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تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔جب 



وہ خاتون شور مچاتی 
پہاڑی پر کھڑی اس 

کی اداس نگاہیں 
خوفناک منظر ایک 
طرف دیکھ کی 

۔ رہی تھیں



ا۔ تھمر رہا کا بیٹا اس 
اور تھیں والدہ مریم 

کے جگہ وہ اس 
قریب کھڑی 

تھی جہاں یسوع 
کیل کو صلیب پر 

کیا گیا تھا۔



یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت 
علیہ السالم اسعیسیٰ 
انداز میں ایسی خوفناک 

خوبصورت 
کا زندگی 
کیسے خاتمہ 

ہیں؟ کرسکتے 



وہاں پرکو اپنے بیٹے خدا 
ب صلیکسی لئے کے مرنے 

کی اجازت دینے کیل لگا پر 
کیسے دے سکتا 

؟ کیا تھا
حضرت 
علیہ السالم نےعیسیٰ 

غلطی کی تھی کہ وہ 
تھا؟ کیا خدا ناکام ہوا؟کون 



خدا ناکام نہیں ہوا۔ ! نہیں
یں یسوع نے کوئی غلطی نہ

انتا کی تھی۔ یسوع ہمیشہ ج
تھا کہ شریر لوگوں کے 

ذریعہ اسے موت کے گھاٹ 
اتار دیا جائے گا۔ یہاں تک 

تھا، جب عیسیٰ بچہ کہ 
شمعون نامی ایک بوڑھے 
ھا شخص نے مریم کو بتایا ت

کہ غم ہی آگے ہے۔



حضرت عیسیٰ علیہ 
جانےکے مارے السالم 

سے کچھ دن پہلے، 
آئیں اور خاتون ایک 
کے پاؤں پر اس 

والی مالگ ڈالی۔ خوشبو 



وہ پیسہ برباد کر رہی "
نے شاگردوں " ہے،

اس نے "کی۔ شکایت 
"  ہے،اچھا کام کیا ایک 

میرے اس نے "نے کہا۔ یسوع 
!فاظکیا عجیب ال" کے لئے یہ کیا۔تدفین 



عیسیٰ کے بارہ بعد، اس کے 
ایک، میں سے شاگردوں 
priests 30نے یہوداس 

چاندی کے ٹکڑوں میں 
کو چیف کاہنوں عیسیٰ 

حوالے کرنے کے 
کیا۔پر اتفاق 



یں، میہودی فسح کی تقریب 
ے اپنے شاگردوں کنے یسوع 

کھایا۔ کھانا ساتھ آخری 
اس نے انھیں خدا کے بارے 

ور میں حیرت انگیز باتیں ا
ان جو اس سے پیار کرتے ہیں

سے وعدہ کیا تب 
نے ان یسوع 

بانٹنے کے لئے کو 
اور ایک روٹی 

۔دیاپیالہ 



. انھیں یاد دالنے کے لیہ 
اور کا جسم کہ یسوع 

ی معافکے لئے گناہوں خون 
ا۔لئے دیا گیا تھکے النے 



س کو تب یسوع نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ا
اور وہ بھاگ جائیں گے۔گا، دھوکہ دیا جائے 

یا۔ پیٹر نے اصرار ک" گا،میں نہیں بھاگوں "
آپ ، پہلےمرغی کے کوے سے "کہا، عیسیٰ نے 

مجھے تین بار 
"کریں گے۔انکار 



حضرت بعد، اس رات کے 
عیسی علیہ السالم 
گتسمنی کے باغ میں

پڑھنے گئے تھے۔ نماز 
شاگرد جو اس کے ساتھ 

اے میرے"تھے سو گئے۔ 
، کییسوع نے دعا " باپ،
یہ پیالہ مجھ سے "... 

میری حال، گزرے۔ بہر 
، نہیںمرضی کے مطابق 

"ے۔بلکہ آپ کی مرضی س



ہوا، جس اچانک ایک ہجوم باغ میں داخل 
نے کی سربراہی یہوداس نے کی۔ یسوع 

لیکن پیٹر نے ایک کی، مزاحمت نہیں 
کان کاٹ دیا۔ خاموشی آدمی کا 

نے اس شخص سے، یسوع 
چھو لیا اور کو کان کے 

دی۔ بخش کو شفا اس 
اس کہ جانتا تھا یسوع 

کی گرفتاری خدا کی 
کا حصہ ہے۔مرضی 



یا۔ ہجوم عیسیٰ کو سردار کاہن کے گھر لے گ
و مر وہاں یہودی رہنماؤں نے کہا کہ عیسیٰ ک

ہی، جانا چاہئے۔ قریب 
نوکروں کی آگ پیٹر 
ہوا پاس کھڑا کے 

۔رہااور دیکھتا 



آپ "ا، کہنے پیٹر کو گھورا اور لوگوں بار تین 
اس تین بار پیٹر نے!" تھےیسوع کے ساتھ 

جیسے کی، تردید کی 
نے کہا تھا۔ عیسیٰ 

نے حتیٰ کہ پیٹر 
بھی کی لعنت 

بھی قسم اور 
کھائی۔



تے ایک مرغا نے ہنستبھی، 
دا ہوئے کہا۔ یہ پیٹر کو خ

کی آواز کی طرح تھا۔ 
یسوع کے الفاظ کو یاد

طرح بری ہوئے، پیٹرکرتے 
رو پڑا۔سے 



یہودا کو بھی افسوس ہوا۔ وہ 
ناہ یا جانتا تھا کہ عیسیٰ کسی گ
جرم کا قصوروار نہیں تھا۔ 

