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او عیسى د یھودیانو د فسحى اختر
آخرى ډوډئ د خپلو شاګردانو سره 

ھغھ ھغوئ تھ د خدائ ھغھ . وخوړه
ټولې وعدې او خبرې وکړې، کومو 

ى نو بیا عیس.سره چې ھغۀ مینھ کولھ
ره روټئ او پیالئ وخستلھ او ھغوئ س

او دا دې خبرې .تقسیم کړه
ده چې یادګیرانھ 

عیىسى بدن او د 
د ګناھونو وینھ 

کول د معاف 
.توې شوهپاره 

ورځې څو د عیسى د مرګ 
راغلھ، یوه ښځھ مخکښې

باندېھغې د ھغۀ پھ پښو او 
شاګردانونو . ولګولعطر قیمتى

ھغھ .شکایت وکړو چې ھغھ پیسى ضائع کوىپرې 
.څۀ،ووئیل ښھ کار یې کړے دے، عیسى ووئیل

دا ھر څۀ ولې وشول؟ 
خپل ژوند ولې پھعیسى 
ھ افسوس ناکھ طریقداسې 

خدائ او ورکړو؟ 
ولې خپل زوئ 

ختلو پھ سولئ تھ 
؟ اجازت ورکوې
څۀ غلطى ولې عیسى نھ 
ھغھ څوک شوې وه چې 

ناکامھ خدائ ؟ ولې دے
وو څۀ؟ شوے 

یږى عیسى خپلو ملګرو تھ وئیلى وو چې ما سره بھ دوکھ ک
پطرس ووئیل چې ټول بھ ھغھ پریږدى خو زۀ یې نۀ 

ې خو عیسى ووئیل چې د چرګ د بانګ نھ مخکښ. پریږدم
.بھ تۀ درې ځلې زما نھ انکار وکړې

د ھغې نھ وروستو 
چې د ھغۀ د دولسو یھوده 

ھغھ . شاګردانو نھ یو وو
نو عداره ھغۀ پھ دیرشو سپی

سیکو باندې عیسىزرو 
تھمشر امام 

.  حوالھ کړو

.  نھ خدائ نۀ وو ناکامھ شوے
او نۀ عیسى نھ څۀ غلطى شوې

ه عیسى تھ ھمیشھ دا پتھ و. وه
تر . چې خلق بھ ھغھ ووژنى

دې پورې چې کلھ عیسى 
ماشوم ھم وو، نو یو بوډا سړى
چې نوم یې شمعون دے ھغھ 

ان چې ستا ځ.مریم تھ وئیلى وو
.بھ توره باندې زخمې شى
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دا . ونو بیا چرګ بانګ ووئیل
د پطرس دپاره د خدائ آواز 

ھغھ د عیسى ھغھ ټولې . وو
و ټولې خبرې رایادې کړې ا

.پھ چغو چغو یې وژړل

ھلتھ د. ھغھ لوئ ګڼې عیسى د مشر امام کور تھ بوتلو
ھ دغھ ھم پ. یھودیانو مشر دا وئیل چې عیسى پھ سولئ کړئ

ځائ کښې پطرس ھم د 
سره والړ ھغۀ نوکران 

.او اور بلیدو. وو

عیسى ورستھ د شپې د
ې ګیتسمین پھ باغ کښ

او د ھغۀ ټول . وکړه
شاګردان اودۀ 

عیسى دعا وکړه .شول
کۀ دا ...،چې اے پالره

ممکنھ وې نو دا پیالئ 
زما نھ لرې کړه، خو 
ا زما رضا نھ بلکې ست

.رضا دې پوره شى

ھغۀ تھ پتھ وه . یھوده ھم ډیر خفھ شو
عیسى خو بلکل بې ګنا دے او چې 
یھوده د . ھیڅ جرم نۀ دے کړےھغۀ 

ھغھ دیرش سیکى زرو سپینو 
کول غوښتل خو کاھن تھ واپس 

.وانۀ خستلېھغۀ واپس 

سى درې ځلھ خلقو پطرس تھ وکتل او وې وئیل، چې تۀ عی
نو پطرس درې ځلھ انکار وکړو، چې څنګھ . سره وې

