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سوع یمیں، یہودی فسح کی تقریب 
اپنے شاگردوں کے ساتھ آخرینے 

ے کھایا۔ اس نے انھیں خدا ککھانا 
جو بارے میں حیرت انگیز باتیں اور
عدہ اس سے پیار کرتے ہیں ان سے و

کے لئے کیا تب یسوع نے ان کو بانٹنے
ں روٹی اور ایک پیالہ دیا۔ یہ انھی

کہ . یاد دالنے کے ل
کا جسم یسوع 

گناہوں اور خون 
معافی النے کے لئے 

لئے دیا گیا تھا۔کے 

حضرت عیسیٰ علیہ 
کے مارے جانے سے السالم 

ایک خاتون کچھ دن پہلے، 
اس کے پاؤں پر آئیں اور 
والی مالگ ڈالی۔ خوشبو 

" ہے،وہ پیسہ برباد کر رہی "
اس نے "نے شکایت کی۔ شاگردوں 

اس نے "یسوع نے کہا۔ " ہے،اچھا کام کیا ایک 
!کیا عجیب الفاظ" کے لئے یہ کیا۔میرے تدفین 

یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت 
علیہ السالم اس عیسیٰ 

انداز میں ایسی خوفناک 
زندگی کا خوبصورت 

کیسے خاتمہ 
ہیں؟ کرسکتے 

اپنے بیٹے خدا 
وہاں پر مرنے کے کو 
پر کیل لگا صلیب کسی لئے 

کی اجازت کیسے دے سکتا دینے 
؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ تھا

ہ السالم نے غلطی کی تھی کہ و
تھا؟ کیا خدا ناکام ہوا؟کون 

کہ دیا تب یسوع نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کو دھو
"  گا،میں نہیں بھاگوں"اور وہ بھاگ جائیں گے۔ گا، جائے 

پہلے، سے مرغی کے کوے"کہا، پیٹر نے اصرار کیا۔ عیسیٰ نے 
"آپ مجھے تین بار انکار کریں گے۔

ارہ عیسیٰ کے ببعد، اس کے 
ایک، شاگردوں میں سے 

 priests 30یہوداس نے 
چاندی کے ٹکڑوں میں 

ے عیسیٰ کو چیف کاہنوں ک
۔حوالے کرنے پر اتفاق کیا

۔ خدا ناکام نہیں ہوا! نہیں
ہیں یسوع نے کوئی غلطی ن
کی تھی۔ یسوع ہمیشہ 
ں جانتا تھا کہ شریر لوگو
کے ذریعہ اسے موت کے 

اں گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ
تک کہ جب عیسیٰ بچہ 

شمعون نامی ایک تھا، 
بوڑھے شخص نے مریم کو

ے۔بتایا تھا کہ غم ہی آگے ہ
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ہ یہودا کو بھی افسوس ہوا۔ و
گناہ جانتا تھا کہ عیسیٰ کسی

ا۔ یا جرم کا قصوروار نہیں تھ
ٹکڑے 30یہوداس نے چاندی کے 

لیکن کاہن لئے، واپس لے 
نہیں لیتے تھے۔اسے 

ہودی ہجوم عیسیٰ کو سردار کاہن کے گھر لے گیا۔ وہاں ی
پیٹر ی، ہرہنماؤں نے کہا کہ عیسیٰ کو مر جانا چاہئے۔ قریب 

نوکروں کی آگ کے پاس کھڑا 
تین بار ۔اور دیکھتا رہاہوا 

نے پیٹر کو گھورا اور لوگوں 
آپ یسوع کے ساتھ "کہا، 
تین بار پیٹر نے اس !" تھے
جیسے کی، تردید کی 

نے کہا تھا۔ عیسیٰ 
نے حتیٰ کہ پیٹر 

بھی کی لعنت 
بھی قسم اور 

کھائی۔

حضرتبعد، اس رات کے 
عیسی علیہ السالم 
نماز گتسمنی کے باغ میں
رد پڑھنے گئے تھے۔ شاگ

