
Ma� Kasowski • Uyghur Team | English

1 Who has believed what he has heard from us? And to whom
has the arm of the Lord been revealed?

2 For he grew up before him like a young plant, and like a root
out of dry ground; he had no form or majesty that we should
look at him, and no beauty that we should desire him.

3 He was despised and rejected by men, a man of sorrows and
acquainted with grief;

and as one from whom men hide their faces he was despised,
and we esteemed him not.

4 Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we
esteemed him stricken, smi�en by God, and afflicted. 5 But he
was pierced for our transgressions; he was crushed for our
iniqui�es; upon him was the chas�sement that brought us peace,
and with his wounds we are healed.

6 All we like sheep have gone astray; we have turned—every
one—to his own way; and the Lord has laid on him the iniquity
of us all.

7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his
mouth; like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep
that before its shearers is silent, so he opened not his mouth.

8 By oppression and judgment he was taken away; and as for his
genera�on, who considered that he was cut off out of the land
of the living, stricken for the transgression of my people?

9 And they made his grave with the wicked and with a rich man in
his death, although he had done no violence, and there was no
deceit in his mouth.

Jill Kasowski • Uyghur Team | English

Praise Team | English

Light of the world, You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You

Chorus 
Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 
You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me

Bridge 
I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross

(Repeat Chorus)

I give myself away

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

I give myself away 
I give myself away 
So You can use me

And here I am to worship

Kashif & Sana • Urdu/Punjabi Team | Urdu

دار ٹہنیوں �ا ا�ک ۔ 2 فوجیوں �� �ان�� 1 پھر پ�الطس �� ع�ٰ� کو کوڑ� ل�وا��
نہوں �� ا�� ارغوا�� رنگ �ا ل�اس ب� پہنا�ا۔ 3 س � � پر رکھ د�ا۔ ا� تاج بنا کر ا�
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Call to Worship | Isaiah 53:1-9

Opening Prayer

Songs of Praise | Here I am to worship & I give myself
away

Scripture Reading | John 19:1-7;16-24

Worship Service
April 4, 2021

— Urdu —
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� مار�� ، ”اے یہودیوں � �ادشاە، آداب�“ اور ا�� تھ�� س � سام�� آ کر وە کہ�� پھر ا�
تھ�۔

4 ا�ک �ار پھر پ�الطس ن�ل آ�ا اور یہودیوں � �ات کر�� ل�ا، ”د�کھو، َم�� ِا�
تمہار� �اس �ا�ر ال ر�ا �وں تا�ہ تم جان لو کہ مجھ� ِا� مجرم ٹھہرا�� � کو��

دار تاج اور ارغوا�� رنگ �ا ل�اس پہ�� �ا�ر آ�ا۔ وجہ نہ�� م�۔“ 5 پھر ع�ٰ� �ان��
ن � کہا، ”لو یہ �� وە آد�۔“ پ�الطس �� ا�

، ”ِا� مصلوب ک��ں، ِا�
�

ن � مالزم چ�خ�� ل� 6 ا�� د�کھ�� � را�نما امام اور ا�
مصلوب ک��ں�“

ن � کہا، ”تم � ِا� � جا کر مصلوب کرو۔ کیونکہ مجھ� ِا� پ�الطس �� ا�
مجرم ٹھہرا�� � کو�� وجہ نہ�� م�۔“

�عت � مطابق الزم �عت �� اور ِاس �� 7 یہودیوں �� ا�ار ک�ا، ”�مار� �اس ��
۔“ ۔ کیونکہ ِاس �� اپ�� آپ کو هللا �ا فرزند قرار د�ا �� �� کہ وە مارا جا��

۔ ن � حوا� کر د�ا تا�ہ ا�� مصلوب ک�ا جا�� 16 پھر پ�الطس �� ع�ٰ� کو ا�

ٹھا�� شہر � ن�ال اور ا�س ۔ 17 وە اپ�� صل�ب ا� چنانچہ وە ع�ٰ� کو � کر چ� گ��
نہوں �� ا�� را� ز�ان م�� �ل�تا) تھا۔ 18 و�اں ا� جگہ پہنچا جس �ا نام کھ��ڑی (ا�

ور س � �ائ�� اور دائ�� ہاتھ دو ا� نہوں �� ا� صل�ب پر چڑھا د�ا۔ ساتھ ساتھ ا�
آدمیوں کو مصلوب ک�ا۔ 19 پ�الطس �� ا�ک تخ�� بنوا کر ا�� ع�ٰ� � صل�ب پر

ل�وا د�ا۔ تخ�� پر ل�ھا تھا، ’ع�ٰ� نا�ی، یہودیوں �ا �ادشاە۔‘ 20 بہت �
یہودیوں �� یہ پڑھ ل�ا، کیونکہ مصل���ت �ا مقام شہر � ق��ب تھا اور یہ جملہ

را�، الطی�� اور یونا�� ز�انوں م�� ل�ھا تھا۔ 21 یہ د�کھ کر یہودیوں � را�نما ا�
اض ک�ا، ”’یہودیوں �ا �ادشاە‘ نہ ل�ھ�� �ل�ہ یہ کہ ’ِاس آد� �� اماموں �� اع��

