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ہک عورت پہاڑی تے کھڑی ہائی 
جتھاں بہوں شور ہائی، اوندی 
اکھیں اداس ہن تے او ہک 

 کھڑیدردناک منظر ڈیدھی 
 بالعورت دا اوں  ۔ہائی 

 اومردا پیا ہائی۔ہاں  
 ہائیماں مریم عورت  

 ہائیاو اُتھاں کھڑی  
 پوترجتھاں اوندے  
 جڑکالں نال کوں  

 اتےصلیب تے  
 ڻنگیا گیا ہائی۔ 



اے سب کیویں تھیا؟یسوع دی 
اتنی خوبصورت زندگی دا 
 خاتمہ اتنا درد ناک طریقے 

 تھیندا کیویں تھیا؟ نال 
 اپنے پوتر خدا نے 

 اُتے کوں صلیب 
 دی چڑھاون 
 کیوں ڈتی؟ اجازت 

 کوئی اوندے کولوں کیا 
 خدا کیا تھئی؟ غلطی 

 ہار من ِگدی؟اپنی 



خدا نئیں ہارا !نئیں
ہائی،یسوع نے کوئی 

غلطی نئیں کیتی۔پر اوں 
کو پتہ ہائی کہ او ظالم 
لوکاں دے ہتھوں مارا 

ویسی کیوں جو ہیکل اچ 
ہک بزرگ شمعون نے 

آکھا ہای کہ اے بال 
 بہوں دکھ چیسی۔



 تویسوع کوں مارے جاون 
 تےہک عورت آئی پہلے چند دن  

 تےاوں نے یسوع مسیح دے پیراں  
 شاگرداںعطر الیا ہائی۔ کجھ  

 پیسے”کہ اے عورت آکھیا  
 یسوع نے“اےضائع کریندی پئی  

 عورت نےانہاں کو جواب ڈتا کہ ایں  
 عجیبچنگا کم کیتا اے۔یسوع نے کتنے  

 تاں دکھ نال آکھا سے عطر میری تدفین کیتے ہائی۔ 



ایں دے بعد یہوده جیہڑا یسوع 
دے باره شاگرداں وچوں ہک 

ہائی اوں نے فیصلہ کیتا کہ او 
یسوع مسیح کوں رومی سپاہیاں 
 کول پکڑوا ڈیسی جیہندے سبب 

 چاندی دے30او کوں
 سکے ملنے ہن۔ 



یہودیاں دی عید دے موقع تےفسح 
موقع تے یسوع نے اپنے دے کھاون 

شاگرداننال آخری کھانا کھادا۔یسوع نے 
مخاطب کردیاں آکھا کوں اپنے شاگرداں 

کہ خدا دے کم بہوں قابِل ستائش تے 
بارے عہد عجیب ہن تے نالے اوندے 

 ڈسیا۔اتے انہاں لوکاں بارے وی 
 خدا نال بہوں جہڑی 

 ۔ہنپیار کریندے 



یسوع نے روڻی گدی اتے اوں کوں ول 
توڑیااتے اپنے شاگرداں کوں ڈیندے 

آکھا اے کھاواے میڈا بدن ہے، ول اوں 
نے مے دا پیالہ گدا اتے آکھا اے پئیو 
اے میڈا خون اے جیہڑا تہاڈے گناہاں 

   ۔ویسیدی معافی کیتے وہایا 



ول یسوع نے اپنے شاگرداں کو ڈسا کہ میڈے نال دھوکہ تھیسی، 
یسوع دے شاگرد پطرس “میں نہ بھجساں” تساں سارے بھج ویسو

آکھا۔ یسوع نے اوں کو آکھا کہ مرغ دی بانگ توں پہلوں توں 
 تریہ وار میڈا انکار کریسیں۔



اوسی رات یسوع گتسمنی 
باغ اچ دعا کرن گیا اوں 

نے ڈڻھا کے اوندے 
شاگرد ستے پئے ہن۔ 
اے ”یسوع نے دعا کیتی 

باپ اگر توں آکھیں تے 
اے پیالہ میڈے توں ڻل 

ویسی پر میری نئیں تیڈی 
 “مرضی پوری تھیوے۔



اچانک بہوں سارے لوک باغ اچ 
وڑ آئے انہاں دے نال یہوده 
اسخریوطی وی ہائی جیہڑا 

یسوع دا شاگرد ہائی، انہاں یسوع 
گدا۔اچانک یسوع دے پکڑ کوں 
نے تلوار دے شاگرد پطرس ہک 

نال رومی سپاہی دا کن کپ ڈتا، 
پر یسوع نے اوں سپاہی دا کن 

دوباره جوڑ ڈتا اتے اوں کو 
شفاءمل گئی۔ یسوع کوں علم 

ہائی کہ میڈی گرفتاری خدا دے 
 منصوبے دا حصہ اے۔



رومی سپاہیاں دا جھنڈ اوں کو پہلے سب توں وڈے سردار کاہن کو 
  ،گاتھیوے انہاں نے آکھا کے کہ یسوع کوں مرنا اتھاں  ،گھن گئے

