
RP 101 THE DOCTRINE OF SALVATION  
 

 نجات كي تعليم
 

نجات كے لئے پهال قدم ۔١نمبر    :# 
 
 
 

هم سب كو نجات كي ضرورت هے ۔  :  #1.1  
 
 
 

،بشمول ﴾1پيدائش ﴿ابتدا ميں ، ُخدا نے يه زمين اور آسمان بنائے اور ِاس پر سب ُكچه 
، اور آدم اور ﴾1:31پيدائش ﴿ا تها سب ُكچه جو اُس نے بنايا ، بهت اچه ﴾۔2:7پيدائش ﴿انسان

وه كامل اور معصوم  ۔حوا كي زندگي ميں ُگناه، يا بيماري يا ِكسي ُبرائي كا كوئي علم نه تها
اسكے باوجود ، ُخدا نے  ۔بنائے گئے اور وه باِغ عدن ميں ُخدا كے ساته رفاقت ركهتے تهے 

 :اُن كي فرمانبرداري كا چهوٹا سا امتحان ليا
 
 
 
" ليكن نيك و بد كي پهچان كے درخت كا كبهي نه كهانا كيونكه جس روز ﴾   2:  17: پيدائش﴿

۔،،ُتو نے اُس ميں سے كهايا ُتو مرا  
 
 
 

اُنهيں منع كيا گيا پهل كهانے كي ضرورت نه تهي، اُن كے پاس خوراك كے لئے باغ كا هر 
وه اور آدم دونوں  ، ليكن جب حوا كو شيطان نے ورغاليا تو﴾2:16پيدائش ﴿ايك درخت تها 

پس يه ثابت هوا كه كامل  ﴾۔7-3:1پيدائش ﴿نے ُخدا كي نافرماني كي اور اُس ميں سے كهايا 
 ۔، معصوم لوگوں كا بنايا جانا ، ُخدا ميں كامل چلنے كے لئے لوگوں كا طور نهيں تها 
نه تها معصوميت كا يه نصيب كيوں ناكام هوا؟ ايك سبب يه تها كه لوگوں كے پاس كوئي علم 

جب آدم نے ُگناه  ۔كا تجربه نه تها؛ وه ُخدا سے نافرماني كي سزا نه جانتے تهے ،،موت٫٫يا 
  :كيا تو ِاس سے باقي انسانوں نے خوفناك نتائج مرتب هوئے

 
 
 



"  پس جس طرح ايك آدمي كے سبب سے گناه ُدنيا ميں آيا اور گناه كے    ﴾5:  12روميوں: ﴿
وت سب آدميوں ميں پهيل گئي اس لئے كه سب نے گناه كيا" سبب سے موت آئي اور يوں م

  ۔
 
 
 

ايك بار جب ُگناه كا علم ُدنيا ميں داخل هوئي ، تو يه شيطان كے لئے نسبتاً  آسان تها كه وه 
جب اُس نے ُگناه كيا، تو وه روحاني طور مرا اور ُخدا سے  ۔انسان كو ُگناه كے لئے ورغالئے

عقل كے موافق اُس دور ميں رهنے كي اجازت  تهي اور حاالنكه لوگوں كو اپني  ۔الگ هوگيا
، اور هر بشر نے اپنا طريق ﴾6:5پيدائش ﴿برس سے بهي زائد ُدنيا ميں رهے 900بهت سے 

، اور هر انسان كي ﴾6:11پيدائش ﴿، ُدنيا ناراست هو گئي تهي ﴾6:12پيدائش ﴿بگاڑ ليا تها 
ے سب ناراستوں كو طوفان سے هالك كيا مگر ُخدا ن ﴾۔6:5پيدائش ﴿بدي بهت بڑه گئي تهي

، اُس كے خاندان اور ر جانور كے ﴾6:9پيدائش ﴿نوح كو بچايا جو بے عيب اور راستباز تها
پس يه ظاهر كيا گيا  ﴾۔8-6پيدائش ﴿ايك ايك جوڑے سميت ، كشتي ميں جو اُس نے بنائي تهي 

دينا وه انداز نهيں تها جس كه انسانوں كو اپني عقل كے موافق زندگي گزارنے كي اجازت 
 ۔سے وه ُخدا كي فرمانبرداري ميں چلتے ، ِاس سے زياده بهي كسي چيز كي ضرورت تهي
پس شعور كا نصيب كيوں ناكام هوا؟ محض ِاس سبب سے كه همارا شعور هميں غلط اور 
 ُدرست كي پهچان نهيں ديتا ، يه محض هميں يه پهچان ديتا هے كه كيا غلط هوسكتا هے اور

ُبرے كام كرنے ميں هوشيار هيں پر نيكو ٫٫عقل ناقص هے جب لوگ  ۔كيا ُدرست هوسكتا هے
طوفان كے بعد لوگ پهر ناراست هوگئے ،  ﴾۔4:22يرمياه ﴿،،كاري كي سمجه نهيں ركهتے

حاالنكه وه بهت تهوڑے سے تهے، جيسے كه ابراهام، اضحاق، يعقوب اور يوسف، جو ُخدا 
كي فرمانبرداري ميں لگے رهتے تهےكو ڈهونڈتے تهے اور اُس  : 

 
 
 
تك موت نے اُن پر بهي بادشاهي كي  "  تو بهي آدم سے لے كر موسي     ﴾14:5روميوں: ﴿

۔جنهوں نے اُس آدم كي نافرماني كي طرح جو آنے والے كا مثيل تها گناه نه كيا"   
 

ے نكلنے كے اور شريعت كے دور ميں آتے هيں ، جو بني اسرائيل كو مصر س پس هم موسي  
۔شريعت سے پهلے لوگ اُن كے شعور كے ورغالنے پر ُگناه كرتے تهے  ۔بعد دي گئي  

 
 
 
" كيونكه شريعت كے ديئے جانے تك ُدنيا ميں گناه تو تها مگر جهاں    ﴾13:5روميوں: ﴿

۔شريعت نهيں وهاں گناه محسوب نهيں هوتا"  



 
الئي اور اُن كا شعور موثر طور پهر  ليكن جب ايك بار شريعت آ گئي ، تو يه ُگناه كي پهچان

۔كام كرسكتا تها  
 
 
 

" پس هم كيا كهيں ؟ كيا شريعت گناه هے؟ هرگز نهيں بلكه بغير    ﴾7:7روميوں: ﴿
شريعت كے ميں گناه كو نه پهچانتا مثالً اگر شريعت يه نه كهتي كه ُتو اللچ نه كر تو ميں اللچ 

۔كو نه جانتا "  
 
۔لئے كه شريعت كے وسيله سے گناه كي پهچان هي هوتي هے"" اس     ﴾20:3روميوں: ﴿  
 

پهر بهي، شريعت كوئي حل نه تهي، انسان پهر بهي ناراستي كرتا رها اور شريعت انسان كو 
 :ُخدا ميں راست ٹههرانے ميں ناكام رهي

 
 
 

" كيونكه شريعت كے اعمال سے كوئي بشر راستباز نه ٹههرے گا  ﴾16:2گلتيوں : ﴿ " 
 
۔" كيونكه شريعت نے كسي چيز كو كامل نهيں كيا"   ﴾19:7وں: عبراني﴿  
 
" كيونكه شريعت جس ميں آئنده كي اچهي چيزونكا عكس هے اور اُن     ﴾1:10عبرانيوں: ﴿

چيزوں كي اصلي صورت نهيں اُن ايك هي طرح قربانيوں سے جو هر سال بال ناغه گزراني 
۔ر سكتي"جاتي هيں پاس آنے والوں كو هرگز كامل نهيں ك   

 
 
 

ِاس كے كئي اسباب هيں ۔يه شريعت كا ُمقدر كيوں ناكام هوا : 
 

كئي بار ُگناه كا احساس تب آتا هے جب وه ُگناه كرُچكے هوتے هيں،اور جب وه شريعت  (1)
۔كو پڑهتے هيں  

 
شريعت لوگوں كو ُگناه كرنے سے نهيں روكتي كيونكه يه اُن كے دل ميں نه لكهي گئي تهي 

كے شعور كو كام نهيں كرنے ديتي جب ِاس كي ضرورت هوتي هے يعني اُن كے  اور يه اُن
۔ُگناه كرنے سے قبل  



 
 
 

انسان كا ُگناه شريعت كے رسوماتي اعمال سے چهپ جاتا هے، جيسے كه كفارے كا دن  (2)
ليكن يه ُگناه كو دل سے نهيں مٹاتا ﴾16احبار ﴿ : 