جو اس کے ساتھ تھے 
"  ،باپاے میرے "سو گئے۔ 

ہ ی"... کی، یسوع نے دعا 
ہر پیالہ مجھ سے گزرے۔ ب

میری مرضی کے حال، 
بلکہ آپنہیں، مطابق 

"کی مرضی سے۔

یہوداس نے پیسہ 
اہر بدیا، نیچے پھینک 

اور خود ہی -گیا 
پھانسی دے دی۔

تے ایک مرغا نے ہنستبھی، 
ا کی ہوئے کہا۔ یہ پیٹر کو خد

ے آواز کی طرح تھا۔ یسوع ک
پیٹر ، ہوئےالفاظ کو یاد کرتے 

طرح سے رو پڑا۔بری 

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

لیکن پیٹر نے ایککی، مزاحمت نہیں نے 
سے، کان کاٹ دیا۔ خاموشی آدمی کا 

نے اس شخص کے کان یسوع 
چھو لیا اور اس کو شفا کو 

دی۔ یسوع جانتا تھا بخش 
اس کی گرفتاری خدا کہ 

مرضی کا حصہ ہے۔کی 

12

9

11

14 13

10



تب رومی فوجیوں نے 
ہرہ قبر کو سیل کر کے پ
ا ی-دیا۔ اب کوئی بھی 
باہر نہیں جا سکا۔

۔ یسوع ہمیشہ جانتا تھا کہ وہ اسی طرح مر جائے گا
ے یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی موت اس گنہگاروں کوہ 

یسوع لئے معافی الئے گی جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
کے ساتھ دو مجرموں کو مصلوب 

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

۔ دوسرے نے نہیں کیا۔گیا

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

مجھے اس"کہا، پیالطس نے 
ں آدمی میں کوئی غلطی نہی

لیکن ہجوم روتا " ملی۔
اس کو مصلوب "رہا، 
!"اسے مصلوب کرو! کرو

تا تو اگر یہ کہانی کا اختتام ہو
خدا کتنا افسوس ہوتا۔ لیکن

نے حیرت انگیز کچھ کیا۔ 
!یسوع مردہ نہیں رہا

وع نے یسبعد، گھنٹوں تکلیف کے 
اور فوت، "یہ ختم ہو گیا"کہا، 

.  ہوامکمل کامہوگیا۔ اسکا 
دوستوں نے اسے نجی 

میں دفن کیا۔قبر 

آخر میں پیالطس نے ہار مان لی
ی اور یسوع کو صلیب پر مرنے ک

 کو سزا سنائی۔ فوجیوں نے عیسیٰ
اس کے چہرے پر تھوکمارے، مکے 
اور اسے کوڑے مارے۔ انہوں نےلیا، 

اج بنایا لمبی تیز کانٹوں کا ظالمانہ ت
نہوں اور اسے اپنے سر پر دبایا۔ تب ا
ایک نے اسے مرنے کے لئے لکڑی کے

صلیب پر کیل کیا۔
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ختم شد

نے اور اپآیا، جلد ہی عیسیٰ شاگردوں کے پاس 
ھا۔ کیلوں کے داغے ہوئے ہاتھ دکھائے۔ یہ سچ ت

رنے پر اس نے پیٹر کو انکار ک! یسوع پھر زندہ تھا
یک اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہر اکیا، معاف 

ں کو اس کے بارے میں بتادیں۔ پھر وہ جنت می
واپس چال گیا جہاں سے آیا تھا۔

ویرے، سہفتے کے پہلے دن کی صبح 
عیسیٰ کے کچھ شاگردوں نے 

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

نظر ڈالی تو اندر 
اب وہاں عیسیٰ 

تھا۔نہیں 

بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں 
۔ںہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیبتاتی 

ناہ کی جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گہے، خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا 
بیٹے، تے لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوہے، سزا موت 

ھیجا۔ پھر صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بکو، یسوع 
ھتے ہیں اگر آپ یسوع پر یقین رک! یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چال گیا

وہ ! گاتو وہ کرےگے، اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں 
۔ےاور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گگا، آئے گا اور آپ میں زندہ رہے اب 

:خدا سے یہ کہناتو، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے 
ے اور میرے گناہوں کے لئہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا عیسیٰ، پیارے 

یری ماور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم گئے، کے لئے ایک آدمی بن مرنے 
زندگی تاکہ میں اب نئیکردیں، زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف 

رنے اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کپاؤں، 
۔بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمیناپنے اور 

16:3جان ! کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریںبائبل 

ایسٹرپہال 

خدا کے کالم، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

، 24-22لیوک ، 28-26میتھیو 
21-13جان 

"۔کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہےآپ "
130:119زبور 

۔ ایک عورت مقیم کے پاس روتی رہی
وہ ! یسوع اس کے سامنے حاضر ہوا

دوسرے شاگردوں کو بتانے خوشی 
یسوع "خوشی واپس آگئی۔ 

عیسیٰ موت سے ! زندہ ہے
!"آگیا ہےواپس 

24

21

23

22

26 25