یہودیوں �ا �ادشاە �و�� �ا دعوٰی ک�ا‘۔“

22 پ�الطس �� جواب د�ا، ”جو کچھ َم�� �� ل�ھ د�اسو ل�ھ د�ا۔“

� � کر چار � س � ک�� 23 ع�ٰ� کو صل�ب پر چڑھا�� � �عد فوجیوں �� ا�

جوڑ تھا۔ وە او�ر ، �ر فو�� � ل�� ا�ک حصہ۔ ل�کن چوغہ �� حصوں م�� �انٹ ل��
� � کر نی�� تک ُبنا �وا ا�ک � ٹکڑ� �ا تھا۔ 24 ِاس ل�� فوجیوں �� کہا، ”آؤ،
۔“ یوں �الِم ُمقّدس � یہ پ�ش ِا� پھاڑ کر تقس�م نہ ک��ں �ل�ہ ِاس پر قرعہ ڈال��

� ل�اس پر � �انٹ ل�� اور م�� � � ک�� نہوں �� آ�س م�� م�� ، ”ا� گو�� پوری �و��
قرعہ ڈاال۔“ فوجیوں �� ی� کچھ ک�ا۔

Yaovi Kodjo • French Team | All Languages

Praise Team | English

Chorus 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 
Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher 

Jesus, I li� your name higher 
    All: I li� Your name higher

    All: For you’re worthy of my praise 
Jesus, I li� Your name higher

- 1 -
When I look back through the years
There is nothing I can compare
To the grace and mercy I’ve been shown
Except to sing of your greatness
You are my Redeemer, my all in all

(Repeat Chorus) 

I li� your name higher

Chris Sicks • pastor | English

A transcript of the sermon will be in your language on page 4.

Praise Team | Many Languages

Shucran شكرا 
Gam-sa-hae 감사해 
Gracias 
Asante

For everything you give us  |  Thank you, Lord 
For people who surround us  |  Thank you, Lord 
For everlas�ng kindness  |  Thank you, Lord 
And for your faithful presence  |  Thank you, Lord

(Spanish) 
Por nuestro pan diario  |  Gracias, Dios 
Por los que nos rodean  |  Gracias, Dios 
Por Tu misericordia  |  Gracias, Dios 
Y por Tu fiel presencia  |  Gracias, Dios

(French) 
Pour tout ce que Tu nous donne  |  Merci, Dieu 
Pour les gens qui nous entourent  |  Merci, Dieu 
Pour Ton amour précieux  |  Merci, Dieu 
Et pour Ta présence fidèle  |  Merci, Dieu

(Kiswahili) 
Kwa Kila unacho tupa  |  Asante 
Kwa wanaotuzunguka  |  Asante 
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Praying Together as a Family

Songs of Praise | Jesus, I lift Your name Higher

Sermon | It is Finished, So I am Sending You

Respond in Song | Multilingual Grace
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Wema Wako wa milele  |  Asante 
Uwepo Wako waminifu  |  Asante

(Urdu) 
�ل�� خداوند تراشک��ا �ر :چ��

Khu-da-wand tayra har cheez kay-lia  |  Shukria 
Tayra shukria har fard kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria taayra raham kay-lia  |  Shukria 
Khu-da-wand tayra shukria haa-zoo-ree kay-lia  |  Shukria

(Uyghur) 
  Reh - met  |  (Sen Ata Kil-ghan-lar-gha) س�ن ئاتا قىلغانالرغا، رەھم�ت
غا، رەھم�ت Reh - met  |  (Kirin-dash-liri-miz-gha) ق�ىنداشل�ىم��
  Reh - met  |  (Mëhri-shep-ki-�ng-ge) مېھرى-ش��قى�ى���، رەھم�ت
Reh - met  |  (Chek-siz Sa-da-ki-�ng-ge) چ�كس�� ساداقى�ى���، رەھم�ت

Praise Team | English

- 1 -
Of this I am sure
I will see God’s goodness
My soul will rest in
the land of the living
Be strong in the Lord

Chorus 
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my light and my salva�on 
Whom shall I fear? Shall I be afraid?
The Lord is my life

- 2 -
One thing I need
One thing I ask you
To dwell in your house
Each day of my life
Deligh�ng in you

- 3 -
In troubled �mes
He keeps me secure
He covers me
He li�s my head
Above the storm

Patricia Kodjo • French Team | Ewe

Chris Sicks • pastor | English

ALL: By the power of the Holy Spirit,  
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s
Body. 
We worship and glorify God the Father together with one voice. 
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks • pastor | English

Praise Team | Swahili

Hakuna Mungu kama wewe
Hakuna Mungu kama wewe
Kakuna Mungu kama wew,
Hakuna na hatakuweko

Nimezunguka pote pote
Nimetafuta pote pote
Nimezunguka pote pote
hakuna na hatakuweko

(English)
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
There is no one, there is no one like Jesus
There is no one, there is no one like Him
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Songs of Praise | Psalm 27

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach 
Our promise as a church

Benediction

Dismissal Song | Hakuna Mungu Kama Wewe
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عیِد قیامت المسیح کا پیغام:
تمام ہوا،اسلئے میں تمہیں بھیجتا ہوں۔

پیغام:

کرس ِسس کے وسیلہ

آج صبح ہی ہم یوحنا 19 باب میں سے پڑھنگے،یسوع کی مصلوبیت کے بارے میں
۔جو کہ جمعہ کے دن ہوئی۔ہم اسے اکثر مبارک جمعہ کہتے ہیں ۔لیکن یسوع کی

وفات کے دن،اسکا خاندان اور پیروکار یہ نہیں سوچتے تھے کہ وه دن مبارک ہے۔
وه ایک خوف ناک دن تھا۔یہ ان کی امید اور ان کے خوابوں کا اختتام تھا لیکن یہ
خدا کے امصوبے کا اختتام نہیں تھا۔جتنا اسکاخاندان ااور اسکے پیروکار تصور

کرتے تھےاسکامنصوبہ اس سے کہی بہتر تھا۔آج ہم 19 باب کا بقیا حصہ دیکھے
گے اور باب 20 کا بھی کچھ حصہ دیکھے گے۔میں اب ساری آیات پڑھونگا،اور

پھر ان میں سے ہر ایک پر ایک خیال پیش کرونگا۔

نوٹ:اگر آپکے پاس بلٹین نہیں ہے،برائے کرم اپنا ہاتھ اٹھئے۔ ہم نے ان زبانوں میں
پیغام کا ترجمہ فراہم کیا ہے اگر آپ ان میں سے کسی زبان میں پیغام پڑھ رہے ہیں
توامہاری،عربی،فرانسسی،سپینیش،مینڈارن،اردو اور یوغیو جیسا کہ میں انگریزی

میں پیغام دیتا ہوں۔یہ(بلٹین) آپکی مدد کرئے گا ۔میں ایک بار آیات کے ذریعے پیغام
دونگا۔سلئڈز پر آیت نمبر آکی رہنمائی کرنے میں مدد کرئے گا۔ 

پہال نقطہ۔۔۔تمام ہوا   ۔   یوحنا 30-28:19

دوسرا نقطہ-- خالی قبر۔ یوحنا 19: 20-41: 1

نقطہ 3— آپ کا جی اٹھا نجات دہنده آپ کو بھیج رہا ہے۔ یوحنا 20:
22-19

خدا باپ نے خدا بیٹے کو بہت سے کامم کرنے کےلئے بھیجا یسوع بیماروں کو شفا
اور سچائی سکھانے آیا تھا۔یسوع فرمانبرداری کی زندگی گزارنے آئے تھے۔خدا

کے آئین پر عمل کرتے ہوےئ ۔ یہ وه کام تھا جو کسی نے کبھی نہیں کیا تھا۔لیکن
اس کی جسمانی زندگی زمین پر ختم ہو چکی تھی،یہی منصوبہ تھا،کیونکہ سب

سے اہم کام جو یسوع کرنے آئے تھے وه آپ کے گناہوں کےلئے قربان ہو مرنے
آئے تھے۔

کیوں؟کیا گناه اتنا بڑا مسلہ ہےکہ خدا کے بیٹے کو مرنا پڑا؟ آج کی دنیا پر نگاه
کریں، میرے دوست۔دنیا میں ہونے والی درد اورٹوٹ پھٹ کے بارے ساچئے۔آپ

کے آبائی ممالک میں،حکومت بیگناه لوگوں کو ستا رہی ہے۔ پوری دنیا میں بڑوں
اور بچوں کو غالم کی حثیت سے رکھا جاتا ہے،جائداد کی حثیت سے فروخت کیا

جاتا ہے۔اس ملک میں لوگ اپنے جلد کے رنگوں کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں ،یا
اسے جسے ووٹ دیتے ہیں

یہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہی بھالئی نہیں کرتے۔جن
کے ساتھ ہم رہتے ہیں ۔ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوٹ بولتے ہیں ۔ہم ایک دوسرے

کے ساتھ ناراض ہو جاتے پہں اور برداشت نہیں کرتے،ہم اپنے والدین،شوہر،اور
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Sunday, April 4, 2021

تعارف

یوحنا 19: 30-28

(28)اِس کے بعد جب یُِسو ع نے جان ِلیا کہ اب سب باتیں تمام ہُوئِیں تاکہ نِوشتہ
پُورا ہو تو کہا کہ َمیں پیاسا ہُوں۔

(29)وہاں ِسرکہ سے بھرا ہُؤا ایک برتن رکھا تھا ۔ پس اُنہوں نے ِسرکہ میں
بِھگوئے ہُوئے سپنج کو ُزوفے کی شاخ پر رکھ کر اُس کے ُمنہ سے لگایا۔

(30)پس جب یُِسو ع نے وه ِسرکہ پِیا تو کہا کہ تمام ہُؤا اور سر ُجھکا کر جان دے
دی۔ 

یوحنا 19: 42-41

(41)اور ِجس جگہ وه مصلُوب ہُؤا وہاں ایک باغ تھا اور اُس باغ میں ایک نئی قبر
تھی ِجس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔

(42)پس اُنہوں نے یُہوِدیوں کی تیّاری کے ِدن کے باِعث یُِسوع کو وہِیں رکھ ِدیا
کیونکہ یہ قبر نزِدیک تھی۔ 

یوحنا 20: 1

(1)ہفتہ کے پہلے ِدن مریم مگدِلینی اَیسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی
اور پتّھر کو قبر سے ہٹا ہُؤا دیکھا۔ 

