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 ۔  دىاشتھ خو براکرم درخرس نھ اجازت  



 غرونودا ښځھ د شوریو پھ 
 پھوه، د ھغھ کې والړه  

 د بد سترګو سترګو  
   .کې ديپھ لټھ حالت 

   .زوى مړ شوھغھ د 
 ھغھوه، مور مریم 

 سرهځای د ھغھ  
   نژدې ودرٻدلھ 

 د صلیب چې عیسي 
 .نسکوره شوهتھ 



دا ټول څنګھ وشول؟ 
یسوع څنګھ څنګھ 

 داسې کولی شو 
 ژوند ښکال 

 یوې پھ داسې 
 سره حیرانتیا 

 ورسوي؟تھ پای 



خدای تعالی څنګھ چې 
اجازه تھ خپل زوی 

 ورکولی شي 
 چې د صلیب 

 د دې لپاره تھ 
 مړ شي؟ چې 
 ھغھ څوک د یسوع ایا 
 اړه غلطی کړی؟ ایا پھ 

 خدای ناکام شو؟       



یسوع  .خداي ناکام نھ شو! نھ
یسوع  .ھیڅ غلطي نده کړې

تل پوھیده چې ھغھ بھ د 
 .بدمرغیو لھ خوا وژلی شي

حتی کلھ چې یسوع یو 
ماشوم وو، یو سړی چې 
سماون نومیدلی مریم تھ 
وویل چې خپګان مخ پھ 

 .وړاندې روان دی



 یسوعد 
 وختلږ وژنھ  

 ښځھمخکې، یوه  
 پښود ھغھ او راغلھ  

 .یې خوشحالھ عضلھ وکړه 
 شاګردان شکایت 

 ھغھ پیسې ضایع"وکړ  
 ھغھ ښھ کار کړی". "کوي 

 یسوع وویل، کوم عجیب "دی 
 ."ھغې زما د ښخولو لپاره وکړه"خبره  



 یسوع دولس یو لھ لھ دې وروستھ، یھودا، 
 د، موافقھ وکړه چې شاګردان

 دسپینو زرو لپاره  30 
 دمسیحانو مشرانو تھ  

 خیانتیسوع  
 .وکړي 



یسوع خپلھ وروستۍ ډوډۍ 
 ترالسھ کړه د ھغھ مریدانو 

یې پھ اړه د خدای ھغھ  سره
کارونھ وویل او عجیبھ پاک 

 ھغھ کسان چې لھ ھغھ 
 مینھ د سره 

 .ھغھ ژمنو



لپاره یسوع تھ د ډوډۍ بیا .
  .ورکړیو جام او یو ډوډۍ 

د دې یادونھ وه چې د دا 
د یسوع بدن او وینې تھ 

 ګناھونو بخښلو 
 ورکړل لپاره 
 .وشوي 



 وروستھ چې د شپې، یسوع د ګیتسمین پھ باغ 
  ووشاګردان چې د ھغھ سره ھغھ  .وکړهدعا کې 

 . وکړه،یسوع دعا " زما د پالر،ای " .خوبیدل
 سره  .راکړئ دا کپ لھ ما څخھ تٻر کړماجازه "

 ،زه بھنھ  لھ دې،
 څنګھلکھ مګر  

 ".بھچې تاسو  



 ،وروستھ د شپې
 پھ باغ ګیتسمین د  

 ھغھ  .وکړهکې دعا 
 ھغھ سره شاګردان چې د 

 : وویلھغھ .وو خوبیدل
کھ چٻرې ستا ! ای پالره"

 رضا وي نو دا د زھرو 
 . زما څخھ لیرې کړهپیالھ 
 زما رضا نھ بلکھ ستا خو 

 ."دې پوره شيرضا      



، د یھوداه پھ مشرۍ باغناڅاپھ یو بھیڑ تھ د 
 مګرعیسی مقاومت نھ کاوه، . وخوځٻدئ

 .  کړپرې پیټر د سړی غوږ  
 عیسیوخت کې، پھ عین 

 اوراوباوه سړی غوږ د  
 عیسی. روغ کړھغھ یې  

 نیولود ھغھ د پوھٻدل  
 ارادېد د خدای  

 .برخھ وهیوه  



بھیڑ یسوع د سردار کاہن سره پاس لیء۔ د دا 
 ، د یھودو مشرانو ھلتھ .مشر کاھن د کور

 یسوع باید مړه وویل 
 ، پطرس نژدی.  شي

 د کارکوونکو  والړ
 آگ څنګ تر 

 شوی۔ او لیدل 



 :درې ځلھ خلک پھ پیټر کې ډارٻدل او ویې ویل
 تاسو د عیسی سره "

 درې ځلھ دا  "!وو
 لکھ ، خبره رد کړه

 څنګھ چې عیسی 
  .ھغھ بھ، وویل

 پطرس آن 
 او لعنت 
 وکړ۔ سوغ 



 بس وروستھ، مرغی 
داسې ھم وو . شویډک 

.  پطروس تھ د خدای غږ
د یسوع د کلمو یادونھ، 

 پطرس ډیر رویا۔ 



 پھ بخښنھ یھودانو                 
 
 