 
وقوف نه هوجاتا؟كيونكه جب عبادت كرنے والے "ورنه اُن كا ُگزراننا م   ﴾2:10عبرانيوں: ﴿

۔ايك بار پاك هو جاتے تو پهر اُن كا دل اُنهيں گنهگار نه ٹههراتا"  
 
"كيونكه ممكن نهيں كه بيلوں اور بكروں كا خون گناهوں كو دور    ﴾4:10عبرانيوں: ﴿

۔كرے"  
 
رتا هے اور ايك " اور هر ايك كاهن تو كهڑا هو كر هر روز عبادت ك   ﴾11:10عبرانيوں: ﴿

۔هي طرح كي قربانياں باربار گزرانتا هے جو هرگز گناهوں كو دور نهيں كر سكتيں"   
 
 
 

 : انسان ُخدا كے ساته دل كو راست كئے بغير شريعت كي فرمانبرداري كرسكتا هے  (3)
 
نے وهي كيا جو ُخداوند كي نظر ميں ٹهيك هے پر ۔۔۔امصياه ٫٫ ﴾ 2-25:1دوسرا تواريخ ﴿

۔،،دل سے نهيںكامل   
 
" يه اُمت زبان سے تو ميري عزت كرتي هے مگر ان كا دل مجه سے   ﴾8:15مقدس متي: ﴿

۔دور هے "   
 

، ﴾16:7پهال سيموئيل ﴿جب ُخدا هماري عدالت كرتا هے تو وه همارے دلوں كو ديكتها هے 
۔پس يه ِكسي طرح بهي اچها نه تها  

 
 
 

ف لے جاتي تهي بجائے اُنهيں ُخدا كي شريعت انسانوں كو خود راستبازي كي طر (4)
 :راستبازي كي جانب ليجانے كے

 
" اور اگر هم احتياط ركهيں كه خداوند اپنے خدا كے حضور ان سب   ﴾ 25:6استعثنا ﴿

۔حكموں كو مانيں جيسا اُس نے هم سے كها هے تو اسي سے هماري صداقت هو گي"    



 
ازي سے ناواقف هو كر اور اپني " اس لئے كه وه خدا كي راستب   ﴾3:10روميوں ﴿

۔راستبازي قائم كر نے كي كوشش كر كے خدا كي راستبازي كے تابع نه هوئے"  
 
"نه اپني اُس راستبازي كے ساته جو شريعت كي طرف سے هے بلكه اُس    ﴾9:3فلپيوں ﴿

۔،،راستبازي كے ساته جو مسيح پر ايمان النے كے سبب سے هے  
 

ات كمانے كيلئے نيك اعمال كرنے كي كوشش كرتا هے، خودغرض انسان هميشه اپني نج
، اور ُخدا هميں ﴾ 14-40:9ايوب ﴿ليكن همارے لئے ناممكن هے كه هم اپني نجات پائيں 

 :همارے نيك اعمال كے سبب نجات نهيں ديتا
 

٫٫   ﴾5:3طيطس: ﴿ تو اُس نے هم كو نجات دي مگر راستبازي كے كاموں كے سبب  
كئے بلكه اپني رحمت كے مطابق نئي پيدائش كے غسل اور روح سے نهيں جو هم نے خود 

۔القدس كے هميں نيا بنانے كے وسيله سے "   
 
"  كيونكه تم كو ايمان كے وسيله سے فضل هي سے نجات ملي هے اور   ﴾8:2-9افسيوں: ﴿

يه تمهاري طرف سے نهيں ُخدا كي بخشش هے اور نه اعمال كے سبب سے هے تا كه كوئي 
۔ے"فخر نه كر   

 
لوقا ﴿اپني قائم كي هوئي راستبازي هميں اپنے اعمال پر فخر كرنے كي طرف لي جاتي هے 

يه سب ُكچه هم ميں سے هر ايك كو ُگناه ميں كهوئي هوئي افسرده حالت ميں  ﴾۔ 18:11-12
۔لے جاتا هے   

 
خطا " كيونكه زمين پر كوئي ايسا راستباز انسان نهيں كه نيكي هي كرے اور   ﴾20:7واعظ﴿

۔نه كرے " 
 
۔"  چنانچه لكها هے كه كوئي راستباز نهيں ايك بهي نهيں"  ﴾10:3روميوں ﴿  
 
۔" اس لئے كه سب نے گناه كيا اور خدا كے جالل سے محروم هيں"  ﴾23:3روميوں ﴿  
 

ُكچه خيال كريں گے كه وه ُگناهگار نهيں هيں بلكه وه اپنے معياروں سے اپنے آپ كو پركه 
ت هوگي تو ُخدا اپنے طريقے سے عدالت كرے گا همارے طريقوں سے جب عدال ۔رهے هيں

پس هم سے كوئي بهي ِاس سے مستعثني نهيں هے ، كينوكه بے اعتقادي ُگناه هے  ۔نهيں
؛ 39:1زبور ﴿، ايمان كا فقدان ُگناه هے ﴾3:12؛ عبرانيوں 1:15؛ طيطس 9-16:8يوحنا ﴿

كے كالم سے هر قسم كي نافرماني ُگناه  ، اور ُخدا﴾3:6؛ يعقوب 5:37؛ متي  10:19امثال 



﴾۔ 9:11;9:5؛ داني ايل 15:31گنتي ﴿هے  
 

"  اگر هم كهيں كه هم بے گناه هيں تو اپنے آپ كو فريب ديتے هيں    ﴾8:1پهال يوحنا ﴿
۔اور هم ميں سچائي نهيں"  

 
ے هيناور "  اگر هم كهيں كه هم نے گناه نهيں كيا تو اُسے جهوٹا ٹههرات  ﴾10:1پهال يوحنا ﴿

۔اُس كا كالم هم ميں نهيں هے"  
 
۔"  جو جان ُگناه كرتي هے وهي مريگي "  ﴾4:18حزقيال ﴿  
 
۔" كيونكه گناه كي مزدوري موت هے"  ﴾23:6روميوں ﴿   
 
" پهر خواهش حامله هو كر گناه كو جنتي هے اور جب گناه بڑه چكا تو   ﴾15:1يعقوب ﴿

۔موت پيدا كرتا هے"   
 

ناه كر ُچكتے هيں تو كوئي راسته نهيں كه هم اپنے آپ كو بچا سكيں كيونكه جب ايك بار هم گُ 
ِاس سے كوئي فرق نهيں پڑتا كه  ۔ ﴾14-40:9ايوب ﴿هم ايسا كرنے كي قدرت نهيں ركهتے 

هم نے كيسي اچهي زندگي ُگزاري هے ، هم ميں سے هر ايك نے ُگناه كيا هے اور ُخدا كي 
هم اپني ماضي ميں كي گئي غلطيوں كو  ۔بهگتني پڑتي هےراست عدالت ميں ، ُگناه كي سزا 

اگر هم نے كسي كا ُخون كيا هے ، كيا هم دوباره اُسے زندگي دے  ۔درست نهيں كرسكتے
سكتے هيں؟ اگر هم نے كسي كو ُدكه پهنچايا هے تو كيا هم اُس درد كو دور كرسكتے هيں 

و هم نے ُچرايا هو تو كيا هم اُس كے جو هم نے اُسے ديا تها؟ بهلے هم وه واپس بهي كرديں ج
اُس درد كو دور كرسكتے هيں جو اُس نے همارے فعل كے سبب اُتهايا تها؟ هم حتي كه اُنهيں 
معذرت بهي نهيں كرسكتے جنهيں هم نے ناراض كيا هے  يا نقصان پهنچايا هے اور جو 

زارتے هيں ، تو مرچكے هيں اور حتي كه اگر هم اب سے ليكر اپني موت تك كامل زندگي گُ 
۔يه ُخدا كي توقع سے بڑهكر نهيں هے   

 
" اور سب كچه سنا يا گيا حاصل كالم يه هے خدا سے ڈر اور اُس كے   ﴾13:12واعظ ﴿

۔حكموں كو مان كه انسان كا فرض كلي يهي هے "  
 
" اور جس كسي كا نام كتاب حيات ميں لكها هوا نه مال تو وه آگ كي جهيل   ﴾15:20مكاشفه ﴿
۔ں ڈاال گيا"مي  

 
هر انسان جو ِاس ُدنيا ميں رها هے ماسوائے يسوع مسيح كے، اُنهوننے ُگناه كيا هے اور 

۔اُنهيں ُمنجي كي ضرورت هے  



 
 
 

ُخدا هميں نجات دينا چاهتا هے  1.2نمبر   
 
 
 