یوحنا 20: 22-19

(19)پِھر اُسی ِدن جو ہفتہ کا پہال ِدن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں
شاِگرد تھے یُہوِدیوں کے ڈر سے بند تھے یُِسو ع آ کر بِیچ میں کھڑا ہُؤا اور اُن سے

کہا تُمہاری سالمتی ہو!۔ 

(20)اور یہ کہہ کر اُس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو اُنہیں ِدکھایا ۔ پس شاِگرد
ُخداوند کو دیکھ کر ُخوش ہُوئے۔

(21)یُِسو ع نے پِھر اُن سے کہا تُمہاری سالمتی ہو! ِجس طرح باپ نے ُمجھے
بھیجا ہے اُسی طرح َمیں بھی تُمہیں بھیجتا ہُوں۔

(22)اور یہ کہہ کر اُن پر پُھونکا اور اُن سے کہا ُروُح القُدس لو۔ 

خاکہ

پہال نقطہ۔۔۔تمام ہوا   ۔   یوحنا 30-28:19

(28)تو ما نے جواب میں اُس سے کہا اَے میرے ُخداوند! اَے میرے
ُخدا!۔ 
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اپنی بیویوں کی بعزتی کرتے ہیں۔ہم سب کا ضمیر گنہگار ہے۔ہے نہ؟ ہم جانتے ہیں
کہ ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ٹوٹ چکے ہیں۔یہ

ہمارے بہت سے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔

کسی کو پیرے سارے گناہوں اور دوسرے الکھوں لوگو ں کے گناہوں کا کفاره ادا
کرنا ہے۔یہ یا تو ہم ہیں یا یسوع۔خدا باپ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے

بیٹے کوبھیجا، تاکہ ہمارے گناہوں کےلئے مرے اور ہمیں موت سے بچائے۔کیونکہ
ہمارے گناه بہت خوف ناک ہیں اسلئے ان کی سزا بھی خوفناک ہیں۔مصلوبیت کسی

کو مارنے کا بہت دردناک طریقہ ہے۔اسلئے رومی اسکو استعمال کرتے تھے۔وه
لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے تاکہ وه قیصر سے بغاوت نہ کریں یا رومی قوانین کو

نہ توڑئیں۔موت کی شکل واقعی ایک طویل سست عزیت تھی۔کبھی کبھی ایک
شخص صلیب پر لٹکا ہوا مرنے میں کئی دن لگا جاتا تھا۔یسوع صلیب پر تقریباً چھ

گھنٹے تک لٹکا رہا۔اگر آپ کا جسم آپکے بازوں سے لٹکا ہوا ہو تو آپکو سانس
لینے میں دقت ہوگی۔

اپنی سانس کو بہال رکھنے کے لئے اپنے پیروں کو اوپر دبانا پڑتا ہے،لیکن اس
سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے بازوں سے لٹک جاتے ہیں یہاں تک کے آپ

کو سانس کی ضرورت ہو۔ یہ سب بہت مشکل کام اور بہت تکلیف ده کام ہے۔یہ
حیرت کی بات نہیں کہ اس کو پیاس لگی آیت نمبر 28 بیان کرتی ہے کہ یسوع کے

الفاظ صحیفہ کی تکمیل تھی ۔ 

رومن جالدوں نےیسوع کو مرنے سے پہلے ایک آخری بار پینے کو کچھ دیا۔ اس
نے سپنج سے کچھ کڑوی مئےچوس لی۔ اس رات پہلے ، یسوع زمین پر اپنے

بہترین دوستوں کے ساتھ جمع ہوا تھا، اچھی مے پیتے ہوئے ۔ اس نے انہیں

خدا پوری بائبل میں ایک عہد کا وعده کرتا ہے۔ وه کہتا ہے ، "میں تمہارا خدا رہوں
گا اور تم میرے لوگ ہو گے۔"خدا وعده کرنے واال ہے۔ ہم وعده توڑنے والے ہیں۔
وه ہمارے خدا بننے کا وعده کرتا ہے ، لیکن ہم بہت سے دوسرے جھوٹے خداؤں

کا پیچھا کرتے ہیں۔ہم عہد شکنی کرتے ہیں ، اور ہم خدا کا دل توڑ دیتے ہیں۔صلیب
پر ، یسوع نے خدا کے قہر کا پیالہ پی لیا ، تاکہ جب ہم ِملیں تو ہم برکت کا پیالہ پی

سکتے ہیں۔

یسوع نے پینے کے لئے ایک اور وجہ بتائی کیونکہ اس کا منہ اتنا خشک تھا کہ
بولنا مشکل تھا۔مصلوب انسانی جسم کو خوفناک انداز میں ہائیڈریٹ کرتا ہے۔لیکن
یسوع کےلئے کہنا بہت ضروری تھا اور وه چاہتا تھا کہ لوگ اسے سنیں۔ تو اس

نے پینے کا مطالبہ کیا۔

یسوع کو یہ کہنا ضروری تھا۔یونانی زبان میں ایک لفظ "یہ تمام ہوا""ٹیٹلیسٹیئ۔"
ہے۔یہ 215 سال کی رسید کی تصویر ہے۔اس کا کہنا ہے کہ نقل و حمل کے ٹیکس

کچھ انسانی مسافروں ، اور پانچ اونٹوں کے لئے. ادا کیے گئے تھے۔اور چونکہ
ٹیکس پوری طرح ادا کیا گیا تھا ، لہذا رسید کا پہال لفظ یہ ہے:"ٹیٹلیسٹیئ۔" ادائیگی

مکمل ، ختم۔

تو جب یسوع نے ٹیٹلیسٹیئ کو صلیب پر کہا ، تو کیا ختم ہوا؟ کچھ چیزیں.

