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.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



عورت گوڙڳالڙي ۾  
ھن جبل تي بیٺل ھئي،

جون اکیون خوفناڪ
منظر ڏسي رھیو 

ھن جو پٽ . ھئیون
ھيء . مري رھیو ھو

حضرت ماء پاڪ 
ا مریم ھئي ۽ انھین جڳ

ھنجتي تي ھوئي 
ڪوڪنجو پٽ 

تيسان صلیب 
.ٽنگیل ھو



اھو سڀ ڪجھھ ڇوٿیو؟ 
ي پنھنجي زندگي کي اھڙیُسوع 

؟ خوفنڪ طریقي سان ڇو ڊني
پنھنجي ڇوتھ خدا ۽ 

کي صلیب تي پُٽ 
سان ڪوڪن 

جي اجازت ٽنگڻ 
یُسوع ڇاء ؟ ڊیندوڇو 

غلطي ڪئي تھ ڪو 
ُخدا ڇا ھو ڪیر آھي؟ 

ھو؟ٿئي ویو ناڪام 



.  ٿیوھونھ نھ، خدا ناڪام 
ن  یُسوع ڪو بھ غلطي ڪو

یُسوع ھمیشھ. ڪئي ھئي
ڄاڻیندوھو تھ ھن کي بڇڙا 

ھسي تائن. ماڻھوئي ماریندا
تھ تھ یُسوع اڃا ٻارڙوئي ھو

ھڪ پوڙھي ماھڻو شمعون 
ماء مریم کي ٻڌایوھو تھ 

سانتلوارتھنجي جان بھ 
.يیندوگھائي



ڪجھھیُسوع جي مرڻ کان 
آئيڏینھن اڳ ھڪ عورت 

جيھن عطر قیمتي ۽ ھن 
شاگردن شڪایت. ھاریوپیرن تي 

رھيڪري ضایع ڪئي تھ ھوء پئسا 
موھنجيیُسوع چیو، ھن . ھن سٺو ڪم ڪیوآھي. آھي

.ھنعجیب لفظ آآھي ڪیڏا دفن ڪرڻ جي تیاري ڪئي 



ا ھن کان پوء یھوداه، جیڪ
ٻارھن شاگردن مان ھڪ 

ھو غداري ڪئي  ۽ یسوع 
ن کي چاندي جي ٽیھي سڪ

جي عوض سردار ڪاھن 
.جي ھوا لئي ڪري ڇڊیو



عید فصح جي ڏینھن،جي ۽ یھودین 
ي  پنھنجي شاگردن سان گڏ آخریسوع 

کین خدا جي عجیب ھن . کاڌوکاڌئین
۽ وعده بڌایا جن سان ھومحبتڳلھیون 
رتو پوء عیسي ماني ۽ پیالو و. رکي ٿو

۽ اھوھن ڳالھھ جي ورایو ۽ انھن ۾ 
جسم ۽ رت  جو یادگاري ھي تھ یسوع 

گناھن جي بخشش 
.وھایو ویو آھي الء 



ٿیندو۽ پنھنجي دوستن کي ٻڌایو تھ ھن سان دوکویسوع تڊھین 
.  یومان نھ ڇڏیندس، پطرس زور ڀر. کي ڇڏي وینداھن سڀئي 

ي دفعا تون ٽاڳ چیو تھ ڪوڪڙ جي ٻانگھ ڊیڻ کان یسوع پر 
.منھجو انڪارڪري ڇڊندي



انھي رات پوء ان کان 
ي باغ گیتسمني جیُسوع 

۾ دعا گھرڻ الء ویو  ۽ 
نڊ سندس سڀئي شاگرد ن

یسوع دعا.۾ پئجي ویا
!  اي باباڪئي،

ہ جیڪڏھن تون چاھین ت
ي ھي پیالو مون تان ٽار

تنھن ھوندي بہ . ڇڏ
ي منھنجي نہ، پر تنھنج

"'.ٿئيمرضي پوري 



ھڪڙو وڏو ٽولو اوچتو 
.  یھودھ سان ڳڊ باغ ۾ آیو
پر یسوع مخالفت نھ ڪئي،

پطرس ھڪ سپاھي کي  
ھڻي ڪن  ڌڪتلوار جو

خاموشيء . ڇڏیوڪپي 
انھيَء جيسان، یُسوع 

ٽائيچڪن کي ھٿ الئي 
ھو یسوع ڄاڻیندو. ڊڻيشفا 

ي تھ سندس گرفتاري خدا ج
.منصوبي جو حصوآھي



ھودي اتي ی. ھي ٽولو یسوع کي سردار ڪاھن جي گھرکڻي ویا
س ویجھوئي پطر.کي صلیب ڊیویسوع اڳواڻ چوڻ لڳا تہ 

بیٺوھوانھن جي نوڪرن 
پي سیڪین مچڳڊسان 

.ڊسي رھیو ھو۽ 



ن بھ تو"ٽي ڀیرا پطرس کي غور سان ڊسڻ تي چیو تہ ماڻھن 
تھ ن جئی.ٽي دفعا انڪار ڪیوپطرس . سان گڏ ھئینیسوع 