هم كيسے جانتے هيں كه ُخدا هميں نجات دينا چاهتا هے؟ محض ِاس لئے كه ُخدا جهوٹ نهيں 
اور اُس نے اپنے كالم ميں يه واضح كيا هے كه يه اُس  ﴾1:2؛ طيطس 23:19تي گن﴿بولتا 

 :كي خواهش هے كه هر انسان نجات پائے
 
" كيونكه خدا فرماتا هے مجهے مرنے والے كي موت سے شادماني   ﴾32:18حزقي ايل ﴿

۔نهيں اس لئے باز آئو اور زنده رهو"   
 
وه چاهتا  ۔دا كے نزديك عمده اور پسنديده هے " يه همارے منجي خ  ﴾4:2-3پهال تميتهيس ﴿

۔هے كه سب آدمي نجات پائيں اور سچائي كي پهچان تك پهنچيں"   
 
"  خداوند اپنے وعده ميں دير نهيں كرتا جيسي دير بعض لوگ   ﴾9:3دوسرا پطرس ﴿

سمجهتے هيں بلكه تمهارے بارے ميں تحمل كرتا هے اس لئے كه كسي كي هالكت نهيں 
۔يه چاهتا هے كه سب كي توبه تك نوبت پهنچے" چاهتابلكه  

 
" جو كچه باپ مجهے ديتا هے ميرے پاس آجائے گا اور جو كوئي ميرے   ﴾37:6يوحنا ﴿

۔پاس آئے گا اُسے ميں هرگز نكال نه دوں گا"   
 

ُخدا آخر كار كيوں ُمجهے نجات بخشنا چاهتا ٫٫پس، ِاس طرح، ناسان پوچه سكتا هے كه 
سكے، ناراست هو، ميں نے كبهي ُخدا كے لئے ُكچه نهيں كيا يا كبهي اُس هے؟ ميں جتنا هو

كے بارے ميں سوچا بهي نهيں، ميں اپني ساري زندگي ميں ُگناه ميں رها، اور پانے آپ كو 
تو ُخدا كيونكر  ۔شادمان ركهنے ميں لگا رها، حتي كه دوسروں كو نقصان پهنچاتے هوئے

كے كئي اسباب هيں جن كي بنا پر ُخدا هميں نجات بخشنا ُمجهے بجات بخشنا چاهتا هے؟ ِاس 
 :چاهتا هے

 
ُخدا همارا خالق هے: اُس نے نه صرف ابتدا ميں انسان كو بنايا بلكه وه اب بهي بچے  (1)

۔پيدا كرنے كے قدرتي ذريعه سے انسانوں كو تخليق كررها هے  
 
خدا كي صورت پر اُس  ۔يا " اور خدا نے انسان كو اپني صورت پر پيدا ك  ﴾27:1پيدائش ﴿



۔نر و ناري اُن كو پيدا كيا"۔كو پيدا كيا   
 

" هر ايك كو جو ميرے نام سے كهالتا هے اور جس كو ميں نے اپنے    ﴾7:43يسعياه ﴿
۔جسے ميں نے پيدا كيا هاں جسے ميں هي نے بنايا"۔جالل كے لئے خلق كيا    

 
؟ كيا ايك هي خدا نے هم سب كو پيدا نهيں " كيا هم سب كا ايك هي باپ نهيں     ﴾10:2مالكي﴿

كيا ؟ پهر كيوں هم اپنے بهائيوں سے بے وفائي كر كے اپنے باپ دادا كے عهد كي بے 
۔حرمتي كرتے هيں"   

 
زبور ﴿كالم مقدس كي بهت سے ديگر آيات بهي ِاس كي تصديق كرتي هيں

اور همارے  ﴾1:5؛  يرمياه 54:16; 45:12;44:24;43:15؛ يسعياه 104:30;102:18
۔خالق هونے كے ناطے اُس كي هم پر ذمه داري هے جو وه پوري كرنا چاهتا هے   

 
 
 

؛ زبور 9:33نحمياه ﴿هے: يه كالم مقدس ميں ظاهر كيا گيا هے  ﴾يا راستباز﴿ُخدا راست  (2)
اور اُس كي قُدرت اُس سے تقاضا كرتي هے كه وه  ﴾1:18؛ نوحه 45:21؛ يسعياه 129:4

 :هم سے راست رهے
 
" ايسا كرنا تجه سے بعيد هے كه نيك كو بد كے ساته مارڈالے اور نيك بد   ﴾25:18پيدائش ﴿

يه تجه سے بعيد هے كيا تمام ُدنيا كا انصاف كرنے واال انصاف نه كرے  ۔كے برابر هو جائيں
۔گا"  

 
اُس كي صنعت كامل هے كيونكه اُس كي سب راهيں  ۔" وهي چٹان هے  ﴾4:32استعثنا ﴿

۔وه منصف اور برحق هے " ۔وه وفادارخدا اور بدي سے مبرا هے ۔كي هيں انصاف     
 
وه قدرت اور عدل ميں شاندار هے اور  ۔" هم قادر مطلق كو پا نهيں سكتے  ﴾23:37ايوب ﴿

۔انصاف كي فراواني ميں ظلم نه كرے گا "  
 

 ۔راست رهنے كي خاطر، ُخدا نے هميں نجات مهيا كي هے جس كي هميں ضرورت هے
ورنه هم ناراست ُدنيا ميں پيدا هوتے ، بغير اپني مرضي پائے اور ُگناهگار بن جاتے، جن كي 
منزل ِاس زندگي كے اختتام پر آگ كي جهيل هوتي اور جس ميں سے نكلنے كا كوئي راسته 

۔۔نه هوتا    
 
 



 
 اور ﴾4:16;4:8پهال يوحنا ﴿ُخدا هم سے ُمحبت ركهتا هے : درحقيقت ُخدا محبت هے  (3)
اپني محبت هميں ديتا هے ، اپنے بيٹے يسوع كو هماري خاطر صليب پر مرنے اور ُدكه 

 :اُٹهانے سے
 
" كيونكه خدا نے ُدنيا سے ايسي محبت ركهي كه اُس نے اپنا اكلوتا بيٹا بخش  ﴾16:3يوحنا ﴿

۔ديا تاكه جو كوئي اُس پر ايمان الئے هالك نه هو بلكه هميشه كي زندگي پائے "   
 

" ليكن خدا اپني محبت كي خوبي هم پر يوں ظاهر كرتا هے كه جب هم   ﴾8:5ں روميو﴿
۔گنهگار هي تهے تو مسيح هماري خاطر موا  "   

 
يسوع نے هم سے  ۔چونكه وه هم سے محبت ركهتا هے تو ُخدا هميں نجات بخشنا چاهتا هے

يوحنا ﴿ اتني محبت ركهي كه اُس نے اپني مرضي سے اپنے جان هماري خاطر قُربان كي
﴾۔10:17-18;10:11   

 
ِاس سے زياده محبت كوئي شخص نهيں كرتا كه اپني جان اپنے دوستوں ٫٫  ﴾13:15يوحنا ﴿

۔،،كے لئے ديدے  
 
 
 

زبور ﴿ ،،شفقت ميں غني هے٫٫ُخدا  رحم كرنے واال هے: كالم مقدس كهتا هے كه ُخدا  (4)
زبور ﴿ ،،ين سے بلند هےجس قدر آسمان زم٫٫؛ اور اُس كا رحم اتنا بلند هے ﴾103:8

زبور ﴿هے  ،،ليكن ُخداوند كي شفقت اُس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تك٫٫؛ ﴾103:11
كه اُسكي شفقت ابدي ٫٫آيات ميں سے هر ايك كهتي هے 26كي  136زبور  ﴾۔103:17

اور ايك سبب كه وه سب يهوديوں  ﴾7:18ميكاه ﴿درحقيقت ُخدا رحم ميں شادماني پاتا  ۔،،هے
 11:32روميوں ﴿ ،،تا كه سب پر رحم فرمائے٫٫بے اعتقادوں ميں گردانتا هے وه يه تهي كو 
ُخدا هم پر هميں نجات بخشنے سے رحم كرنا چاهتا هے  ۔كيونكه وه رحم كرنے واال هے ﴾۔
پيارے قارئين ، ُخدا كي محبت اور رحم آپ پر ِاس لئے نچهاور كيا جاتا هے  ﴾۔3:5طيطس ﴿

اگر آپ ِاسے پانا چاهتے هيں تو پهر ُخدا كي محبت اور رحم پر  ۔ر پرجيسے يه كسي بهي او
۔بهروسه ركهيں اور وه يقيناً وهي كرے گا جو ُدرست هے   