وه ادھار لئے ہوئے اصطبل میں غریب عورت سے پیدا ہوا ۔ وه مسترد اور مخالفت
کی زندگی بسر کرتا تھا۔اور زمین پر اپنی زندگی کے آخری دن ، اسے بے دردی

سے کوڑے مارے گئے ، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور صلیب پر کیل لگا دیا گیا۔لیکن
اب اس کی تکلیف ہوری ہو چکی تھی۔

یوحنا 16:3-17 میں کہا:

یسوع کو باپ نے بھیجا تھا ، اس مشن پر کہ آپ کو اپنی موت کے ذریعہ آپ کو
ابدی زندگی اور نجات دی جائے۔جب ایک سپاہی نے وه کام کیا جو اس کے کمانڈر
نے اسے کرنے کے لئے کہا تھا ، تو وه واپس آتا ہے اور کہتا ہے ، "جناب ، مشن

مکمل!"صلیب پر ، یسوع اپنے باپ سے کہہ رہا تھا: “یہ ختم ہوچکا ہے۔آپ نے
مجھے ایک مشن کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ اور میں نے اسے مکمل کر لیا ہے! "

کیا آپ میں سے کبھی کسی نے بینک سے قرض ادا کیا ہے؟اپنے ہاتھ اٹھائیں.
قرض کی ادائیگی ختم کرنے کے بعد ، کیا آپ بینک کو ادائیگی بھیجتے رہتے ہیں؟

بالکل نہیں۔بینک آپ کو یہ رقم واپس بھیج دیتا اور کہتا: "آپ کا قرض ادا ہوگیا
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زبور 69: 21

(21)اُنہوں نے ُمجھے کھانے کو اِندراین بھی ِدیا اور میری پیاس بُجھانے کو اُنہوں
نے ُمجھے ِسرکہ پِالیا ۔ 

(29)وہاں ِسرکہ سے بھرا ہُؤا ایک برتن رکھا تھا ۔ پس اُنہوں نے ِسرکہ
میں بِھگوئے ہُوئے سپنج کو ُزوفے کی شاخ پر رکھ کر اُس کے ُمنہ

سے لگایا۔ 

متی 26: 28

(28)کیونکہ یہ میرا وه عہد کا ُخون ہے جو بُہتیروں کے ِلئے ُگناہوں کی ُمعافی کے
واسطے بہایا جاتا ہے۔ 

(30)پس جب یُِسو ع نے وه ِسرکہ پِیا تو کہا کہ تمام ہُؤا اور سر ُجھکا
کر جان دے دی۔ 

1) مسیح کی تکلیف ختم ہوگئی

2) مسیح کا مشن ختم ہوا

یوحنا 3: 17-16

(16)کیونکہ ُخدا نے دُنیا سے اَیسی ُمحبّت رکّھی کہ اُس نے اپنا اِکلَوتا بیٹا بخش ِدیا
تاکہ جو کوئی اُس پر اِیمان الئے ہالک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ِزندگی پائے۔

(17)کیونکہ ُخدا نے بیٹے کو دُنیا میں اِس ِلئے نہیں بھیجا کہ دُنیا پر سزا کا ُحکم
کرے بلکہ اِس ِلئے کہ دُنیا اُس کے وِسیلہ سے نجات پائے۔ 

3) ہمارا گناه کا قرض تمام ہوگیا

∙ 5 ∙



ہے۔"کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے آپ کا سارا قرض ادا کر دیا ہے؟ رومیوں 6:
23 کہتے ہیں:

ہمارا گناه ایک ایسا قرض ہے جس کی ادائیگی ہم اپنے اچھے کاموں سے نہیں
کرسکتے ہیں۔جب آپ کا ضمیر مجرم محسوس ہوتا ہے تو ، روح القدس آپ سے

سرگوشی کرتا ہے:"یہ ختم ہو گیا ہے! نجات ایک مفت تحفہ ہے ، کیونکہ یسوع نے
یہ سب کیا۔ آپ کا قرض ادا ہوگیا! "

یہ سچ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں۔ہم اس بارے میں تیسرے نقطہ پر
بات کریں گے۔لیکن یہاں تک کہ یسوع کا سب سے مقدس اور عقیدت مند پیروکار

بھی اس کی نجات میں کوئی چیز شامل نہیں کرتا ہے۔آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں یا
کرنے میں ناکام رہتے ہیں وه آپ کے لئے باپ کی محبت کو تبدیل نہیں کرے گا۔

