگردانش گفت کھ یکی از آنان 
او را تسلیم خواھد کرد و ھمۀ آنھا فرار خواھند 

."  من فرار نخواھم کرد: "پطرس گفت. کرد
قبل از آن کھ خروس بخواند : "عیسی بھ او گفت

 تو سھ بار مرا
 انکار خواھی 

 ."کرد 



 در آن شب عیسی برای 
 دعا کردن بھ باغ 
 جتسیمانی رفت و 

 شاگردانش کھ ھمراه او 
 .  بودند بھ خواب رفتند

 : عیسی دعا کرد و گفت
 ای پدر اگر ارادۀ توست "

 .  این پیالھ از من بگذرد
 اّما نھ بھ خواھش من     

 ."بلکھ بھ ارادۀ تو         



ناگھان گروه زیادی بھ راھنمایی یھودا بھ باغ 
 عیسی اصالً . جتسیمانی وارد شدند

 مقاومت نکرد ولی پطرس 
 گوش غالم رئیس کاھنان 

 اّما عیسی بھ. را برید 
 سرعت گوش او را لمس 
 عیسی. کرد و شفا بخشید 

 دانست کھ دستگیری می 
 .او قسمتی از نقشۀ خداست 



.  آن جماعت عیسی را بھ خانۀ کاھن اعظم بردند
 در آنجا بود کھ رھبران قوم یھود تصمیم 

 گرفتند کھ عیسی باید 
 در ھمان . کشتھ شود

 نزدیکی پطرس 
 در کنار آتش با 

 دیگر خادمان 
 .ایستاده بود



آنان سھ بار بھ صورت پطرس خیره شدند و بھ او 
   ھر   ولی  ." تو از شاگرادان عیسی ھستی: "گفتند

 ھمان . کرد         سھ بار پطرس انکار   
 طور کھ عیسی گفتھ 

 پطرس حتّی . بود
 نفرین کرد و 

 قسم خورد کھ 
 عیسی را 

 .شناسد نمی



 درست در ھمان
 لحظھ خروس شروع بھ 

 این برای. خواندن کرد 
 پطرس شبیھ صدای خدا بود 

 کھ سخنان عیسی را بھ یاد 
 پطرس آورد بھ ھمین خاطر 

 .پطرس بھ تلخی گریست 



 یھودا نیز از                      
 
 

 کاری کھ کرده بود متأسف بود 
 بنابراین نزد کاھنان رفت و 
 خواست کھ سی سکۀ نقره 

 را بھ آنھا پس بدھد ولی 
 آنھا آن را قبول 

 .نکردند    



ھا را نزد  یھودا سکھ
آنھا پرت کرد و سپس 

 رفت و خود را 
 .کشت



کاھنان عیسی را نزد پیالطس 
.  فرماندار رومی بردند

 این : "پیالطس گفت
 مرد ھیچ تقصیری 

 اّما جماعت ." ندارد
 مصلوبش : "فریاد کردند

 
 !"مصلوبش کن! کن



سرانجام پیالطس تسلیم آنان شد و 
.  اجازه داد کھ عیسی مصلوب شود

 داند و سربازان عیسی را آزار می
انداختند و  آب دھان بھ صورتش می 

آنھا تاجی از . زندند اش می تازیانھ
خار درست کردند و بر سر عیسی 
 گذاشتند و سپس او را

 بر صلیبی چوبی 
 میخکوب 

 .کردند تا بمیرد 



دانست کھ این چنین ُکشتھ  عیسی ھمیشھ می
دانست کھ مرگ او باعث  او حتّی می. خواھد شد

 بخشش گناھان کسانی خواھد 
 شد کھ بھ عیسی ایمان 

 در آن روز . آورند می
 دو دزد نیز با عیسی 

 .مصلوب شدند



 یکی از آنھا ھمان 
 جا در روی صلیب بھ 

 عیسی ایمان آورد و 
 بھ بھشت رفت 
 .ولی دیگری نھ



 بعد از چند ساعت رنج کشیدن
 و" تمام شد: "عیسی گفت 

 کار او بر روی. ُمرد 
 .زمین تمام شد 
 دوستانش او را 

 در یک قبر                            
 

 خصوصی               
 دفن                   

 .  کردند                



 سربازان قبر عیسی را ُمھرسپس 
 و موم کردند و از آن 

 کردند تا نگبھانی می 
 کسی نتواند بھ قبر 

 داخل یا از آن 
 .خارج شود 



اگر این آخر داستان بود، چقدر 
اّما خدا کار . انگیز بود غم

 .ای کرد العاده فوق
 خدا نگذاشت کھ 

 عیسی برای 
 !ھمیشھ بمیرد 



 شنبھ بعضی از سپیده دَم یک
 شاگردان عیسی، فھمیدند

 کھ سنگ قبر عیسی بھ 
 کناری زده شده 
 وقتی آنھا. است 

 داخل قبر را                           
 نگاه                  
 کردند،                

 .عیسی آنجا نبود   



 یکی از زنان در کنار
 قبر ایستاده بود و 

 ناگھان. کرد گریھ می 
 عیسی بر او ظاھر 

 !شد 



 او با شادی بھ عقب برگشت
 تا بھ دیگران نیز بگوید کھ 
 عیسی! عیسی زنده است" 

 از مردگان برخاستھ 
 !"است 



خیلی زود عیسی خود را بھ شاگردانش 
ھا را روی  ظاھر کرد و جای میخ

این حقیقت . ھایش بھ آنھا نشان داد دست
 !"عیسی زنده شده بود" :داشت



او پطرس را برای این کھ عیسی را انکار 
کرده بود بخشید، و بھ شاگردانش گفت بھ 

ھمۀ مردم در مورد او بشارت دھند و سپس 
بھ آسمان رفت جایی کھ در اولین کریسمس 

 .از آنجا بھ زمین آمده بود



 اولین عید رستاخیر 
 

 مقدّس داستانی از کالم خدا، یعنی کتاب 
 

 بر اساس 
 
 ، ۲۶ -۲۸انجیل متّی 

 ۱۳ -۲۱و انجیل یوحنا ۲۲ -۲۴انجیل لوقا 

 ."بخشد کشف کالم تو نور می "
 ۱۳۰: ۱۱۹ مزمور



 پایان



 کنند صحبت می یمقدّس با ما در بارۀ خدای داستانھای کتاب
 کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

 .  او را بشناسید
 

ایم کارھایی کھ او  داند کھ ما کارھای بدی انجام داده خدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواند آنھا را گناه می

قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرستاد  جھانیان را آن
عیسی . تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفت مسیح پس از مرگ
اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گناھان 

 تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
 .خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد



اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را 
عیسای عزیز من ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و  :بکن

بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان من 
کنم کھ وارد  خواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی

زندگی من بشوی و گناھان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی 
کمکم . ای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگی کنم تازه

 کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و 
 .آمین. برای تو زندگی کنم

 
 ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کن کتاب

  ۱۶:۳انجیل یوحنا 
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