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 کاعیِد قیامت کی دعوت کے لئے پوپ کا پیغام . 2016اردو زبان میں سال 

 

 

 ۔آمین۔ہے خدا ،جوایک القدس روح اور بیٹے باپ،

 

 ۔منائیں خوشی کی چھٹی کی ہوں،اوراِس دیتا مبارکباد کی قیامت عیدِ  کو آپ میں پیاروں میرے

 

 

میں پورے کوپٹک آرتھوڈکس چرچ کو مبارکباد دیتا ہوں . میٹروپولیٹن ، بشپپپپپپپی، پادریوں ، مواد ، اور ررںا رھروں ک  

میں دنیا  بورڈ . میں ن  تمام بودوں ، نوںوانوں ، بچوں ک  سپپاتھ سپپاتھ تمام م پپیدا واندانوں کومالما مبارد باد دیتا ہوں 

رکباد دیتا ہوں. ی پپوم م پپی  ک  ںا اےھان  کا مید کا ووبپپا مبارد آواور آ  ا   کلی پپاک کو مبا بھر ک  تمام کوپٹک

 سال اور ہر آن  وال  سال صدت مود رہیں .

 

ب  بک ی وم م ی  ک  ںا اےھان  کا مید ، ہماری تمام میدوں کا والصہ آ  ، ہماری تمام ووبیوں کا کامیابا ، اور 

ںب آم میِد قیامت ک  بارے میں بات کرت  ہیں،  مید ہم روزانہ موات  ہیں .ہمارے دلوں میں ووبپپپپپپا کا لھر ہ  . یہ 

بھادتیں  صلوب کیا ریا تھا. وہ یقیوا مر ریا اور ا  کا کئا  صلیب پر م ہمیں یاد آتاآ  کہ آمارے وداوند ی وم م ی   کو 

کرن  والا مورتیں ،یوسپپپم ہمارے وداوند ی پپپوم ا  میں بپپپامی ہیں تمودار ، قبر ک  ناھبا  ، قبر کا دورہ  موںود ہیں .

صلیب پر اُ   م ی  کا ں م اےھان  واال، اور پوطیس پیالطس ںس ک  آر  آمارے وداوند ی وم م ی  کو پیش کیا ریا تھا 

ما کا موت ک  ثبوت میں بپپپپپپپامی ہیں ہیری ک  پردہ کاپھ  ںانا، قبر میں ا  ک  کرن کا دریارت ، قبر کا ب ا پتھر ، رو

اور آور میں روما رورنر ک  حرم ک  مطابق قبر ک  دروازے  رورنر ک  حرم سپپ  قبر کا حرا ت پر مامور ناھبا  

پر مہر لاانا بھا بپپامی ہ . م پپی ،ںو صپپلیب پر مصپپلوب ہوا تھا، تی پپرے د  دوبارہ ںا اُےھا ہم اِ  کو مقیدے ک  طور 

اےھو  کا رواہا رربپپپپتوں کا طر  سپپپپ  آکیف . ایک رربپپپپتہ ن امال  کیا کہ ا  ک  ںا  پر پ آت  اور رواہا دیت  ہیں.

اور ہمارے وداوند ی وم  م ی  ںا اےھا ہ  . ناھبا  زمین پر رِر پ ے ، اور سردار کاہووں  ن  ںھوےا ارواہیں پھال دی .

سیع ہیں غور کریں کہ ز بارردوں پر  اہر ہوےف اِ  ک  ثبوت و لزل  ہمارے رب ک  ںا اُےھو  ک  م ی  کئا باراپو  

مورتوں کا تدرین ک  لئ  آر   ہم یاد کرت  ہیں وقت اُں ک  ہمراہ تھ  پتھر قبر ک  دروازے سپپپپپپ  واپس لاا ہوا تھا 

رجِر قیامت ک  وقت اور پھر والا قبر کو پانا، وہ ںا اےھا ہ  سپپپپپپوتا کر ے اور   ب آوا مصپپپپپپالد  وتم کرن  ک  لئ 

 پر پٹرا آوا پایا ںو اُ  ک  سرآان  تھا.رومال کو پتھر 

 

میِد قیامت ک  دورا ،  آ  یہ پوچھ سپپپپپپرت  ہیںنکہ چونرہ ی پپپپپپوم پہلا صپپپپپپدی ک  ابتداٹا سپپپپپپالوں میں ںا اُےھا تھا  تو 

 اے ڈی( اکی ویں صدی میں آج ہمارے لئ  اِ  د  کا اہمیت کیا ہ ؟۳۳پھر)

 

   ؟ میں کچھ لرطوں میں اِ  بات کا اہمیت آ  لوروں کو بیا  کرتا ہوں ی وم م ی  ک  ںا اےھو  کا کیا راٹدہ ہ

 

آ   وداوند ی پپوم م پپی  کا مردوں میں سپپ  ںا اےھوا ہمیں ا  بات کا اح پپا  دالتا ہ  کہ اصپپی میں ہم آسپپمانا ہیں.( 1) 

طور پرا  کا تصپپویر میں  آسپپمانا مولوہ ہیں، ایک آسپپمانا وںود ، ودا کا بپپری اور صپپورت میں پیدا کی  ریف    ہوا

 اور ا  ک  مشابہ ممدا ہیں 
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پہالے آدما ن  اِ  بات کاغلط استعمال کیا  ا  آزادی کا نتیجہ یہ آوا کہ اُ  ن  قانو  اور ودا ک  دل کو توڑا. ان انیت 

ترںیدات کا تمیز کرن  میں  اِ  تاریرا ن   ہوا الجھن اور کو مشری میں ڈاال اور ودا کا صورت پر اندآیرا چھا ریا .