کیونکہ آپ سے اس کی محبت یسوع کے تیار کرده کام پر مبنی ہے۔

میرے پاس آپ کے لئے ایک دعوت ہے جو صرف اپنے مسیح پر بھروسہ کر رہے
ہیں کہ وه آپ کے کاموں میں صرف ایمان کے ذریعہ ہی نجات پائے گا۔میں نے یہ
ڈاک ٹکٹ بنائے ہیں جو کہتے ہیں کہ "  ٹیٹلیسٹیئ یہ ختم ہوچکا ہے۔"میں چاہتا ہوں

کہ آپ یہاں آئیں اور اپنے ہاتھ پر اس مہر کو لگائیں۔یا اپنے بازوں ہر۔اگر آپ
سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ کے گناه کا جرمانہ اور قرض یسوع نے ادا کیا
تھا ، تو اب یہاں حاضر ہوں۔کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کا قصور اور شرم اس کی

طرف صلیب پر منتقل ہوئی تھا؟کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کا کامل ریکارڈ اور
راستبازی آپ کو منتقل کردی گئی ہے ،کیونکہ آپ نجات کے لئے اکیلے اسی پر

بھروسہ کررہے ہیں؟ پھر آؤ۔

اگر آپ ان چیزوں کو ابھی تک نہیں سمجھتے یا نہیں مانتے ، تو یہ ٹھیک ہے۔آپ
کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔لیکن اگر آپ یسوع پر بھروسہ

کررہے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وه آپ کو بچانے کے لئے زنده رہا ، مر گیا ،
اور ُمردوں میں سے جی اُٹھا ، تو یہ مہراپنے ہاتھ یا بازو پر یاد دہانی کے طور پر

رکھیں۔

ہمیں اس کی یاد رکھنے کی ضرورت ہے ، کیونکہ ہم ہر دن خوشخبری کو بھول
جاتے ہیں۔شیطان ہمارے مجرم ضمیر سے سرگوشی کرتا ہے ، "آپ ابھی بھی

قرض میں ہیں!"شیطان چاہتا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ خدا ہم سے محبت نہیں کرسکتا۔
کہ دوسرے لوگ کبھی بھی واقعی ہم سے پیار نہیں کرسکتے ، کیونکہ ہمارے گناه

بہت بدصورت ہیں۔لیکن یہاں آپ کو شیطان سے کہنے کی ضرورت ہے ، یا آپ
اپنے ہی پریشان دل سے، جب آپ کو مذمت محسوس ہوتی ہے: "قرض ادا ہوا!

مجھے معاف کر دیا گیا! میں خدا کا بچہ ہوں اور اس کو مجھ سے کوئی نہیں لے
سکتا۔ "

رومیوں 8: 34  میں کہا:

عبرانیوں 7:25 میں کہا گیا ہے کہ یسوع ہمیشہ ہماری شفاعت کے لئے زنده رہتا
ہے۔

یہ جی اُٹھا ، زنده یسوع ہے جو ہمیں امید اور مدد دیتا ہے۔ تو آئیے اب قیامت کو
دیکھیں۔

یاد رکھیں کہ یسوع جمعہ کو مصلوب ہوئے تھے۔سبت کا آغاز جمعہ کو غروب
آفتاب کے وقت شروع ہوتا ہے ، اور وه سبت کے دن الشوں کے ساتھ معاملہ کرنا
نہیں چاہتے تھے۔اسی لئے انہوں نے اسے قریبی قبر میں دفن کیا۔ آئیے اب یوحنا

کے باب 20 ، آیت 1 کو دیکھیں۔

ہفتہ کا پہال دن اتوار کا ہے۔یسوع جمعہ کے دن سے ہی قبرمیں ہے۔اور مریم ، جو
ان کی ایک قریبی دوست اور پیروکار تھی ، طلوع آفتاب سے پہلے قبر کو

دیکھنےکے لئے آئی تھی۔ہم متی کے باب 28 اور لوقا کے 24 باب کو پڑھ کر
جانتے ہیں کہ یہاں ایک زلزلہ آیا تھا ، اور ایک فرشتہ آیا اور قبر کے دروازے

کے سامنے واال پتھر ہٹا دیا۔

مریم اور دیگر عورتیں قبر میں گئیں اور پتا چال کہ یہ خالی ہے! یسوع وہاں نہیں
تھا! عورتیں نے جا کر شاگردوں کو بتایا ، لیکن انھوں نے ان پر یقین نہیں کیا۔اور

میں سمجھ سکتا ہو کہ یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک مرده شخص دوباره زنده
ہوجائے۔تاہم ، اس کے پیروکاروں میں سے ہر ایک نے پہلے جی اٹھنا دیکھا تھا۔
یسوع نے مرده لعزر کو زنده کیا،اس سےصرف ایک ہفتہ پہلے۔لعزر چل کر قبر

سے باہر آیا،زنده ، بالکل اسی طرح جیسے یسوع ایسٹر کی صبح ہوا تھا۔لیکن یسوع
نے سمجھا کہ اس کے جی اٹھنے پر یقین کرنا مشکل تھا۔اسی لئے وه اتوار کی

رات اپنے شاگردوں سے ملنے آیا تھا۔
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رومیوں 6: 23

(23)کیونکہ ُگناه کی مزدُوری َموت ہے مگر ُخدا کی بخِشش ہمارے ُخداوند مِسیح
یُِسو ع میں ہمیشہ کی ِزندگی ہے۔

