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ثمغاث ثبد خیجو یدیم 
س ذایس سضع، ثیطاوین ن

خزارنت كي إجن حاجة 
. واثحري توقیع زاث نس

ثمغاثا . أمیس جا یتمتا
ذیماس ن عیسى، مریم، 

ثبد أطاف إومشان ني 
ماني سمان عیسى أك 

.صالیب



مانایا مارا یوقع؟ ماماش 
ماماش ثمسار إ عیسى 
أرامي یموث أمو؟ ماما 
شیكا أربي إجا عیسى 
أثسمارن أك صالیب 

یموث أمني؟ حما 
عیسى إخضا؟ ما 

جا ویزاماشا ما أربي 
سنجم؟أثي 



یدجا -أربي وادجي! ال
.  اعیسى وایعصیش. ویزما

ال عیسى نتا ربدا جا یسن إ
أدیمث خوفوس ن 

أرمي میدجا . رعوصاط
یدجا عیسى دمزیان، إجو 

وسار وني أك سمان سمعان 
ین یناس إ مریم قا ثیغوفاو

.تراجانتاخ غا زاث



ما قبر شوایت نھوراث 
أدیمث، ثوسد إجن عیسى 

إ عیسى ثمغاث ثفارغاس 
خي إذارن أمان نمواذ نوارثاف 

ن عیسى ناناس، إمحضان . نس
."  صبحثاكا إجن شغر ی"ماشا عیسى یناسن، ." ثدیاع ثینعاشین"

!أوارنا إینا عیسى شانداب." ثكیت إركنازث إنو"



مانایا، یھوذا، إجن أواري 
زي إمحضارن ن عیسى، 
أو یقبر حوما أذیغذار عیسى
أسییني إومقران ن طاربا 

30ماني یدجا عیسى س 
.إماصام ن نوقاث



ماكالیشاذي رعیذ ن لفصح، عیسى 
إناسن رحوایج . أك إمحضارن نسأمكارو 

صبحن خ أربي ذ واوارن أناس إغایسوفغ
ى أواري إمانیني عیس. إییني إثي سعیزن

یوشاسن أغروم ذیجو غاراف أزایس سوان
مانایا مارا حوما أداسن إفكار إال . مارا

أرامث ن عیسى ذي ذامن نس یوشیثن 
حوما أتییري أرحمث 

ذوسماح ن أربي 
.رعوصاتإمارا 



بیتر. عیسى یناسن إ رعاشاث نس أذي تواغذار، حوما أضاورن
قبر ما أذیدن "عیسى یاراخاس، ." نش واتاكویراخشا"یناس، 

."أویازیض أذاي ثنكاض ثراثا إموران



عیسى ذي دجیراث ني، 
ذي یروح أذیزادج 

رعراسي ن 
أمحضار ني.جثسیماني

.  اسجا أكیس یوییث ییض
ا ی"عیسى یدعا غا أربي، 

أج أغارافا" "...بابا إنو،
ماشا . أذیاعذا زاي

عاماص، وادجي أماشناو 
ماماش غكاخ نش، ماشا 

."أمش غاثكذ شك



رحساب، أعواریش ن نمبرا 
یوذان أوسیند غا رعراسي ماني

.  یدجا عیسى، إندھیثند یھوذا
نس، عیسى واكیسن یاطیفشا إخف

ماشا بیترإقساس أمزوغ إیجن
سرحس، عیسى إیحاذاس. وایاز

ماغا عیسى . أمزوغ إسكانفاث
فن ییني إدیوسین أثطإال یسن 
.ثیرا ن أربي خاسزي 



سى ذیني نان إیجدجیذن ن ووذاین عی. عیسى غا ثداث ن طربةویان 
اثا ثر.بیتر إبد أطاف إثماسي ن إخدامن أوشا إخازا. إخساس أذیموث

إموران إوذان خزان ذي بیتر 
!"  جاثدجیذ أك عیسى"، ناناس
، إنكاریتإموران بیتر ثراثا 

أماشناو مامش ذا سینا 
نیشان، و بیتر عیسى قبر 

و إیكوماسا إیتزادجا 
.أوار وایحرینإیقار 



بیتر . أواراس، یازیض إیدنغي 
.  یویازد أربي أخمي ذ رحس ن أربي

بیتر میدي فكار أوارن ن عیسى، 
.إمطاون سثفقحتإرود 



ال إسن إ. إتار لموساماحا رانتایھوذا 
ك عیسى وایدجي بو ذاعفان نیخ إت

30یھوذا یاراسن . رموعصیاث
إماصام ن نوقاث ني ذاس وشین، 

یوكيماشا طارب ني إستیوشین 
.أخاس تیطف



ن یھوذا یندار ثینعاشی
ني ذي ثمورث، إفغ غا

.بارا إیجییف إخفنس



إ ویاند عیسى قبرطربة 
بیالطس نتا إخدم أك 

بیالطس . رمخزن ن روما
یب واوفیخ بو رع"یناسن، 

ماشا یوذان ."ذي یایازا
إدیمونان قان سجاذ، 

!"صلبمث! صلبمث"