کمزری پیدا کر دی ہ   ان پپا  سپپچاٹا قاٹم کرن  سپپ  قاصپپر ہو ریا  ایک وقت ک  لئ  ، ودا ن  نبیوں کا آوازوں ک  

اِ  کا مقصپپپپد روبپپپپن تصپپپپویر کا مرمت اور ا    ریع  اور پھر ا  ک  اوتار ک   ریع  لوروں ک  سپپپپاتھ مطلع کیا.

ان ا  روبن ویال بن  دت کرنا تھا  قیامت اِ  لئ  ہوی کہ ان ا  کو تجدید کا چمک مل  ووبصورت مثال کا بٹری مصال

، "میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ ںو کوئ مجھ پر ایما  الےف اندآیرے میں نہ رہ ."   لہذا ، ی پپپپپپوم ن  کہا . ریا

کو بدال کرن  میں چمرتا ہ   یہ پہال راٹدہ   تصپپویر میِد قیامت کا روبپپوا ودا کا صپپورت کا ( کیونرہ46: 12)یوحوا 

 ہ  ،کہ ان ا  اپوا آسمانا ابتدا کو ت لیم کرےف .

 

اور پٖیش قدمئ کا زندرا ب پپر کرےف نہ کہ وقر  وقر  سپپ   آج ہمیں اِ  امید  کا   ( دوسپپری بات ، آدما روزانہ امید2)

ابد ضرورت ہ .آپرو یاد ہ  مریم مادلیوا ، پریشا  حال واتو  ںو قبر پر رئ تھا،اپو  استاد اور اپو  مالک کا تالش 

ا  ہ   وہ م پپی  کا تالش  کرت  وقت ںب اُ  ن  ک پپا کو اپو  سپپاتھ بات کرت  سپپوا تو ا  ن  سپپوچا کہ وہ باغب میں.

ا  ن  ںواب دیا  بدت س  رو رہا تھا. آور میں، اُ  کو وہ مال اور اُ  ن  اُ  کو پہچا  لیا ںب اُ  ن  "مریم " کہا .

مردوں میں سپپا ںا  .(ںس کا مطلب ہ  میرے اسپپتاد ، میرے آقا اور میرے رب16: 20اور رو کر پرارا "ربونا')یوحوا 

اُےھو  ک  بعد، ی وم م ی  دو نوںوانوں کو دکھاٹا دی  ںو کہ ی وم م ی  ک  ںا اےھو  کا اِ  کہانا س  دلبردابتا 

. وہ یروبلم ک  قریب اماؤ  کا طر  ںا رہ  تھ  ںب وہ ا  کو دکھاٹا دیا . ا  ررتاو ک  اوتتام پر ، اُنہوں ن   ہوےف

باتیں کرتااور ہم پر نوبپپتوں کا بھیر کھولتا تھاتو کیا ہمارے دل ںوش سپپ  نہ بھر آپس میں کہا کہ ںب وہ راہ میں ہم سپپ  

ساتھ ہوا ںو  (32: 24رئ  تھ  ؟" )لوقا  بارردوں ک   سا طرح  ساتھ تبدیی ہو رئ . اِ با اور امید ک   سا وو انرا مایو

ہوا : " . ںب  بپپپارردوں ن  وداوند کو ب ے وو  میں تھ  ، لیرن ہم باٹبی مقد  میں پ آت  ہیں ںب م پپپی  ا  پر  اہر 

 ( 20:20دیرھا تو وہ ووش ہو رئ  " )یوحوا 

 

وداوند کا مردوں میں سپپپ  ںا اُےھو  کا تی پپپرے راٹدہ رحپپپی کا حصپپپول ہ   ہر روز چرچ میں ںانا اور مبادت ک   (3)

بپپپپپپروم کا دماکرت  ہیں،تو ہمیں یاد آتا ہ  ںب ہم آراپیا ک   دورا  ںا اےھو  کا تجربہ اور نماز میں ا  کا  کر ہ  .

ہر اتوار کو ہم آولا لیٹارںا کو موان  ک  لئ  ںمع  وداوند ک  )ںالل(ںا اُےھو  کا واقع ںو صپپپپپپب  ک  وقت ہوا تھا 

پر، ہم ہوت  ہیں ، کیونرہ یہ ی وم م ی  ک  ںا اُےھو  کا د  ہ . یہ ہرتہ وار مید ہ . ہر کوپٹک ماہ ک  اونتی ویفں د  

ہر سپپپپال ہم ںا اُےھو کا مید کا ووبپپپپا پچا  د  تک موات  ہیں  امال ،میالد اور ںا اُےھو  کا میدوں کو موات  ہیں .