 
 
 

ُخدا كا نجات بخشنا ۔ 1.3نمبر  : 
 



 
 

يه ميري غلطي نهيں هے، ميں نے ناراست ُدنيا ميں پيدا هونے كا ٫٫انسان كهه سكتا هوگا كه 
ُخدا نے ِاس كا ِاسي  ۔ُگناهگار بنوں قبل ِاس كے كه ميں ُكچه سمجه سكوں نهيں كها تها اور كه

طرح منصوبه بنايا تها ، اُسے هي ِاس كے بارے ميں ُكچه كرنا هوگا، ميں اپنے گرد سب 
بحرحال، يه درست هوسكتا هے، ليكن ِاسے ُكچه ِاس طرح  ۔،،ُگناهوں كو نهيں روك سكتا

بح كو اُٹهتے هيں اور اپنے گهر كو جلتا هوا ديكهتے ديكهيں: فرض كريں هم ِكسي دن صُ 
هيں، ميں نے يه آگ نهيں لگائي اور ميں ِاس كے لئے ُكچه نهيں كرسكتا، ليكن ِكسي كو ِاس 

جب هم ِارد گرد ديكهتے هيں تو هم هال كے آخر ميں ايك كُهال  ۔،،كے لئے ُكچه كرنا هوگا
راسته اگر هم اپنائيں تو؛ هميں كيا كرنا دروازه ديكه سكتے هيں، ايك طرح كا بچائو كا 

يه ميرا قصور نهيں، ميں نے يه آگ ٫٫چاهئے؟ كيا هم وهيں رهيں اور آه و زاري كريں كه 
اور بچنے كے راستے پر چلنے كے بجائے مر جائيں؟ يا هم بچنے كے لئے  ،،نهيں لگائي

ے ميں بهي هے: جلدي كريں ُشكر كرتے هوئے كه كوئي تو راسته هے؟ يهي نجات كے بار
ُدنيا جهنم ميں جل رهي هے اور اگر هم وهاں رهيں گے تو هم مرجائيں گے اور باآلخر آگ 

بحرحال، ُخدا نے هميں باهر نكلنے كا  ﴾۔ 20:15ُمكاشفه ﴿كي جهيل ميں ڈالے جائيں گے 
راسته دكهايا هے اور اُس نے يسوع مسيح كے ذريعے بچائو كا واضح راسته بنايا هے اُن 

هميں كيا كرنا چاهئے؟ يقيناً دوسرا ايك ۔ے لئے جو اُس راستے پر چلنا چاهتے هيں سب ك
هميں نجات بخشنے كي خاطر، ُخدا كو همارے گزشته ُگناهوں كي  ۔سمجهداري كا طريقه هے

معافي كا بهي راسته نكالنا پڑا اور ايسا وه اپنے بيٹے يسوع مسيح كو بهيجنے كے ذريعے 
ميں ُگناه سے پاك زندگي ُگزاري يسوع نے ُدنيا۔كرتا هے : 

 
" كيونكه همارا ايسا سردار كاهن نهيں جو هماري كمزوريوں ميں همارا  ﴾۔ 15:4عبرانيوں ﴿ 

۔همدرد نه هو سكے بلكه وه سب باتوں ميں هماري طرح آزمايا گيا تو بهي بيگناه رها "  
 

ٹها كر تمهيں ايك " كيونكه مسيح بهي تمهارے واسطے ُدكه اُ   ﴾ 21:2-22پهال پطرس ﴿
نه اُس نے گناه كيا اور نه اُس كے منه سے  ۔نمونه دے گيا هے تاكه اس كے نقش قدم پر چلو 

۔كوئي مكر كي بات نكلي "  
 
" اور تم جانتے هو كه وه اس لئے ظاهر هوا تها كه گناهوں كو اُٹها لے جائے  ﴾5:3يوحنا:  ﴿

۔اور اُس كي ذات ميں گناه نهيں "  
 

؛ 2:17پيدائش ﴿اُسے اپنے ُگناه كي سزا نه بهگتني پڑي، جو كه موت هے ِاس وجه سے، 
، بلكه اُس نے اپني مرضي سے همارے لئے اپني جان دي ﴾6:23؛ روميوں 18:4حزقي ايل 

اور همارے ُگناهوں كي خاطر ُدكه اُٹهايا اور جان دي ﴾ 10:18;10:15يوحنا ﴿ : 
 



كے سبب سے گهائل كيا گيا اور هماري  " حاالنكه وه هماري خطائوں ﴾6:53-5يسعياه: ﴿
هماري هي سالمتي كے لئے اُس پر سياست هوئي تاكه اُس  ۔بدكرداري كے باعث كچال گيا 

۔كي مار كهانے سے هم شفا پائيں "   
 

۔" كه جب هم گنهگار هي تهے تو مسيح هماري خاطر موا "  ﴾8:5روميوں: ﴿   
 
۔ے اپنے آپ كو ديا  "" اُسي نے همارے گناهوں كے لئ ﴾4:1گلتيوں ﴿   
 
" وه آپ همارے گناهوں كو اپنے بدن پر لئے هوئے صليب پر چڑه گيا   ﴾24:2پهال پطرس ﴿

۔تاكه هم گناهوں كے اعتبار سے جئيں "   
 

يه كسي كا عدالت ميں منصف كے سامنے كهڑے هونے كي طرح هے  جس نے كوئي جرم 
نصف اُسے يا تو بهاري جرمانه يا م ۔كيا هے اور جسے وه مانتا هے كه اُس كي خطا هے

آدمي اپنا قصور مانتا هے ليكن اُس كے پاس جرمانه ادا كرنے  ۔ُعمر قيد كي سزا ُسناتا هے
وه كيا كرسكتا هے؟۔كے لئے رقم نهيں هے اور نه هي وه قيد ميں جانا چاهتا هے   

 
كرتا هے اگر منصف كا بيٹا اُس پر ترس كهاتے هوئے ،اُس كا جرمانه ادا كرنے كي پيشكش 

وه آئے اور اُس كے لئے كام كرے، اور منصف مجرم سے كهتا هے كه كيا اُسے يه قبول 
اگر وه قبول كرتا هے تو اُس كا جرمانه ادا كيا جاتا هے، اُس كا قرض معاف هوجاتا هے ۔هے

اگر وه انكار كرتا هے تو وه قيد ميں  ۔اور وه آزاد اپنے نئے دوست كے ساته چال جاتا هے
پس يهي نجات ميں بهي هے: يسوع نے همارے گزشته ُگناهوں كا كفاره ادا كرديا  ۔ا هےجات

نجات مكمل  ۔هے، اور هم جانے كے لئے آزاد هيں اگر هم اُس كي پيروي كے لئے تيار هيں
؛ 9-2:8افسيوں ﴿مفت هے اور اُسے حاصل كرنے كے لئے هم ُكچه بهي نهيں كرسكتے

اور ٫٫يسوع نے ُخود كها،  ۔د ِاس كے ُكچه تقاضے هيںليكن نجات پانے كے بع﴾3:5طيطس 
متي ﴿ ،،جو كوئي اپني صليب نه اُٹهائے اور ميرے پيچهے نه چلے وه ميرے الئق نهيں

جب هم يسوع كو بطور اپنے ُخداوند اور نجات دهنده قبول كرتے هيں ، تو يه  ﴾۔10:38
ر رمانبرداري كي سعي مشروط نهيں هے، ِاس كي قبوليت هے كه هم اُسے كي پيروي او

 :كريں گے
 
" جب تم ميرے كهنے پر عمل نهيں كرتے تو كيوں مجهے خداوند خداوند   ﴾46:6لوقا ﴿

۔كهتے هو "  
 
۔،،اگر ُتم مجه سے محبت ركهتے هو تو ميرے ُحكموں پر عمل كرو گے٫٫﴾14:15يوحنا  ﴿  
 
يتے هيں وه آگے " اور وه اس لئے سب كے واسطے ُمواكه جو ج ﴾15:5دوسرا كرنتهيوں ﴿



۔كو اپنے لئے نه جئينبلكه اُس كے لئے جو اُن كے واسطے موا اور پهر جي اُٹها "   
 

پس همارے لئے ُخدا مهيا كرتا هے، يعني يسوع مسيح نے همارا قرض ادا كيا، اگر هم اُسے 
دوسرا ُخدا كو هماري ُگناهوں سے مخلصي كے لئے بهي مهيا كرنا  ۔پانے كے لئے تيار هيں

پولُوس رسول  ۔كيونكه يه واضح هے كه كوئي بهي انسان اپني كو مخلصي نهيں بخش سكتا تها
  :ِاسے يوں بيان كرتا هے

