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ندھیرا ہی تھا  قبر پر آئی  اور پتھر کو قبر سے ن مریم  مجدلی  ایسے تڑکے  کہ ہنوز ا  "ہفتہ کے پہلے دِ 

اور  اُس دوسرے  شاگرد کے پاس دوڑی  آئی  جسے یُسوع  پیار  تب وہ شمعون پطرس  ہٹا ہُوا  دیکھا ۔  

کرتا تھا اور اُن سے  کہا کہ ُخداوند کو قبر سے  نکال لے  گئے ہیں اور ہم  نہیں جانتیں  کہ اُنہوں نے  

                                                                                    (۔2۔1: 20ے")یُوحنااُسے  کہاں رکھا ہ

                                                                                  

اور پتھر  پر گئیں جب عورتیں  یسوع مسیح کو ملنے ُصبح  ُصبح   قبروہ دن یہی پاشکا کی ُصبح ہے 

۔ مریم مگدلین  نے سوچا  کہ کسی نے یُسوع ن ہوئیںادیکھ کر حیر اور قبر کو خالی  قبر  سے ہٹا ہُوا کو

۔ پس وہ  پطرس اور  یُوحنا کو  بتانے  کے لئے  کہ یُسوع کی قبر خالی ہے کا بدن قبر  سے ُچرا لیا ہے 

 قبر کی طرف بھاگے  کہدیکھنے کے لئے  وںدوڑی ۔جب اُنہوں  نے  یہ س ب کچھ  ُسنا  وہ دون 

                                                                                                درحقیقت  کیا ہُوا ہے  ۔

ننگا  ، لیکن اُس کا  بدن وہاں نہیں  تھا ۔غالباً لُٹیرے  یُسوع کا  اُنہوں نے یُسوع کا سفید  کفن  دیکھا 

 ۔  اور قیمتی کپڑے کو  چھوڑ جائیں گے  نہیں  لے کر جائیں گے  زخمی  اور  ُخون سے لت پت  بدن 

یمان الیا  کہ یُسوع  ُمردوں  میں سے  جی اُٹھا ہے  قیامت  المسیح پر دیگر جب یُوحنا  نے یہ دیکھا   وہ اِ 

اور کئی بار مختلف موقعوں پر دیکھا   کو مان مضبوط  ہُوا جب اُنہوں نے یُسوع مسیحشاگردوں   کا  ایِ 

                                   اُنہوں نے یُسوع  کے  ہاتھوں ، پاؤں اور پسلی پر زخم دیکھے ۔

۔ مگر اُس کا  جی اُٹھنا  دوسروں کی طرح   نہیں تھا جیسا  واقعی ُمردوں میں سے  جی اُٹھا تھا یُسوع  

وبارہ نہیں یُسوع دُ  وبارہ پھر مرے گا۔دُ   ایک ِدن  اورندگی  بسر کرنے لگاجو اپنی  ُدنیاوی  زِ  کہ  لعزر 

یُسوع مسیح کی قیامت ۔  نجات کے جالل  میں  اُٹھایا گیا  مرے گا۔ یُسوع  اپنے آسمانی باپ کے  پاس

جب ہم اُس کی طرح   جس کا ہم س ب تجربہ کریں گے  اگر ہم بچائے جائیں گے  آخری قیامت تھی 

روِزآخر میں  ہو گا  جب یُسوع    ہمارے لئے  یہہماری نظر  میں (۔21: 3فیلپیوںجاللی بدن  پائیں گے )

مین پر یخ  کے درمیان میں ، زِ ۔ مگر یُسوع کی جالل میں  قیامت  ،  تارِ  دُوبارہ  آتا  ہے  اپنے جالل میں
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وقت سے یمان التے ہیں سب کے واسطے جو اُس پر اِ ُخدا کی بادشاہی  قائم کرنے کے واسطے  اُن  

                                                                                                      ۔پہلے ہوئی 

بدی  ندگی اور ا  ی زِ ندگی ،  الہ  یمان التے ہیں نئی زِ ب جو اُس پر اِ یُسوع کی قیامت کے وسیلہ سے   س  

نسان  ،نئی  مخلوق اِ  اتے ہیں  جو ہمیں یُسوع  میں  نیاپ ہم ُخدا کی  صداقت کی بخشش ندگی پاتے ہیں ۔ زِ 

ندگی میں  قدم مارنے کے لئے جی اُٹھتا نئی زِ "طرح  چمکاتی ہے   جو یُسوع   کے  ساتھ  کی 

            (۔4: 6ومیوں)رُ ہے

رہا  کرتی ہے  جو ہماری اُن سے  ارہ دیتے ہیں  کف    یُسوع مسیح کی موت  ہمیں  ہمارے ُگناہوں   کا

نصاف کو پُورا کرتی ہے اور اُس کی قیامت  ُخدا کے حُضور  ہمیں صادق ٹھہراتے   ہمیں ی اِ ر  الہ  خاطِ 

درحقیقت یُسوع "ہمارے ُگناہوں کے واسطے حوالہ کرد یا  گیا اور   ندگی  کی خبر دیتی ہے ۔ نئی زِ 