رومیوں 8: 34

(34)َکون ہے جو ُمجِرم ٹھہرائے گا؟ مِسیح یُِسو ع وه ہے جو َمر گیا بلکہ ُمردوں
میں سے جی بھی اُٹھااور ُخدا کی د ہنی طرف ہے اور ہماری ِشفاعت بھی کرتا ہے۔

دوسرا نقطہ-- خالی قبر۔ یوحنا 19: 20-41: 1

(41)اور ِجس جگہ وه مصلُوب ہُؤا وہاں ایک باغ تھا اور اُس باغ میں
ایک نئی قبر تھی ِجس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔

(42)پس اُنہوں نے یُہوِدیوں کی تیّاری کے ِدن کے باِعث یُِسوع کو وہِیں
رکھ ِدیا کیونکہ یہ قبر نزِدیک تھی۔

(1)ہفتہ کے پہلے ِدن مریم مگدِلینی اَیسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا
قبر پر آئی اور پتّھر کو قبر سے ہٹا ہُؤا دیکھا۔

نقطہ 3— آپ کا جی اٹھا نجات دہنده آپ کو بھیج رہا
ہے۔ یوحنا 20: 22-19
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"تمہاری سالمتی ہوعبرانی میں "شالوم ایلیکیم" ہے۔ہمارے مسلم ہمسائے ایک
دوسرے کو کچھ ایسا ہی کہتے ہیں:سالم و علیکم۔آپکی سالمتی ہو۔بند دروازوں کے
پیچھے چھپے ہوئے لوگوں کو یہ کہنا ایک دلچسپ بات ہے کیونکہ وه خوفزده ہیں۔

لیکن یسوع ان سے یہ کہہ سکتا تھا ، کیوں کہ وہی ان کے امن کو حقیقی بنا سکتا
ہے۔وه کہہ رہا تھا،"تم پر سالمتی ہو"،کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔اور جب بھی

میں آپ کے ساتھ ہوں ،" سالمتی تمہارے ساتھ ہے"۔کیا تم جانتے ہو؟ کیا آپ اس پر
یقین رکھتے ہو؟ اسے کبھی نہ بھولنا.زندگی کے تمام طوفانوں اور چیلنجوں میں

سے ، جب ہم خوف زده اور شکوک و شبہات سے دوچار ہوں ، تو اسے زنده
کرنے کے لئے ہمیں زنده مسیح کی سالمتی کی ضرورت ہے۔

وه خوش تھے! یقینا وه تھے۔ یسوع زنده تھا! اس نے انہیں اپنے جسم کے زخموں
کو دیکھنے اور چھونے دیا۔اس نے انہیں یقین دالیا کہ واقعی اس کا جی اٹھنا واقع
ہوا ہے۔انہیں اس اعتماد کی ضرورت ہوگی ، کیوں کہ ان میں سے بیشتر کو آنے

والے سالوں میں خوفناک اور تکلیف ده طریقوں سے پھانسی دی جائے گی۔وه
یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں سچائی کا اعالن کرتے ہوئے اپنی موت پر

جائیں گے۔ وه ایماندار آدمی تھے۔

آپ جانتے ہیں کہ جب مجرم ایک ساتھ کام کرنے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں تو
، وه ایک دوسرے سے وعده کرتے ہیں کہ وه ایک دوسرے کی حفاظت کے لئے ،

پولیس سے جھوٹ بولیں گے۔لیکن جب وه پکڑے جاتے ہیں ، اور پولیس ان سے
سوال پوچھنے کے لئے الگ کردیتی ہے ، تو مجرم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ

دھوکہ کرتے ہیں۔وه جھوٹ کی بنیاد پر جیل نہیں جانا چاہتے۔ مجرم سچ کہتے ہیں ،
وه اپنے دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں ، تاکہ اپنے آپ کو بچائیں۔

مجھے یہ یقین کی ایک وجہ ہے کہ قیامت واقعی واقع ہوئی ہے۔یسوع کے
پیروکاروں کو تکلیف ده خوفناک طریقوں سے پھانسی دی گئی۔لیکن ان میں سے ہر

ایک جی اٹھنے کی حقیقت کو مضبوطی سے تھامے مر گیا۔وه جھوٹ کے لئے
مرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔لیکن وه اپنے نجات دہنده کے بارے میں سچائی کے

مرنے پر راضی تھے ، جو ان کو بچانے کے لئے مواتھا۔

باپ نے یسوع کو ایک مشن کے ساتھ یہاں بھیجا تھا:ایک کامل زندگی گزارنا اور
قربانی کا مرنا۔ یسوع نے اس مشن کو پورا کیا۔ یہ تمام ہو گیا ہے!لیکن خدا اس

ٹوٹی ہوئی دنیا کی مدد نہیں کرتا ، ہم جیسے کھوئے ہوئے گنہگاروں کو بچاتا ہے ،

اور اس مخلوق کو بحال کرتا ہے جو ہم نے بہت تباه کیا ہے۔اسی لئے یسوع ہمیں
بھیج رہا ہے۔

ہمارے چھوٹے چرچ کے خاندان کا ایک بڑا مشن ہے۔ہم 12 مختلف ملکوں سے
آتے ہیں،ہم مختلف زبانیں بولتے والے ہیں۔میں ساری زبانیں نہیں بولتا،اورمیں