 ھغھ پوھیده چې یسوع د .، ھموه
 یھودا  .نھ ومجرم یا جرم کوم ګناه 

 سپینو زرو د بیرتھ اخیستل 
 خو د کاھنانو  ټوټې، 30د 

 .بھ دا نھ اخلي



روپے د دوی سامنے 
پھینک شوی خپل ځان 

 پھانسی ورکړه لی۔ 



د کاھنانو یسوع پیالطوس مخکې 
پیالطوس  .راوړل،د روم د والي

 ما پھ دې سړی "وویل، 
 ھیڅ غلطی ندی کې 

 بھیڑ چالنے  ".موندلی
 !  صلیب دے"، لگی

 
 !"صلیب دےاسے 



او محکوم شوی عیسي پھ صلیب 
د عسکر سوځیدلی  .کې مړه کیږي

  یسوع، د ھغھ پھ مخ کې سپکاوی،
دوی د اوږدې  .او ھغھ یې واخیست

   تیزې بوګانو ظالمانھ تاج جوړ کړ
 یې فشارد ھغھ پھ سر او 

 بیا ھغوی .واچاوه 
 د لرګیوتھ  

 صلیب پھ ډاګھ 
 .د ھغھ مرګ تھ 

پھ پای کې 
پیالطوس 

 پھ ورکړه، 



ھغھ  .عیسی تل پوھیده ھغھ بھ چې پھ الره مري
ھم پوھٻده د ھغھ مړینھ بھ ګناھکارانو تھ بخښنھ 

 راوړي څوک چې پھ ھغھ باندې 
 دوه جنایتکاران  .لريباور 

 څیر صلیب پھ یسوع د 
 یسوع یو د  .شولکړل 

 باور باور درلود پر 
 الړ۔ تھ او جنت 

 نورو نھ۔ د 



 د څو 
 ساعتونو 

، وروستھمصیبتونو 
 یسوع ووئیل، 

 "  دا ختم شوے دے"
 د ھغھ  .شواو مړ 

   .شوکار بشپړ 

ملګري یې پھ 
یو شخصي قبر 

 کې ښخ کړل۔



بیا د روم عسکر 
 تړل شوی او قبر 

 اوس  .ساتلی ویې 
پھ تر ھیڅوک 
 .یا بھرالسھ 



کھ دا د کیسې پھ پای 
کې وو، څنګھ خفھ 

خدای خو  .بھ دا وي
 څھ 

   .وکړلعجیبھ 
 مړ عیسي و 

 !پاتېنھ 



پھ لومړیو کې د اونۍ پھ لومړۍ 
 دورځ پھ سھار کې، ځینې 

 وموندلھمریدانو یسوع  
 قبرلھ چې ډبره  
 کلھ .څخھ راوتلې 
  پھھغوی چې                      

 
 کې وکتل، دننھ 

 نور عیسی 
 .نھ وهھلتھ 



 یوې ښځې پاتې، د قبر لھ خوا 
 !شوهورتھ ښکاره یسوع  .ژړل

 سرهپھ خوښۍ نوموړې بٻرتھ 
 تھالړل نورو شاګردانانو  

 یسوع اوس" .ووایاست 
 ژوند 

 
 

 یسوع! کوي 
 "!بٻرتھ راشي څخھ ویره 



 د ھغھ او  ،ژر یسوع راغلل شاګردان
 .وه ریښتیني ددا  .وښودلیې السونھ ناخالص 

 پطرس بخښنھ ھغھ ! یسس ژوند وکړئ بیابیا
 خپلو چې د ھغھ انکار وکړي، او د وکړه 
 تھ یې وویل چې ھر څوک د ھغھ پھ مریدانو 

 یې بٻرتھ آسمان چرتھ بیا . اړه ووایی
 .لھ راغلي الړلچې ھغھ یې 
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 کتاب مقدس، د خدای د کالم یوه قصھ
 
 دىاشتھ 
 

 ؛ 22-24 وقا؛ ل26-27متی 
 13-21یوحنا 

   "  ۔بخوىکتاب نور ستا "
 ۱۳۰: ۱۱۹زبور 



 پای



 دا د بائبل کیسھ موږ تھ وایي زموږ 
 جوړوي؟ موږ څوک اړه خدای پھ د عجیب 

 .غواړي چې تاسو د ھغھ پوھیږياو څوک چې 
 

 خدای پوھیږي موږ ناوړه کارونھ ترسره کړي دي، 
خدای ګناه سزا مرګ دی، مګر د . ھغھ ګناه ګناه کويکوم 

تا لھ تا سره مینھ لري ھغھ خپل یوازینی زوی، یسوع تھ 
واستول، پھ صلیب باندې مړ شئ او ستاسو د ګناھونو لپاره 

تھ بیرتھ ژوند تھ راغی او جنت یسوع بیا . سزا ورکړئ
وغواړئ څخھ باور لرې او لھ ھغھ یسوع کھ تاسو پھ ! الړ

 بھ راشي او ھغھ . خپل ګناھونھ وبخښي، ھغھ بھ وکړي
 بھ د او تاسو پھ کې ژوند کوئ، اوس تاسو 

 .تل لپاره ژوند کوئھغھ سره د 



 :  تاسو باور دا حقیقت، خدای تھ ووایھکھ 
 یئ، او خدای یسوع، زه باور لرم چې تاسو ګرانو 

سړی شو چې زما د ګناھونو مړه، او اوس تاسو تھ یو 
لطفا تھ زما د ژوند راشي او زما . کويژوند یو ځل بیا 

د اوس لري، او ژوند ګناھونھ وبخښھ، تر څو زه د نوې 
 . یوه ورځ تھ الړ شي لھ تاسو سره د تل لپاره وي

 مرستھ تاسو اطاعت او ستاسو د ما سره 
 .آمین. توګھ تاسو د ژوندماشوم پھ 

 
 بائبل لوستال و د خدائ پاک سره ھره 

 16:3یوحنا    !ورځ خبرې
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