                                          (۔    25: 5ہمارے صادق ٹھہرنے کے واسطے  ِزندہ  کیا گیا ")ُرومیوں

                                                                                                 

کے  عمل کو پُورا کرتی ہے  جہاں اُس نے  ہماری کی موت  قیامت المسیح  صلیب پر یُسوع مسیح 

اور  ہمارے ُگناہوں  کی سزا کا قرض ادا کیا  جس   کے ہم ے ُگناہوں کی ہماری سزا پائی ر  ہماخاطِ 

ے ُدکھوں کا قرض اپنے ُگناہوں کے سبب مقروض تھے ۔ ۔۔ ہمارے ُگناہوں کے سبب  ہماری  سزا  ک

اُس کی  ُخدا کے حُضو ر  قبولیت کو  ظاہر  کرتی ہے۔یہ ہم پر ظاہر کرتی  قیامت المسیح  تب  ہمیں  ۔۔۔

یُسوع ہمارے ُگناہوں کے ہُوا اور تب ہم صادق ٹھہرے ۔  ُخدا  کے حُضور  قبول   دیہہے  کہ  اِس کا فِ 

اُس کی قیامت میں   ُخدا ندہ کیا گیا ۔ اور ہماری صداقت کے واسطے زِ  دیہ میں  موت کے حوالہ کیا گیا فِ 

                                                                                     ہم ُگناہگاروں کو راست قرار دیتا ہے ۔

                                                                                                        

اُس پر ہمارا ایمان  ہمیں  ُخدا سے راست ٹھہرائے ہماری قیامت اور  صداقت کا  منبع ہے ۔   مسیح  یُسوع

موت  کے بعد  ُخدا کے اُس وقت   جانے کے الئق ٹھہراتا ہے ۔ فقط  و ہی جو صادق ٹھہرائے جاتے ہیں

سی لئے   ہے  ۔ یہ اِ ا بدی ِزندگی  رکھتے  ہیں   اور جاللی بدنوں میںساتھ اور روِز آخر میں  جی اُٹھے 

ک ۔صداقت  نیائے گاک کاموں سے  ایمان کے بغیر صداقت اور نجات نہیں  پکہ کوئی بھی اپنے نی

نے ہمارے  ُگناہوں  کا  مسیح کیونکہ یُسوع  پر ایمان النے سے  ہے کاموں سے نہیں بلکہ یُسوع مسیح 

ہمیں ہمارے ُگناہوں سے  رہا  کر کے اور ہمیں صادق  ٹھہرائے جانے  کے الئق  ہ دیا ہے کاِمل  کف ار

                  ٹھہرا کر ۔ 

آج پاشکا کے اتوار ندگی کے بُنیادی  مواقع ہیں ۔ میں ہماری  نئی زِ  یُسوع پس یُسوع کی موت اور قیامت 

اپنی صداقت  اور  پر  ہم ُدنیا کے نجات  دہندہ اور  ہمارے ُخداوند   کی موت اور نجات  کے  سبب سے 

                                                                                                   ۔مناتے ہیںنجات  کا جشن  

"اور نے کہاس کے  گھر  ُمقدس پطرس کا واعظ ہے جب پطر ہماری آج کی  پہلی تالوت   کرنیلیس 

سب انبیاء  اُ س پر گواہی  دیتے ہیں  کہ جو کوئی  اُس پر ایمان  الئے گا ۔ اُ س کے نام  سے اپنے  

یُسوع سے ۔کے فضائل  سے ُمراد  اُساُس کے نام   میں ""(۔43: 10ُگناہوں  کی ُمعافی  پائے گا ")ا عمال 

فی  حاصل کرتا ہے  جس نے ناہوں کی معاُ سے ہماری خاطر  ہمارے گُ   مسیح  صلیب پر  اپنی موت 

۔ ہمارے ُگناہوں کی جس کے ہم اپنے ُگناہوں کے سبب مقروض تھے ہمارے قرض کی  ادائیگی کی ۔ 

کے ساتھ  یُسوع  کو قبول  یمانہم اِ ور یہ ہم پر ذاتی طور پر الگو ہوتا ہے جب ۔ ا  کا قرض  سزا  میں ُدکھ

اور  کے فضائل   ہمارے  لئے میسر  ہیں  مسیح  یُسوعکہ  ت سے  ہیں م۔ اور یہ اُس کی قیاکرتے ہیں 

                                                                 ۔ ہم تک پہنچائے جاتے ہیں 

ہے  کہ المسیح  ُدکھ اُٹھائے  گا اور  تیسرے   دن ُمردوں   جی اُٹھے یُسوع نے ہم سے کہا  یُوں  لکھا 

میں سے جی اُٹھے گا  اور یروشلیم  سے شروع کر کے  س ب  قوموں  میں  اُس  کے نام  سے ُگناہوں  

کی ہمیں   ام جس غنجات بخش  پی  (۔47۔46: 24")لُوقانادی کی جائے گی  کی ُمعافی  کے لئے توبہ  کی مُ 
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یُسوع مسیح کی موت اور قیامت  ندگی  ہے بدی زِ ہے  وہ نجات ،  قیامت اور  ا  دی کرنی ُدنیا میں  ُمنا