ساری ثقافتیں نہیں سمجھتا ہم اپنی برادری رہتے ہیں۔میں تمہارا پادری ہو لیکن آپ
سب لیڈر ہیں۔مجھے ہمارے پاکستانی یا ایتھوپین یا ایغور پڑوسیوں کو نہیں بھیجا جا

رہا ہے۔ہمیں یہ مشن کرنے کے لئے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔آپ میں سے
ہر ایک کے پاس ایسے لوگوں تک پہنچنے کا موقع ہے جو آپ کی زبان اور ثقافت

کا بیان کرتے ہوں۔آپ کے بچے بھی بھیجے جارہے ہیں۔ اسکول یا اپنی سپورٹس
ٹیم سے اپنے دوستوں کو النا۔ انہیں یہاں آنے کی دعوت دیں۔. میں جانتا ہوں کہ یہ
ڈراونا ہوسکتا ہے۔ ہم خوفزده ہیں کہ ہم کسی کو دعوت دیں گے اور وه کہیں گے

نہیں ، یا ہماری یقین کے لئے ہم پر تنقید کریں گے۔یاد رکھنا کہ یسوع نے اپنے
مشن پر زبردست ظلم و ستم برداشت کیا۔یہاں تک کہ یسوع کو ہر روز باپ اور

روح القدس پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ہمارا مشن بعض اوقات مشکل بھی ہوگا۔ لہذا
ہمیں خدا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے خدا پر انحصار کرنا چاہئے۔ آیت

نمبر 22 کو دیکھیں:

یسوع کا ظاہری جسم ابھی آسمان میں ہے۔وه وہاں باپ کے ساتھ ہے، ہمارے لئے
مسلسل کر رہا ہے۔یہاں زمین پر ہم مسیح کس بدن ہیں۔ہم نھیجے گئے ہیں تاکہ اس

کے مشن جاری رکھیں۔لیکن ہم اکیلے نہیں جاتے۔ مرنے سے ایک رات قبل ، یسوع
نے کہا:

یسوع، سالمتی کا شہزاده ہے،مشن کےلئے سالمتی دیتا ہے۔وه آپ کو اور مجھے
اس معاشرے میں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ خوشخبری بانٹنے کے لئے بھیج رہا

ہے ، لہذا وه بھی اس امن کو جان لیں گے۔اور ہم اکیلے نہیں جاتے۔ ہمیں روح
القدس مال ہے ، ہمارے ساتھ جاتا ہے۔اور وه ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے۔ 

آسمانی باپ، ہم آپ میں روح القدس کی طاقت سے دعا کرتے ہیں جو ہم میں رہتا
ہے۔ہم یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں،جو ہمیں بچاتا اور بھیجتا ہے ۔ہم دعا
کرتے ہیں اس مشن کو کرنے کےلئے امید اور حوصلہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے

خاندان،اپنے رشتہدار اور دوستوں سے چاہتے ہیں کہ وه معاف کیے جانے کے امن
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(19)پِھر اُسی ِدن جو ہفتہ کا پہال ِدن تھا شام کے وقت جب وہاں کے
دروازے جہاں شاِگرد تھے یُہوِدیوں کے ڈر سے بند تھے یُِسو ع آ کر

بِیچ میں کھڑا ہُؤا اور اُن سے کہا تُمہاری سالمتی ہو!۔

(20)اور یہ کہہ کر اُس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو اُنہیں ِدکھایا ۔ پس
شاِگرد ُخداوند کو دیکھ کر ُخوش ہُوئے۔

(21) — یسوع نے دوباره ان سے کہا ، “سالمتی ہو آپ کے ساتھ۔
جیسے باپ نے مجھے بھیجا ہے ، اسی طرح میں بھی آپ کو بھیج رہا

ہوں۔

(22)اور یہ کہہ کر اُن پر پُھونکا اور اُن سے کہا ُروُح القُدس لو۔

یوحنا 14: 27-26

(26) لیکن مددگار یعنی ُروُح القُدس ِجسے باپ میرے نام سے بھیجے گا ُوہی تُمہیں
سب باتیں ِسکھائے گا اور جو ُکچھ َمیں نے تُم سے کہا ہے وه سب تُمہیں یاد ِدالئے

گا۔

(27)َمیں تُمہیں اِطِمینان ِدئے جاتا ہُوں ۔ اپنا اِطِمینان تُمہیں دیتا ہُوں ۔ ِجس طرح دُنیا
دیتی ہے َمیں تُمہیں اُس طرح نہیں دیتا ۔ تُمہارا ِدل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔

آئو اب مل کر دعا کرئیں
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کو جانیں۔ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہالیے جانے کی خوشی کو جانیں،یہی سب
کچھ ہے جس کے لیے ہم بنایے گیے ہیں۔تو اپنے پیار میں ہمیں خاندان کے طور پر

جورے رکھ،اور روح القدس کی مدد سے ہمیں باہر بھیج تاکہ ہم تیرے پیار کو بانٹ
سکیں۔دعا مانگتا ہوں  اپنے نجات دہنده  یسوع کے نام میں،آمین!
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