ان کان ھو یُسوع فرمایو 
لعنت بھ تھ پطرس عالوه 
.۽ قسم بھ کاڌھینڪئي 



انگھ اُنھین ئي وقت ڪڪڙ ب
اھو پطرس ڏانھن خدا . ڊني

یسوع . جي آواز وانگر ھو
یاد ڪندي، پطرسلفظ جا 

.زار زار روئي پیو



ندو ھو ڄاڻی. بھ ڏاڍو افسوس ٿیوکي یھودھ 
ن ھ۽ . بلڪل بیگناھھ آھئيیسوع، ھو تھ 

یھودھ . ڪو بھ جرم نھي ڪیو
، سردار جا ٽیھھ سڪاچاندي 
، چاھیاءڏانھن موٽڻ ڪاھن 

.ورتاھن واپس نھ پر 



ي یھودا ھن سکن کي اُڇالئ
۽. ۽ ٻاھر نڪري ویوڇڊیو 

.نپاڻ کي پھائي ڊئي ڇڊئی



کي پالطوس سمون آندویسوع ڪاھن 
پالطوس .رومي گورنر ھوجیڪا، 
مان ھن شخص ۾ ڪوبھ ڏوھ "چیوتھ 

تیئن ھجومپر". ناھي ڏٺو،
ھن ڏیندي چیو تہزور 
،چاڙھیوستي صلیب کي 

.چاڙھیوستي صلیب 



آخرڪار، پطالطوس انھن جي ڳلھ مڃي 
ي ۽ یسوع مسیح کي صلیب تي موت جویو 

یو کي ڇڪیسوع سپاھي . سزاجو حڪم ڏنو
س منھن تي ٿڪیو ۽ کیھن جي ویا،کیڻي 

۽ ظالمن ڪنڏھن جو تاج ٺاھي . ڪوڙا ھیان
ء پو. ھن جي مٿي تي زو سان دٻائي رکیو

ان انھن کیس مرڻ الء صلیب تي ڪوڪن س
.مڙھي چڏیو



ھو ڄاڻندو . تھ ھواھین مرندو، یسوع ھمیشھ کان ڄاڻیندو ھو
ھو تھ ھو گنھگارن جي گناھ جي بخشش جي الء، پنھنجي

۽ انھن جي خاطرجیڪي . زندگي ڏیندو
. پھنجوڀروسورکن ٿاانھي تي 

ڏوھارین کي ٻھ ڳڊ یسوع سان 
ھڪڙي . وئيصلیب ڏني بھ 

آسمان ۽ آندو تي ایمان یسوع 
تھ جڏھن . ویوڏانھن 

.نھ آندوٻئي ایمان 



ڪالڪن جي اذئیت کان پوء، 
مريیسوع چیوتھ تمام ٿیو ۽ 

ھن جو ڪم مڪمل ٿي . ویو
کیسشاگرد . چڪو ھو

.قبر ۾ دفن ڪیونئین 



ر پوء رومي سپاھین قب
۽چڏي ڪريکي ُمھر 

ان جي حفاظت ڪرڻ 
ا ڪو بھ اندر یتھ . لڳا

وڃينھ ٻاھر 
.سگھي



ڪھاڻي جیڪڏھین اھاء 
تھ . جو خاتمو آھي

ڪیڏي افسوسناڪھي 
ڏاڍوپر خدا ڪجھ آھي  

جیڙوڪیوتعجب 
مئل ئيیسوع 

.نھ رھیو



صبح،ھفتي جي پھرین ڏینھن
شاگردنجي ڪجھھ سویریسوع 

و کي، قبر تان پٿر لڙڪل ملی
تھجڏھن اھي اندر پھتا 

ھتيتھ یسوع ڏٺون 
.ڪونھي



ي ھڪ عورت قبر تي بیٺي رون
.یسوع انھي تي ظاھر ٿیو. پي

ھوءوڊي خوشيء سان شاگردن 
سوع یڏانھن موٽي ۽ کین ٻڌایو تھ 

آھي، تھ یسوع مئل مان جیئرو 
.جیئرو ٿي چڪو آَھي



و ۽ پنھنجي شاگردن تي بھ ظاھر ٿییسوع جلدئي، 
انھن کي پنھجي ڪوڪن سان زخمي سوراخن وارا 

.   جیئرو ھوتھ یسوع اھو سچ آھي . یائینھٿ ڏیکار 
ھن پطرس کي سندس انڪار الء معاف ڪیو، ۽ 

.  سڀني شاگردن کي چیوتھ ھر ڪنھن کي ٻڌایو
کان پوء ھو آسمان ڏانھن واپس موٽي ویو ان 

.ڪرسمس تي آیو ھوجتان ھو پھرین 



پھریون ایسٽر

خدا کان ھڪ ڪھاڻ ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھي

21-13، یوحنا 24-22، لوقا 28-26متي 

".ٿوڏئيڪالم جو مطالعوسوجھرو توھانجي "
130: 119زبور 



آخر



ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب خدا جي باري ۾ اسان کي 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

خدا ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھي ۽
گناھھ جو اجر موت آھي،پر خدا اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھن 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
ئرو ٿیو ۽ مسیح مئلن مان جییسوع )عیسي(پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

کان ھي ۽ انتي ایمان آڻیوٿا مسیح یسوع ) عیسى(آسمان ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ. پھنجن گناھن جي معافي طلب ڪریو

.رھنداایندا ۽ توھان جي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.خدا کي ٻڌایوتھ جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
یو ۽ منھنجي ڪري انسان بڻ۽ مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان خدا آھیومسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.بائبل پڙھو ۽ ھر روز خدا ساڻ  ڳالھایو
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