 
" چنانچه جس نيكي كا اراده كرتا هوں وه تو نهيں كرتا مگر جس بدي   ﴾24:7-19روميوں ﴿

هيں كرتا تو اُس پس اگر ميں وه كرتا هوں جس كا اراده ن ۔كا اراده نهيں كرتا اُسے كر ليتا هوں
غرض ميں ايسي شريعت  ۔كا كرنے واال ميں نه رها بلكه گناه هے جو مجه ميں بسا هوا هے 

كيونكه باطني ۔پاتا هوں كه جب نيكي كا اراده كرتا هوں تو بدي ميرے پاس آموجود هوتي هے
انسانيت كي ُرو سے تو ميں خدا كي شريعت كو بهت پسند كرتا هوں مگر مجهے اپنے اعضا 
ئ ميں سے ايك اور طرح كي شريعت نظر آتي هے جو ميري عقل كي شريعت سے لڑ كر 

  مجهے اُس گناه كي شريعت كي قيد ميں لے آتي
 

۔هے جو ميرے اعضا ئ ميں موجود هے "   
 

يه حقيقت كه وه مرا نهيں هے بلكه ُخدا نے اُسے  ۔ايك بار پهر يسوع مسيح هي جواب هے
كيا، اُس كا روح اب همارے دلوں ميں سكونت كے لئے آتا  تيسرے دن ُمردوں سے پهر زنده

 :هے تا كه هميں ُگناهوں سے مخلصي بخشے
 

" خدا نے اپنے خادم كو اُٹها كر پهلے تمهارے پاس بهيجا تاكه تم ميں    ﴾26:3اعمال ﴿
۔سے هر ايك كو اُس كي بديوں سے هٹا كر بركت دے "  

 
ے لئے اپنے آپ كو دے ديا تاكه همارے خدا اور " اُسي نے همارے گناهوں ك  ﴾4:1گليتوں ﴿

۔باپ كي مرضي كے موافق هميں اس موجوده خراب جهان سے خالصي بخشے "   
 

اُسے اُچهاليں يا چمچ هالئيں،  ۔گالس ميں سے هوا نكالنے كي كوشش كرنے كا فرض كريں
كويم پمپ كے حتي كه اگر هم اوپر ڈهكن لگا ديں اور اُسے وي ۔ِاس كا كوئي اثر نهيں هوگا

ذريعے باهر كهينچنے كي كوشش كرينم هم ِاسے پورا باهر نهيں نكال پائيں گے اور بيروني 
ليكن اگر هم ِاسے ٹونٹي كے پاس لے جائيں اور اُسے پاني  ۔دبائو يقيناً گالس كو توڑ ڈالے گا

ميں  سے باهر ديں تو پاني هوا كو باهر نكال دے گا كيونكه وه هوا سے بهاري هے اور ِاس
پس ايسا هي ُگناه كے لئے هے: هم ُگناه كو  ۔تهوڑي سے بالكل محنت كي ضرورت نهيں هے

اپنے آپ ميں سے نهيں نكال سكتے، ِاس كا كوئي راسته نهيں كه هم ُگناه كو اپني قوت اور 
كيونكه اگر ايك نكلتا هے تو دوسرا اُس كي جگه لے ليتا  ۔ذاتي كوشش سے نكال باهر كريں



اور موت كا قانون هم ميں كام كرتا هے جو يه هے كه ُگناه روحاني موت پيدا كرتا ُگناه  ۔هے
حل يسوع  ۔هے اور روحاني موت ُگناه كا سبب هوتي هے؛ اور پس يه اپنے آپ پنپتا هے

 :مسيح كے وسيله سے هے
 
" هائے ميں ايسا كمبخت آدمي هوں   اس موت كے بدن سے مجهے   ﴾25:7-24روميوں ﴿

 ۔گا ؟ وه اپنے خداوند يسوع مسيح كے وسيله سے خدا كا شكر كرتا هوں  كون چهڑائے
غرض ميں خود اپني عقل سے تو خدا كي شريعت كا مگرجسم سے گناه كي شريعت كا 

۔محكوم هوں "   
 

"كيونكه زندگي كے روح كي شريعت نے مسيح يسوع ميں مجهے گناه    ﴾2:8روميوں ﴿
۔اور موت كي شريعت سے آزاد كر ديا  "   

 
۔" پس اگر بيٹا تمهيں آزاد كرے گا تو تم واقعي آزاد هو گے "  ﴾36:8يوحنا ﴿   
 

جيسے مسيح كا روح همارے دلوں ميں بڑهتا هے ، يه ُگناه كو باهر دهكيل ديتا هے جيسے 
زندگي كي روح كا حكم عمل ميں آتا هے  ۔پاني گالس ميں سے هوا كو دهكيل باهر كرديتا هے

ُگناه كے سبب نجات كو پانے سے ۔مسيح ُگناه سے قوي هے ۔ے آزاد كرےتا كه هميں ُگناه س
۔يسوع حل هے وه آپ كي مدد كرے گا ۔انكار نه كريں جسے آپ ترك نهيں كرسكے   

 
" ليكن جتنوں نے اُسے قبول كيا اُس نے اُنهيں خدا كا فرزند بننے كا حق بخشا  ﴾12:1يوحنا ﴿

۔تے هيں "يعني اُنهيں جو اُس كے نام پر ايمان ال  
 

نجات ميں دير نه كريں ِاس لئے كه پهلے آپ ُخود ُگناه كو ترك كرنے كي كوشش كريں گے، 
هماري تمام راستبازي  ۔اگر آپ، اپنے طور نيك بن سكتے تو مسيح كي موت بے فائده هوتي

پس ُخدا نے دهري دستيابي دي هے، گزشته گناهوں  ﴾۔64:6يسعياه ﴿ناپاك لباس كي مانند هے 
عافي اور موجوده گناهوں سے رهائي، دونوں جو هم ايمان كے وسيله سے پا سكتے هيں كي م

ايك بهتر زندگي اُن سب كا انتظار كرتي هے جو ۔جب هم نئے سرے سے پيدا هوتے هيں 
۔اُسے پانا چاهتے هيں  

 
  
 

نجات پانے كے لئے شرائط ۔1.4نمبر  :  
 
 
 



: ُگناه سے توبه كے لئے تيار رهيں1.41نمبر  : 
 
اُس وقت بعض لوگ حاضر تهے جنهوں نے اُسے اُن گليليوں كي خبر دي ٫٫ ﴾ 5-1: 13لوقا ﴿

اُس نے جواب ميں اُن سے كها كه ۔جنكا ُخون پيالُطس نے اُنكے ذبيحوں كے ساته ماليا تها
ِان گليليوں نے جو ايسا ُدكه پايا كيا وه ِاسلئے تمهاري دانست ميں اور اور سب گليليوں سے 

ميں تم سے كهتا هوں كه نهيں بلكه اگر تم توبه نه كروگے تو سب ِاسي ۔ناهگار تهےزياده گُ 
يا كيا وه اٹهاره آدمي جن پر شيلوخ كا ُبرج ِگرا اوردب كر مرگئے تمهاري ۔طرح هالك هوئے 

ميں تم سے كهتا  ۔دانست ميں يروشليم كے اور سب رهنے والوں سے زياده قصور وار تهے
،،تم توبه نه كرو گے تو سب ِاسي طرح هالك هو گے هوں كه نهيں بلكه اگر  

 
پس ُخدا جهالت كے وقتوں سے چشم پوشي كركے اب سب ٫٫ ﴾پولوس﴿ ﴾ 30:17اعمال ﴿

۔،،آدميوں كو هرجگه ُحكم ديتا هے كه توبه كريں   
 

يوحنا اصطباغي نے ِاس كي منادي  ۔غور كريں: توبه كالم مقدس كي سب سے اهم تعليم هے
؛ ﴾5-13:3؛ لوقا 1:15؛ مرقس 4:17متي ﴿يسوع نے ِاس كي منادي كي ۔﴾3:2متي ﴿كي 

، جو اُنهوں نے حتي كه يسوع كي موت كے ﴾6:12مرقس ﴿شاگردوں نے ِاس كي منادي كي 
اعمال ﴿اور پولوس نے ِاس كي منادي كي  ﴾3:19;2:38اعمال ﴿بعد بهي جاري ركهي 

ذهن كي تبديلي ٫٫ا حقيقي مطلب توبه كرنے ك ﴾۔11-7:9؛ دوسرا كرنتهيوں 26:20;17:30
هے اور گناه كے حوالے سے بهي ِاسي كي هميں ضرورت هوتي هے  اور نيز  ،،پانا 