بیالطس إسلماسن، إسھواد خاسغوناكارو 
رعسكا وثین . رحكام نرموت خ صالیب

وب عیسى سربونییاث، سوسفن خو غمب
سقانازد تاج. نس و مسحن زایس ثمورث

ني خ. سیسنانن أشكناسث كي أجدجیف نس
.أوشا سمانط خ صالیب أوكاشوض



إسن إال رموت نس أتاوي. ربدا یسان إال أمني غیمثعیسى 
یسى، ثناین إك تواصلبن أطاف إ ع. أرحمث إییني زایس یومنن

إجن یومان س عیسى إروح غا 
وایومینشا ونغني ، جنث

.غا جنثوایروحشا 



ثیساعاثین ن رحریق، أواري 
صافي كورشي "یناسن، عیسى 
رخذمث . یموثأوشا " إیكمر،

رعاشاث . صافي ثكمرنس 
ندرنت كیجن نس 

.حدأمشان واثیسین 



أوشا رعسكا ن خني 
روما بلعن و حضان 

روخا أورا . أندر نس
ذیجن ما یزما أدیادف 

.يذیني نیخ أذ یفغ سن



تا ذ نھایة ن مري 
ثحاجیت، أیري ثویانغد

ماشا أربي. ثیفقاح أطاس
.  إكا إجن حاجث ثصبح
!عیسى ویقیمشا یموث 



صبح جیش ذي نھار أمزوارو ن غا 
، أوفین إمحضان ن عیسى سیمانا
یدجان خ واندر -ني دجاأزرو 

.  عیسى إقنوني أغییرینن 
خزان غذاخر نس مي 

عیسى أوفین 
.یذجيواذیني 



سى عی. ثمغاث ثقیم ثترو غواندرإجن 
ثروح ثفاح أطاس حوما ! یوسد غاس

اذ عیسى ع. "أتیني إ محضان ن عیسى
!"عیسى یذورد زي رموث! إیدار



سن عیسى وشاي وسید غا یمحضان نس، إسمراویعاطاشا 
!  اوذعیسى یدار ع. نیشان. إفاسن نس مانیس إث صلبن

إسمحاس إ بیتر خ وانكار نس، إیناسن إ محضان نس 
خني أوشا یعقب . أذینین إ مارا یوذان خ عیسى

.جنث مانیس دیوساغا 



أمزواررعیذ ن لفصح 

ثحاجیت زي یاوار ن أربي، اإلنجیلإجن 

أتافذ ذي

، 24-22، لوك 28-26متى 
21-13یوحنا 

".نواوارن نش تیش ثفاوتثواث "
130:119َمْزمور 



نھایة



.  ن یعناناإلنجیل ثقرانخ خ أربي نخ أمقران، إخرقانخ و یرزو أثنسن مثحاجیت 

ث أسعوقب نرموعصی. إسن نشین نكا ثوعفنا نتا إقراص رمعاصيأربي 
أربي إسعزیكنیو سوطاص سویني إسقاذد غثمورث میس . ذرموتنتاث 
غاص غیجن میس واھا، قناص عیسى، إجیثن اثنغن خي جو كشوذ واخا 
ام صالیب حوما أكوم یسمح أربي خ رمعاصي ني إثكیم دي ثوداث نوقناص 

عیسى أدیعقب غ ثمورث حوما . وتمتیمشا على سبت نسنتوحوما 
.نوام مارا، وكنیو مارا أكیس ثعیشم إربداأدعیش غداخر 

:ثومند إال منیا إكدجان ذتیضت، إني یوارا إ یاربيمارا 
ذبناذم سیذي عیسى، نش أومنخ إال شك ذ أربي، نش سنخ إال ثدورذ 

یاله خ. على سبت رمعاصي إنو، وروخا شك أقاش تعیشذ زیجذیذحوما أتموثذ 
أراحید غثوذاث إنو سمحاي خ رمعاصي إنو، حوما أغاري ثیري ثوذاث ذجذیذ

عوناي حوما أشكخ أراي . روخا، وإجن نھار أقاث إتسد أكیش إریخ إربدا
.أمین. أدعیشخ على سبت نش أم میش أمزیانوحوما 

16:3یوحنا ! اإلنجیل وسیور أك أربي كور نھارغار 
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