او دا . عیسى فرمائیلى وو
لھ پریږده پطرس خو خو 

او لعنت ھم ووئیلو پرې 
.یې ھم وخواړلوقسم 

د عیسى ورستھ د شپې
ښې ګیتسمین پھ باغ ک

او د ھغۀ ټول . وکړه
شاګردان اودۀ 

عیسى دعا وکړه.شول
کۀ دا ...،چې اے پالره

ممکنھ وې نو دا پیالئ
زما نھ لرې کړه، خو 
ا زما رضا نھ بلکې ست

.رضا دې پوره شى
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ھغھ پھ ځنګونونو شوو او د سخت
ې تکلیف نھ پس عیسى ووئیل چ

.ورکړهیې پورا شوه او ساه 
پھد ھغۀ شاګردانو ھغھ 

کښېنوې قبر یو 
.  ښخ کړو

څوک.کاھن عیسى پالطوس لھ راوستۀ
.  پالطوس ووئیل. چې د روم بادشاه وو

چې زۀ پھ دې سړى کښې ھیڅ جرم نۀ
خو خلق دا چغى وھى، چې ھغھ . وینم

.پھ سولئ کړئ، ھغھ پھ سولئ کړئ

یھوده ھغھ د سپینو زرو 
سیکى ھغھ تھ وغورزولى

او ځان ... او باھر الړو
.یې پانسى کړو

ر نو بیا رومیانو پھ قب
باندې مھر ولګولو، او 

ھغې خفاظت یې د 
دا چې څوک دننھ. کولو

.بھر الړ نۀ شىیا 

ې ھغۀ تھ پتھ وه چ. عیسى تھ دا پتھ وه چې زۀ بھ داسى مرم
وم، زۀ د ګناګارانو د ګناھونو د معافئ د پاره خپل ژوند ورک

د . دا د ھغوئ د خاطره څوک چې پھ ما باندې یقین ساتى
عیسى سره دوه نور مجرمان ھم 

یو پھ . سولئ کړے شولپھ 
ایمان راوړو او عیسى 
خو . تھ الړوآسمان 

دویم کس ھغھ 
.رانۀ وړلوایمان 

ک څو.کاھن عیسى پالطوس لھ راوستۀ
.  پالطوس ووئیل. چې د روم بادشاه وو

چې زۀ پھ دې سړى کښې ھیڅ جرم 
خو خلق دا چغى . وینمنۀ 

، چې ھغھ پھ سولئ وھى
.، ھغھ پھ سولئ کړئکړئ
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ړومبے ایسټر

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښ دا قیصئ 

شتھ دے

21-13یوحنا،24-22، لوقا28-26متى

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 

یوه ښځھ قبر تھ والړه وه او ژاړل 
غھ او ھ. عیسى ھغې تھ څرګند شو.یې

س پھ خوشحالئ شاګردانو لھ واپډیره 
عیسىاو وى وئیل چې . ورغلھ

نھژوندے دے، عیسى د مړو 
.ژوند پورتھ شو

کۀ دا د قیصئ خاتمھ وې نو دا 
خو . څومره د افسوس خبره ده

خدائ یو ډیر غجیبھ کار 
مړعیسى .وکړو

.پاتې نۀ شو

6054

ختم شو

ئ او ډیر زر خپلو شاګردانو تھ ھم راڅرګند شو او ھغو
ى تھ یې خپل السونھ وښودل چې پھ میخونو زخمى شو

ھغھ پطرس ھم . دا رښتیا دى، عیسى ژوندے وو. وو
لو تھ معاف کړو، او ټولو شاګردانو تھ یې ووئیل چې ټو

کوم نو بیا ھغھ واپس آسمان تھ وختلو چې. خبر ورکړئ
.  نھ ھغھ ړومبے کرسمس لھ راغلے وو

او د ھفتې پھ ړومبئ ورځ سحر
وختى د عیسى څۀ شاګردانو 

کاڼېنھ څۀ د قبر ولیدل چې 
کلھچې . دىشوى لرى 

نووکتل دننھ ھغوئ 
.  ھلتھ نۀ ووعیسى 
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ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ،  27