ُخدا نے سب انسانوں  ۔هماري سابقه طرز زندگي سے بهي جب هم مسيح كے پاس آتے هيں
اور يه واضح دكهائي ديتا هے كه  ﴾17:30اعمال ﴿كو هر جگه يهي كرنے كا ُحكم ديا هے 

يه ُخدا كي بهالئي هے جو هميں  ﴾۔5-13:3لوقا ﴿ئي بهي ِاس كے بغير نجات نهيں پائے گا كو
اور اُس نے هميں قوت بخشنے كا وعده كيا هے  ﴾2:4روميوں ﴿توبه كي طرف لے جاتي هے 

۔جب هم نئے سرے سے پيدا هوتے هيں    
 
ا كا فرزند بننے كا حق " ليكن جتنوں نے اُسے قبول كيا اُس نے اُنهيں خد  ﴾13:1-12يوحنا ﴿

وه نه خون سے نه جسم كي خواهش سے  ۔بخشا يعني اُنهيں جو اُس كے نام پر ايمان التے هيں
۔نه انسان كے اراده سے بلكه خدا سے پيدا هوئے "   

 
 
 

يسوع پر ايمان الئيں ۔1.42نمبر  : 
 

  ﴾يسوع﴿ 18:3-16يوحنا 
 



س نے اپنا اكلوتا بيٹا بخش ديا تاكه جو كيونكه خدا نے ُدنيا سے ايسي محبت ركهي كه اُ  ٫٫
كوئي اُس پر ايمان الئے هالك نه هو بلكه هميشه كي زندگي پائے كيونكه خدا نے بيٹے كو ُدنيا 
ميں اس لئے نهيں بهيجا كه ُدنيا پر سزا كا حكم كرے بلكه اس لئے كه ُدنيا اُس كے وسيله سے 

ا كا حكم نهيں هوتا جو اُس پر ايمان نهيں جو اُس پر ايمان التا هے اُس پر سز ۔نجات پائے 
اس لئے كه وه خدا كے اكلوتے بيٹے كے نام پر ايمان نهيں  ۔التا اُس پر سزا كا حكم هو چكا 

۔،،اليا    
 

؛ 2:8افسيوں ﴿غور كريں: هر نجات پانے واال شخص ايمان كے وسيله سے نجات پاتا هے
ايمان النا فعل هے اور  ۔مل هوتا هے جس ميں دل سے ايمان النا شا ﴾1:9;1:5پهال پطرس 

 ۔جو هم كرتے هيں ؛ ايمان اسم هے اور يه وه هے جو هم پاتے هيں جب هم ايمان التے هيں
 پس هميں نجات پانے كے لئے كيا كرنے كي ضرورت هوتي هے؟

 
،﴾11:6؛ عبرانيوں 5:24يوحنا ﴿ُخدا پر ايمان الئيں  (1)  

 
،﴾ 3:36;3:16 يوحنا﴿يسوع پر ايمان الئيں   (2)  

 
،﴾3:18;1:12يوحنا ﴿يسوع كے نام پر ايمان الئيں  (3)  

 
؛ اعمال 20:31؛ يوحنا 16:16;1:18متي ﴿ايمان الئيں كه يسوع مسيح ُخدا كا بيٹا هے  (4)

،﴾ 1:4؛ روميوں 8:37  
 

يسعياه ﴿ايمان الئيں كه يسوع نے همارے گناهوں كے كفارے كے لئے جان دي  (5)
اور ﴾ 2:24؛ پهال پطرس  15:3هيوں ؛ پهال كرنت53:5-6  

 
ديكهئے ﴾۔﴿10:9روميوں ﴿ ۔ايمان الئيں كه ُخدا نے يسوع كو مردوں ميں سے زنده كيا (6)

؛ 31-20:11؛ يوحنا 53-24:1؛ لوقا 20-16:9؛ مرقس 20-28:16;10-28:1متي 
﴾۔23-15:1؛ پهال كرنتهيوں 33-13:30اعمال   

 
سكتے، هر مسيحي كو ايمان النے كي ضرورت هے كيونكه هم اپنے آپ كو نجات نهيں بخش 

كه ُخدا نے يسوع كو هماري خاطر جان دينے كے لئے بهيجا، اور همارے گناهوں كا كفاره 
ُخدا يا يسوع مسيح ميں خود سے ايمان النا هي نجات ۔ادا كرنے كے لئے، تا كه هم نجات پائيں
 ۔،،ركهتے اور تهرتهراتے هيںشياطين بهي ايمان ٫٫پانے كے لئے كافي نهيں هے كيونكه 

بهت سے ايسے سردار كاهن بهي تهے جو يسوع پر ايمان ركهتے تهے   ﴾۔ 1:19يعقوب ﴿
ليكن اُس كا اقرار نهيں كرتے تهے كيونكه وه عباتخانے ميں اپنا مقام نهيں كهونا چاهتے تهے 

۔، اُنهوں نے نجات نهيں پائي﴾43-12:42يوحنا ﴿   



 
 
 

رار كے لئے تيار رهيں: يسوع كے اق1.43نمبر  : 
 

   ﴾يسوع﴿ 33:10-32متي 
 

پس جو كوئي آدميوں كے سامنے ميرا اقرار كرے گا ميں بهي اپنے باپ كے سامنے جو   "
مگر جو كوئي آدميوں كے سامنے ميرا انكار كرے گا  ۔آسمان پر هے اُس كا اقرار كروں گا 

۔ر كر دے گا "ميں بهي اپنے باپ كے سامنے جو آسمان پر هے اُس كا انكا  
 

﴾پولوس﴿ 10-10:9روميوں   
 

كه اگر تو اپني زبان سے يسوع كے ُخداوند هونے كا اقرار كرے اور اپنے دل سے ايمان ٫٫
كيونكه راست بازي كے لئے ۔الئے كه ُخدا نے اُسے مردوں ميں سے جاليا تو نجات پائے گا

۔،،ا جاتا هےايمان النا دل سے هوتا هے اور نجات كے لئے اقرار ُمنه سے كي  
 

غور كريں: زنده ايمان كے دو طريقے هوتے هيں: اظهار كرنا اور ُمنه سے اقرار كرنا اُن 
ميں سے پهال هے ، پس هميں اقرار كي ضرورت هوتي هے جو ُكچه هم ايمان التے هيں تا 

۔كه ايمان ميں قائم رهيں    
 
ح هے جس كي بابت لكها " اور چونكه هم ميں وهي ايمان كي رو  ﴾13:4دوسرا كرنتهيوں ﴿

پس هم بهي ايمان الئے اور اسي لئے بولتے هيں  ۔هے كه ميں ايمان اليا اور اسي لئے بوال 
۔"  
 

يسوع كا اقرار كرنے كا مطلب كئي مختلف باتيں هيں، ليكن ابتدا كے طور پر هميں يسوع كا 
 :بطور ُخداوند اقرار كرنے كے لئے تيار رهنا چاهئے

 
اور خدا باپ كے جالل كے لئے هر ايك زبان اقرار كرے كه يسوع مسيح "   ﴾11:2فلپيوں ﴿

۔خدا وند هے "   
 

ِاس كا مطلب هے كه هميں دوسروں سے يه اقرار كي ضرورت هے كه يسوع همارا ُخداوند 
يه واضح هے كه ِاس كے بغير كوئي نجات نهيں، كيونكه اگر هم  ۔هے ؛ كه هم مسيحي هيں

 ﴾۔10:33متي ﴿و وه بهي باپ كے سامنے همارا انكار كرے گا يسوع كا انكار كرتے هيں ت
اور  ﴾23:42لوقا ﴿كهنے كے لئے تيار تها  ،،ُخداوند٫٫حتي كه صليب پر ڈاكو بهي يسوع كو 



لوقا ﴿دوسرے صليب پر مصلوب ڈاكو كے سامنے اُس كے دفاع كرنے كے لئے تيار تها 
كيا اتنا كافي هے كه هم نجات پائيں؟  اگر هم ايمان الئيں اور اقرار كريں تو ﴾۔23:40-41

جواب هے ني نهيں، بهت سے ايسے هيں جو يسوع كو ُخداوند كهنے كے لئے تيار هيں 
، اور حتي ﴾3:16؛ ُمكاشفه 25:11;7:21متي ﴿جنهيں وه قبول نهيں كرے گا جب وه آئے گا 

؛ 8:29تي م﴿كه شياطين بهي كهُلے عام اقرار كرنے كے لئے تيار هيں كه يسوع كون هے 
همارا مسيح كي فرمانبرداري كرنا جاري ركهنا  ﴾۔ 8:28;4:34؛ لوقا 5:7;1:24مرقس 