30یہوداس نے چاندی کے 
لیکن لئے، واپس لے ٹکڑے 

نہیں کاہن اسے 
تھے۔لیتے 



ے یہوداس نے پیسہ نیچ
ور ا-باہر گیا دیا، پھینک 

خود ہی پھانسی دے دی۔



کے کاہنوں نے عیسیٰ کو رومی
الیا۔ پیالطس کے سامنےگورنر، 

مجھے اس"کہا، پیالطس نے 
آدمی میں کوئی 

"  نہیں ملی۔غلطی 
رہا، ہجوم روتا لیکن 

اس کو مصلوب "

!"اسے مصلوب کرو! کرو



آخر میں پیالطس نے ہار مان لی
ی اور یسوع کو صلیب پر مرنے ک
یٰ کو سزا سنائی۔ فوجیوں نے عیس

اس کے چہرے پر تھوکمارے، مکے 
ے اور اسے کوڑے مارے۔ انہوں نلیا، 

تاج لمبی تیز کانٹوں کا ظالمانہ
ا۔ تب بنایا اور اسے اپنے سر پر دبای

انہوں نے اسے مرنے کے 
لکڑی کے ایک لئے 

پر کیل کیا۔صلیب 



ر یسوع ہمیشہ جانتا تھا کہ وہ اسی طرح م
یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی موتوہ گا۔جائے 

س اس گنہگاروں کے لئے معافی الئے گی جو ا
پر بھروسہ کرتے ہیں۔ 

کے ساتھ دو یسوع 
کو مصلوب مجرموں 

گیا تھا۔ ایک نے یسوع کیا 
اور جنت -کیا پر یقین 

۔ دوسرے گیاچال میں 
نہیں کیا۔نے 



سوع یبعد، گھنٹوں تکلیف کے 
، "یہ ختم ہو گیا"کہا، نے 

فوت ہوگیا۔ اسکا اور 
. ہوامکمل کام

نے اسے دوستوں 
میں نجی قبر 

کیا۔دفن 



تب رومی فوجیوں نے
قبر کو سیل کر کے

پہرہ دیا۔ اب کوئی 
یا باہر -بھی 
جا سکا۔نہیں 



وتا اگر یہ کہانی کا اختتام ہ
تو کتنا افسوس ہوتا۔ 

خدا نے حیرت لیکن 
کچھ کیا۔ انگیز 

مردہ یسوع 
!رہانہیں 



ہفتے کے پہلے دن کی صبح 
عیسیٰ کے کچھ سویرے، 

نے دیکھا کہ شاگردوں 
ہٹا پتھر قبر سے یہ 
ہے۔ جب انہوں ہوا 

نظر ڈالی نے اندر 
اب تو عیسیٰ 

تھا۔وہاں نہیں 



ی۔ ایک عورت مقیم کے پاس روتی رہ
! یسوع اس کے سامنے حاضر ہوا

دوسرے شاگردوں کو بتانے وہ 
خوشی خوشی واپس آگئی۔ 

عیسیٰ ! زندہ ہےیسوع "
!"آگیا ہےواپس سے موت 



ر اوآیا، جلد ہی عیسیٰ شاگردوں کے پاس 
۔ یہ سچ اپنے کیلوں کے داغے ہوئے ہاتھ دکھائے

و اس نے پیٹر ک! تھا۔ یسوع پھر زندہ تھا
دوں اور اپنے شاگرکیا، انکار کرنے پر معاف 

سے کہا کہ ہر ایک کو اس کے بارے میں 
ا بتادیں۔ پھر وہ جنت میں واپس چال گی

جہاں سے آیا تھا۔



ایسٹرپہال 

خدا کے کالم، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

، 24-22لیوک ، 28-26میتھیو 
21-13جان 

"۔ےکے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہآپ "
130:119زبور 



ختم شد



ے بارے بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا ک
تا ہے کہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہبتاتی میں 

۔آپ اسے پہچانیں

اہ کا جسے وہ گنہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
ے اتنا لیکن خدا آپ سہے، نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت 

صلیب کو، وع یسبیٹے، پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے 
ھیجا۔ پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے ب

آپ اگر! پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا
اہوں کو یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گن

وہ ! تو وہ کرے گاگے، معاف کرنے کے لئے کہیں 
اور آپ ہمیشہ اسگا، آئے گا اور آپ میں زندہ رہے اب 

۔کے ساتھ رہیں گے



تو، آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے اگر 
:کہناسے یہ خدا 

یرے پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور م
ور اب آپ اگئے، کے لئے ایک آدمی بن گناہوں کے لئے مرنے 

اور زندگی میں آئیںمیری دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم 
ندگی تاکہ میں اب نئی زکردیں، میرے گناہوں کو معاف 

ں گا۔ اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوپاؤں، 
ے بچے کی طرح آپ کے لئاپنے آپ کی اطاعت کرنے اور 

زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

!  ںکو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریبائبل 
16:3جان 
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