 اوں جاءتے  جلدی اگ کول کھڑا ہائی۔ویلے پطرس اوں 
 لوگاں نے پطرس کولوں موجود 

 کہ تیں وی اوندے نال دا پچھا 
 تریہہ دفعہ ” پر پطرس نےایں 

 میں ایں کے چا کیتا انکار 
 ، جانداکوں نئیں شخص 
 اگے اوں یسوع ہاالنکہ 

 کھادی ہائی کے قسم 
 چھڈ نہ میں تیکوں 

 
 ویساں۔        



اوسی وقت مرغے نے بانگ 
چاءڈتی ول پطرس کوں یسوع 
دی گال یاد آئی کے توں مرغ 
دی بانگ توں پہال تریہہ وار 

میڈا انکار کریسیں۔ ول پطرس 
 زاروقطار رون لگ پیائ۔



یہوده بہوں شرمنده تھیائ، کویں جو او 
جاندا ہائی کہ یسوع مسیح بے گناه ہے۔ 

یہوده نے تیس سکے چاتے تے او واپس 
 کرن گیا، پر کاہن اعظم نے انکار کر 

 یہوده نے او چاندے دے سکے  ڈتا۔
 سٹ کے تے باہر ونج کے اتھاں 

 ۔تے چڑھ گیاپھانسی      



ول کاہن اعظم یسوع کوں گھن کے 
 پینطوس پالطوس کول گھن آیا جو 

 دا گورنر ہائی۔ پالطوس نے آکھا روم 
 میں ایں شخص اچ کوئی قصور ”

 پر لوگاں دا جھنڈ “ ڈڻھانئیں 
 چینخ کے آدھا پیا ہائی چینخ 

 !  ایں کوں صلیب ڈیوکہ 
 !کوں صلیب ڈیوایں 



آخر کار پالطوس ہار من ِگدی تے اوں 
نے یسوع کوں سولی چڑھاون دا فیصلہ 

سنا ڈتا۔ ول سپاہیاں نے یسوع کوں دھکے 
مارے،تھپڑ مارے تے کوڑے مار مار 

کے اوں کوں لہولہان کر ڈتا۔اتے کلوری 
پہاڑ تے گھن کے اوندے ہتھاں پیراں اچ 
 کل ڻھوکے تے اوں کو صلیب چڑھا ڈتا۔



یسوع کوں علم ہائی کہ وه ایہو جئی موت مرسی۔ او ای وی جاندا 
ہائی کہ جو میڈے تے ایما ن رکھیندے ہن میڈی موت دے وسیلے 

انہاں دے گناہاں دی معافی تھی ویسی۔یسوع دع صلیب دے نال 
 ڈو بئے مجرم وی سولی اُتے ڻنگے 

 وچوں ہک یسوع تے ہن انہاں 
 گھن آیا تے او یسوع ایمان 

 خدا دی بادشاہی دے نال 
 گیا،دوجا نئیں گیا۔اچ چال 



بہوں زیاده ازیت توں بعد یسو ع نے 
اتے “ تمام تھیائ”اوچی آواز اچ آکھا

اوسے ویلے اوں دی جان نکل 
 نےگئی۔ول اوندے شاگرداں 

 کےاوندی الش گھن  
 قبر اچ دفناڈتا۔ہک  



ول رومی سپاہیاں نے 
اوندے قبر کو بند کرکے 
مہر ال ڈتی تے پہره بڻھا 
ڈتاتاں جے کوئی اوندی 
الش کوں چرا کے نہ 
 گھن ونجے۔



اگر ایں کہانی دا ایہو جیہا 
اختتام ہوندا اتے بڑادکھ بھرا 
تے عجیب تھیندا۔پر خدا نے 
کج حیران کن گال سوچ 
رکھی ہائی ۔۔۔ یوں جو 

 ۔رہیایسوع ہن مرده نہ 



دھمی ویلے ہفتے دے 
پہلے ڈھیں، یسوع دے 
شاگرداں نے قبر توں 
پتھر ہڻا ڈڻھا، ول انہاں 
ڈڻھا کہ یسوع قبر اچ 
 موجود نئیں۔



اتھاں ہک عورت کھڑی روندی 
پئی ہائی،اچانک یسوع اوندے 

او مائی خوش تھی !سامنے آگیا
کے اتھوں نس گئی اتے بئے 

یسوع ”شاگرداں کوں ڈسا کہ
او مردیاں اچوں جی !زنده ہے
 “!اُڻھیا ہے



اوندے توں بعد یسوع اپنے شاگرداں کول آیا اتے انہاں 
کوں اپنے ہتھ ڈکھائے جنہاں تے کل ڻھوکن دے نشان 
ہن، سارے شاگرد ایں کھرے سچ کوں ڈیکھ کے بہوں 

خوش تھئے، ول یسوع مسیح نے پطرس کوں معاف کر 
ڈتا اتے اپنے شاگرداں کوں حکم ڈتا کہ سارے لوکاں 

کوں ڈسو، ول یسوع آسمان تے واپس چال گیا جتھوں او 
 دوباره پہلے کرسمس تے آے ہن۔



 ایسڻرپہال 
 

 خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے
 

 جیہڑی ملدی اے
 

 21:13 یوحنا ،22-24لوقا۔، 26-28 متی

 “۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
 (119:130) زبور
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 اختتام



   ،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
 ۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

 
خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخدا 
ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مسیح کُوں ایں 

ول  ۔دنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈیوے
یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھیندے او 

ول او  ۔اتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کریسی
 ۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

 
 جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو۔

 
پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے میڈھے 
گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے میڈی 

  اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
 ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

 آمین۔ وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 
 

 )16:3 یوحنا( ! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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