ضروري هے كيونكه هم اُس كا انكار كرتے هيں جب هم اُس كے ُحكم كئے گئے كام نهيں 
﴾۔ 1:16طيطس ﴿كرتے   

 
 
 

: ُخدا كي مرضي كو پورا كرنے كے لئے تيار رهيں1.44نمبر  : 
 

   ﴾يسوع﴿ 21:7متي 
 

جو ُمجه سے اے خداوند اے خداوند كهتے هيں اُن ميں سے هر ايك آسمان كي بادشاهي ميں ٫٫
۔،،داخل نه هو گا مگر وهي جو ميرے آسماني باپ كي مرضي پر چلتا هے  

 
17:2پهال يوحنا    

 
ُدنيا اور اس كي خواهش دونوں مٹتي جاتي هيں ليكن جو خدا كي مرضي پر چلتا هے وه   "

۔هے گا "ابد تك قائم ر  
 

غور كريں: ايمان كے اظهار كا دوسرا طريقه همارے اعمال سے هے جو اُن سے مطابقت 
ِاس كے بغير همارا ايمان  ۔ميں هونے چاهئے جو هم اقرار كرتے هيں اور ايمان التے هيں

اگر  ﴾۔ 2:26;2:20;2:17يعقوب ﴿ ،،اعمال كے بغير ايمان ُمرده هے٫٫زنده نهيں، كيونكه 
ان ركهتے هيں تو هم اپني زندگي كے لئے ُخدا كي مرضي كي تالش كريں اور هم زنده ايم

اُس پر عمل كريں گے ، كيونكه هم ايمان الئيں گے كه يه هماري نجات كے لئے ضروري 
، ﴾43-23:39لوقا ﴿صليب پر ڈاكو كو ايسا كرنے كا كبهي موقع نه مال  ﴾۔7:21متي ﴿ ۔هے

ايمان سے هے يعني بغير اعمال كے، ليكن اگر  جو دوباره ظاهر كرتا هے كه نجات صرف
اُسے صليب سے فرار كا موقع مل جاتا تو ِاس ميں كوئي شك نهيں كه اُس نے اپني زندگي 

ايك سبب  ۔كے لئے ُخدا كي مرضي ڈهونڈنے كي كوشش كرني تهي اور اُسے پورا كرنا تها
يه  ﴾13-25:1متي ﴿كيں كه كيوں بے و قوف كنوارياں آسمان كي بادشاهي ميں داخل نه هوس

  :تهي كه اُنهوں نے ُخدا كي مرضي كو پورا نه كيا
 



۔،،ِاس سبب سے نادان نه بنو بلكه ُخداوند كي مرضي كو سمجهو كه كيا هے٫٫ ﴾5:17افسيوں﴿  
 

يه جاننے كے لئے كه ُخداوند كي مرضي  هماري زندگيوں كے لئے كيا هے، هميں ُخدا كے 
اور اپنے دل كي تجديد كرنے كيكالم كو پڑهنے كي ضرورت هے  :   

 
" نوزاد بچوں كي مانند خالص روحاني دوده كے مشتاق رهو تاكه اُس  ﴾2:2پهال پطرس ﴿

۔كے زريعے سے نجات حاصل كرنے كے لئے بڑهتے جائو "   
 
" اور اس جهان كے همشكل نه بنو بلكه عقل نئي هو جانے سے اپني  ﴾2:12روميوں ﴿

ا كي نيك اور پسنديده اور كامل مرضي تجربه سے معلوم كرتے صورت بدلتے جائو تاكه خد
۔هو "   

 
پس درجه به درجه ، جيسے ُخدا اپني مرضي هم پر ظاهر كرتا هے ، هميں ِاس كو اپني 

زندگيوں ميں عمل ميں النے كي ضرورت هے، جو يه هے كه هم كيسے بڑهتے هيں اور 
هي كے لئے تيار هيں تو هميں يقين دهاني اگر هم ِاس كي تند ۔ِاس طرح اپني نجات پاتے هيں

 :ملتي هے كه هم ناكام نهيں هونگے
 
"  پس اے بهائيو   اپنے بالوے اور برگزيدگي كو ثابت كرنے  ﴾11:1-10دوسرا پطرس ﴿

كي كوشش كرو كيونكه اگر ايسا كرو گے تو كبهي ٹهوكر نه كهائو گے بلكه اس سے تم 
ابدي بادشاهي ميں بڑي عزت كے ساته داخل كئے  همارے خداوند اور منجي يسوع مسيح كي

۔جائو گے "  
 

؛ 22:14؛ ُمكاشفه 5:9عبرانيوں ﴿نجات اُن كے لئے هے جو يسوع كي تابعداري كرتے هيں 
؛ 3:6؛ ُكلسيوں 5:6؛ افسيوں 2:8روميوں ﴿ليكن نافرمانوں كے لئے نهيں  ﴾9دوسرا يوحنا 

﴾۔8-1:7دوسرا تهسلنيكيوں    
 
 
 

كيسے پائيں : نجات1.5نمبر  : 
 
 
 

: آپ نئے سرے سے پيدا هوں1.51نمبر  : 
 

"  يسوع نے جواب ميں اُس سے كها كه ميں تجه سے سچ كهتا هوں كه جب   3:3يوحنا  



۔كوئي نئے سرے سے پيدا نه هو وه خدا كي بادشاهي كو ديكه نهيں سكتا "  
 

تك كوئي آدمي  "  يسوع نے جواب ديا كه ميں تجه سے سچ كهتا هوں كه جب  5:3يوحنا 
۔پاني اور روح سے پيدا نه هو وه خدا كي بادشاهي ميں داخل نهيں هو سكتا "   

 
"  تعجب نه كر كه ميں نے تجه سے كها تمهيں نئے سرے سے پيدا هونا   ﴾يسوع﴿ 7:3يوحنا 

۔ضرور هے "  
 

 ﴾3:3يوحنا ﴿ ،،وه ُخدا كي بادشاهي كو ديكه نهيں سكتا٫٫غور كريں ِاس طره كے بيانات كه 
ظاهر كرتے هيں كه مسيحي  ﴾3:5يوحنا ﴿ ،،وه ُخدا كي بادشاهي ميں داخل نهيں هوسكتا٫٫اور 

يوحنا ﴿كے لئے نئے سرے سے پيدا هونا كتنا ضروري هے  ليكن ترجمه كيا گيا لفظ ضرور 
يوناني لفظ ﴾3:7  "dei"  هے اور يه بالكل دوٹوك  ،،يه ضروري هے٫٫هے جس كا مطلب

آسمان اور زمين ٹل جائيں گے مگر ميري باتيں هرگز نه ٹليں ٫٫هي كها كه يسوع نے يه ب ۔هے
پس جب تك آسمان اور زمين ٹل جائيں ، نئے سرے سے ﴾13:31؛ مرقس 24:35متي ﴿ ،،گي

يسوع كا اُن كے لئے جواب جو يه كهتے هيں  ۔پيدا هونا نجات پانے كے لئے ضروري هے
 :كه نئے سرے سے پيدا هونا ضروري نهينيه هے

 
" جو مجهے نهيں مانتا اور ميري باتوں كو قبول نهيں كرتا اُس كا ايك   ﴾48:12يوحنا ﴿

مجرم ٹههرانے واال هے يعني جو كالم ميں نے كيا هے آخري دن وهي اُسے مجرم ٹههرائے 
۔گا "   

 
پس نئے سرے سے پيدا هونا كيا هے؟  ابتدائي طور پر هم تب نئے سرے سے پيدا هوتے 

كا روح هم ميں داخل هوتا هے؛ اپني پوري باليدگي ميں نهيں ليكن هم وه بن هيں جب مسيح 
، اور ﴾3:1پهال كرنتهيوں ﴿حواله ديا گيا هے  ،،مسيح ميں نوزائيده٫٫جاتے هيں جن كا بطور 

ِاس كے بعد، جيسے هم مسيحي هونے كے ناطے  ﴾۔2:2پهال پطرس ﴿ ،،نوزائيده بچے٫٫
هتا هے او ر هم ميں پورے قدوقامت تك پهنچتا هے جب بڑهتے هيں ، مسيح كا روح بهي بڑ

اے ميرے بچو  تمهاري طرف سے ُمجهے پهر جننے كے سے درد ٫٫هم باليدگي پاتے هيں، 
مسيح كا هم ميں  ﴾۔4:19گلتيوں ﴿،،لگے هيں جب تك مسيح تم ميں ُصورت نه پكڑ لے