 اور یہ پچا  د  مقد  کہالت  ہیں 

 

بار ڈبویااِ   3ایک ووبصپپورت تصپپویر برت پپمہ ںس ک   ریع  ہم ووبصپپورت اوتیار حاصپپی کرت  ہیں  ہمیں پانا میں 

ںب ہم مشپپپپاکربانا لیو  ک  لئ  تیار  د  رزرے تھ   3لی  ںاتا ہ  کیونرہ ہمارے وداوند ی پپپپوم م پپپپی  ن  قبر میں 

" نجات اور اِ  میں حصپپپپپپپہ لیو  والوں کو دی رئا، رواہوں کا معارا   ہوت  ہیں، کاہن آوری امترا  میں پرارتا ہ  :

مقد  ں پپپم اور ہمارے وداوند ی پپپوم م پپپی  کا قیمتا وو  لیت  ہیں ہماری زندرا ہر لٹرںا میں ہم  اور ابدی زندرا  . "

ی وم ن  اُ  س  کہا میں تم س  سچ سچ کہتا ہوں کہ ںب تک تم ابِن آدم  کا تجدید ک  لئ  ںاللا قیامت ک  نور س .

 (.53: 6" )یوحوا کا روبت نہ کھاوف اور اُ  کا وو  نہ پیو تم میں زندرا نہیں

 

ہمارے با  دادا ںوہوں  ک  مالوہ ،ہم انجیی مقد  ک  الرا  سمجھ نہیں سرت  ںب تک ہم میِد قیامت کو نہ سمجھیں ا  

ن  انجیلیں لرھیں وہ وداوند سپپپ  متاثر تھ  وداوند ک  کالم میں سپپپ  سپپپو پپپو  سپپپ  ںاللا قیامت ک  بارے میں ایما  

قیامت( سپپپب ک  لئ  ہ  . ا  سپپپ  ہماری ووبپپپا ہ  . ہم اپوا زندرا وداوند کا مردوں میں سپپپ  ںا اُےھوا )میِد  الےف  

میں ا  ووبپپپا کو رل  لاانا اور اسپپپ  روزانہ موانا چاہی  .میِد قیامت ہماری زندرا میں ہر سپپپال ایک نئ تبدلا کا ممی 

میں ہم دما    psalmodyہر رات ہم آدآا رات  وداوند ک  ںا اُےھو  کا ووبپپپپپپا مواوف اور ا  میں ںیو. ل  کر آتا ہ  .

کرت  ہیں" اے نور ک  ررزندوں اےھو ، ہم لشپپپپپپرروں ک  رب کا تعریم کرے . " یہ چرچ کا روزانہ کا پرار ہ  : " 

قیامت ک   ریع  ، ہم روبپپپپپپوا ک  ررزند بن رئ  . قیامت ک   ریع  ہم کھ ے ہیں اور   اے نور ک  ررزندوں اےھو " .

"اور ک پپا دوسپپرے ک  وسپپیلہ سپپ  نجات نہیں  کریں ںی پپ  انجیی مقد  کا کہوا ہ  کہ : میزبا  ک  رب کا حمد و ثوا

(  12: 4کیونرہ آسپپما  ک  تل  آدمیوں کو کوئ دوسپپرا نام نہیں بوشپپاریا ں پپر  وسپپیلہ سپپ  ہم نجات پا سپپریں ." )اممال 

 وداوند کا ںا اےھواایک ووبا ہ  .

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ہمارے سب ک  دلوں میں ب ا رہ  ہم میں س  ہر ایک کو اپوا  زندرا ، رھر ، واندا ، ہم دما کرت  آیں  کہ یہ ووبا 

میِد قیامت آ  ک  لف  ابدی ووبپپپا کا  کام ، سپپپرو  اور چرچ ک  لف  روزانہ ںا اُےھو  کئ ووبپپپا ہمیشپپپہ ہوتا رٹ  .

 ی بدال آوتا رآ بامث بو  تاکہ ںب آ  صب  ںاریں ایک نیا د  بروم کریں تو آپرا زندرا م ل 

 

اور مصپپپر کا،اور  ووبپپپا میں برابر کا بپپپریک آوں،میں ایک مرتبہ پھرآ  سپپپب کو مبارکباد دیتا آوں، اور میں آ  کا 

مصپپر ک  چرچ، تمام میٹروپولیٹن اور مقد  سپپیو  ک  بشپپرس ، ا  ک  سپپاتھ سپپاتھ پادریوں اور تمام کل پپیاک کا سپپالم آپرو 

 دیتا آوں   

 

 ںا اےھا آ   وہ م ی  ںا اےھا آ ،واقعای وم 

 

 

 

 

 

 