          یمان  سے اُسے  اپنا نجات دہندہ اور  ُخداوند  قبول کرتے ہیں ۔جو اِ ۔اُن کے لئے کے  وسیلہ سے 

                                                                                                                                     

                              

" پُرانے  خمیر کو  نکال  پھینکو  تاکہ تُم  تازہ  وت  میں ُمقدس پالُوس  ہمیں بتاتا ہے آج کی دوسری تال

نچہ  تُم  بے خمیر  ہو ۔  کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی  مسیح قُربان  ہُوا۔  پس آؤ  ہم ُگندھا  ہُوا آٹا  بنو  ُچنا

عہد  کریں  پُرانے  خمیر سے  نہیں  اور نہ  بدی  اور شرارت  کے خمیر  سے بلکہ  صاف دلی  اور 

                                  (۔                           8۔7: 5قُرنتیوں 1سچائی  کی بے خمیری  روٹی سے")

                                                                                                                         

مصر میں   اسرائیلوں کو نے  رہ ب  اصلی قُربانی کے  جیسا کہ  رہ قُربان ہُوا ہے ۔یُسوع ہمارا پاشکائی ب  

رہ کا ُخون ہمیں  ہمارے کائی ب  ش ایُسوع ہمارے  پپس ۔ ا یبچا  پہلوٹھوں کی  موت  کی ُمصیبت  سے  

دیہ کی فِ  دیہ ہوتے فِ  ہماری موت کا یُسوع کی موتُگناہوں کے سبب  ہماری موت سے  ہمیں بچاتا ہے ۔

 یُسوع ہمارے  معاون کے طور پر مرا ۔جس کے ہم اپنے ُگناہوں کے سبب  قرض دا ر تھےموت ہے

اگر ہم  اپنے  نجات دہندہ کی مانند اُسے قبول کرتے   اور پس ہم آزاد ہوتے ہیں  یعنی کہ ہماری  جگہ 

(۔یُسوع  ہمارے ُگناہوں کی سزا  29: 1رہ ہے  جو ُدنیا کا ُگناہ اُٹھا لے جاتا ہے")یُوحناوہ"ُخدا کا ب  ہیں۔

                   طور پر  الگو کرتا ہے ۔ ہم پر  شخصی  تب اِسے  ہمارا  اِیمان پاتے اُنہیں  اُٹھا  لیتا ہے ۔ 

                                                                                                     

ے  سابقہ خمیر کو  باہر  نکال  دھا ہُوا  آٹا ہونے کے اپننُ م  شادمانی کرتے ہیں  اور  نیا گاِسی لئے آج ہ

ہیں۔ کیونکہ ہمارا  ب رہ قُربان ہُوا ہے  کیونکہ  "ُخدا کا برہ  جو ُدنیا کا ُگناہ اُٹھا  لے جاتا ہے  دیتے 

ندگی التی  ہے جس میں  ہم   اِس وقت یہ قُربانی  ہمارے واسطے  نئی زِ  ( قُربان ہُوا ہے ۔29: 1")یُوحنا

                     رہتے ہیں ۔

گاتے یا کہتے   بار بار  میں دونوں  کی  ساری لطوریا  آج ہم جماعتی ُدعاؤں  اور  پاک ماس کی قُربانی

منائیں  ُخوشی اِس کے  بارے شادمان ہواور  ہے ہم   نے ُمق رر  کیا  ُخداوند جسے ہے دن  ی یہ وہ "ہیں 

ندگی کے سابقہ  طور طریقوں کے  اِس لئے آؤ یُسو ع میں نئے  ہوناور اپنی زِ (۔ 24،  117ورمزمُ )"

موت   اور صلیب پر  یُسوع  کی کو  نکال باہر پھینکےُگناہ اور  ُخود غرضی  کی  ِزندگی پُرانے خمیر 

ارہ دیا  سے اور ہماری  نجات کے واسطے  اُس کی  عظیم  قیامت  سے جس  نے ہمارے ُگناہوں کا کف  

سیح یُسوع  م جو  اورہمارے باطن  میں چمکتی  یُسوع مسیح کی صداقت کے ساتھ تاکہ  ہم    نئے ہوں

نئی ِزندگی  "سے ہر ہُوئی مخلوق  اور نیا انسان  کی مانند  ہمارے نئے  طرِز ِزندگی میں  ظا میں  نیا

                                                                                        ۔( 4: 6")ُرومیوںمیں قدم مار سکیں

   

کہ جی اُٹھا  یُسوع  اِسی لئے  ہمارے  لئے شادمانی کا  منبع ہے  کیونکہ جی اُٹھا   یُسوع ہمیں ِزمین  پر 

ہماری   ندگی کا  وارث ٹھہراتےبدی زِ اُس کے ساتھ ا   موت کے بعد  جنت   میں  ٹھہراتے اورصادق   

                                                                                ۔ ندگی کو نیا کرتا ہےزِ 
              

                                           