 :ُصورت پكڑنا هماري نجات كے لئے ضروري هے
 
۔،،جس ميں مسيح كا روح نهيں وه اُسكا نهيںمگر ٫٫ ﴾9:8روميوں ﴿     
 
اپنے آپ كو  ۔"  تم اپنے آپ كو آزمائو كه ايمان پر هو يا نهيں  ﴾5:13دوسرا كرنتهيوں ﴿

۔جانچو كيا تم اپني بابت يه نهيں جانتے كه يسوع مسيح تم ميں هے؟ ورنه تم نامقبول هو"  
 



۔ں رهتا هے"" مسيح جو جالل كي اُميد هے تم مي ﴾27:1كلسيوں ﴿  
 
" جس كے پاس بيٹا هے اُس كے پاس زندگي هے اور جس كے پاس خدا   ﴾12:5پهال يوحنا ﴿

۔كا بيٹا نهيں اُس كے پاس زندگي بهي نهيں"  
 

پس مجموعي نتيجے كے طور پر ُدنيا ميں كهيں بهي كوئي بهي مذهب ِاس نئے سرے سے 
جو كه هم ميں مسيح كا سكونت  پيدا هونے كے تجربے كے عالوه نجات پيدا نهيں كرسكتا 

هر مذهب جو نجات كے ذريعے كے طور نئے سرے سے پيدا هونے كا اقرار  ۔كرنا هے
وه جو ِاس كي تعليم نهيں ديتے، بڑي غلطي ميں  ۔نهيں كرتا اُسے جلدي ترك كردينا چاهئے

 :هيں اور وه كسي كو نجات نهيں بخش سكتے
 

ے پيشوا هيں اُن سے خطا كاري كراتے هيں " كيونكه جو ان لوگوں ك  ﴾16:9يسعياه ﴿
۔اور ان كے پيرو نگلے جائيں گے"  

 
"اور اگر اندهے كو اندها راه بتائے گا تو دونوں گڑهے ميں گريں   ﴾14:15متي ﴿

۔گے"  
 
"  وه جو دانائوں كے ساته چلتا هے دانا هو گا پر احمقوں كا ساتهي هالك   ﴾20:13امثال ﴿

۔كيا جائے گا"  
 
 
 

: تمهارا تبديل هونا ضرور هے1.52 نمبر : 
 

3-18:2متي   
 

اور كها ميں ُتم سے سچ كهتا ۔اُس نے ايك بچے كو پاس ُبال كر اُسے اُنكے بيچ ميں كهڑا كيا٫٫
هوں كه اگر ُتم توبه نه كرو  اور بچوں كي مانند نه بنو تو آسمان كي بادشاهي ميں هرگز داخل 

۔،،نه هوگے  
 

توبه كرو اور رُجوع الئو تا كه ُتمهارے ُگناه مٹائے جائيں اور پس ٫٫ ﴾پطرس﴿ 3:19اعمال 
۔،،ِاس طرح ُخداوند كے حُضور سے تازگي كے دن آئيں   

 
نئے سرے ٫٫يه  ۔هے ،،ترك كرنا٫٫غور كريں: توبه كرو اور رجوع الئو كا ُبنيادي مطلب 

كوئي بهي سے مختلف هے جو دل ميں ايمان النے سے تعلق ركهتا هے ،  ،،سے پيدا هونے



ِاس كي مثال يهودي سردار كاهن تهے جو يسوع  ۔انسان رجوع الئے بغير ايمان ال سكتا هے 
؛ ﴾43-12:42يوحنا ﴿پر ايمان تو التے تهے ليكن اُس كا اقرار كرنے كے لئے تيار نه تهے 

بالكل جس طرح نوزائيده  ۔وه عارضي طور پر ايمان ركهتے تهے مگر رجوع نه الئے تهے
ده نه پاليا جائے تو وه قدرتي طور پر مرجائے گا ِاسي طرح يه سردار كاهن بچے كو دو

 ،،فوراً بهول٫٫ُروحاني طور پر جلد هي مرجائيں گے اور اپنا عارضي اعتقاد كهو بيٹهيں گے 
بعض اوقات نئے سرے سے پيدا هونا اور رجوع  ﴾۔25-1:22يعقوب ﴿جانے والے كي مانند

اور كبهي كبهار رجوع النا نئے سرے سے پيدا هونے كے النا ايك هي وقت ميں هوتا هے 
رجوع النا هماري مرضي سے هوتا هے جب هم  ۔بعد هوتا هے اُس كے نتيجے كے طور پر

ذاتي فيصله كرتے هيں  يعني همارے طور پر مرضي كا عمل، ُگناه سے كناره كشي كريں 
همارے دل كا ُكلي طور  ِاس كي تقليد ۔يه فوري هوسكتا هے ۔ ۔اور يسوع كي پيروي كريں

، ُخدا كے كالم سے همارے دل ﴾1:17لوقا ﴿رجوع النا هوتا هے جس كے بعد توبه هوتي هے
اور  ﴾32-18:30حزقي ايل ﴿، ُگناهگار طرز زندگي كا ترك كرنا ﴾12:2روميوں ﴿كي تجديد

ايك شخص كي مثال  پولوس ديتا هے جس كي  ۔هم ميں مسيح كا پورے قدوقامت تك پهنچنا
اور  ﴾25-7:14روميوں ﴿ضي تبديل هوئي تهي ليكن اُس كا دل تبديل نهيں هوا تها  مر

مرضي كي تبديلي يقيناً ايمان  ﴾۔23:43لوقا ﴿دوسري يسوع كے ساته صليب پر ڈاكو كي هے 
 :كے وسيله سے نجات پانے كے لئے ضروري هے، هميں چنائو كرنا هوگا

 
تم كو بري معلوم هوتي هو تو آج هي تم اُسے  " اور اگر خدا وند كي پرستش  ﴾15:24يشوع ﴿

خواه وه وهي ديوتا جن كي پرستش تمهارے باپ دادا  ۔جس كي پرستش كرو گے چن لو گے 
بڑے دريا كے اُس پار كرتے تهے يا اموريوں كے ديوتا هوں جن كے ملك ميں تم بسے هو 

۔كريں گے "اب رهي ميري اور ميرے گهرانے كي بات سو هم توخداوند كي پرستش  ۔  
 
" تم كب تك دوخيالوں ميں ڈانواں ڈول رهو گے ؟ اگر خداوند هي   ﴾21:18پهال سالطين ﴿

پر اُن لوگوں نے ۔خدا هے تو اُس كے پيرو هو جائو اور اگر بعل هے تو اُس كي پيروي كرو 
۔اُسے ايك حرف جواب نه ديا "   

 
ِاسے پا كر جيسے پهلے  نجات غير مشروط نهيں هے جيسے كه بهت سے سكهاتے هيں ، هم

زندگي ُگزارتے تهے ويسے نهيں ُگزار سكتے كيونكه يسوع مسيح نے اپنے ُخون سے هميں 
ُخدا اُن كي  ﴾۔20-6:19پهال كرنتهيوں ﴿، اور اب هم اُس كے هيں﴾20:28اعمال ﴿خريدا هے 

زندگي  هنسي اُڑانے ميں نهيں آتا جو نجات كو نعمت كے طور پر ليتے هيں اور پهر اپنا طرز
بيٹه جائيں اور فيصله  ۔جاري ركهتے هيں ، ايسے لوگ اپنے آپ كو دهوكه دے رهے هيں

كريں ، كيا آپ هميشه كي زندگي چاهتے هيں يا نهيں؟ كيا آپ جنت ميں جانا چاهتے هيں يا 
دوسرا ﴿،،ِاس ُدنيا كے يوتا كي٫٫جهنم ميں؟ كيا آپ سچے ُخدا كي خدمت كرنا چاهتے هيں يا 

؟ اگر هم ُخدا كي خدمت كرنے سے ناكام رهتے هيں تو خود بخود دوسرا ﴾4:4كرنتهيوں 
 :چنائو كرتے هيں جيسے كه يسوع نے كها



 
" جو ميرے ساته نهيں وه ميرے خالف هے اور جو ميرے ساته جمع نهيں   ﴾30:12متي ﴿

۔كرتا وه بكهيرتا هے "  
 

ا محض ايسا كرتا هے جب پس هم كيسے يه نئے سرے سے پيدا هوتے هيں؟ كبهي كبهار ُخد
، ِاس كي مثال ُكرنيليس اور اُس ﴾1:23پهال پطرس ﴿هم اُس كا كالم ُسنتے هيں يا پڑهتے هيں

اگر هم جو ُكچه هم نے يهاں كالم ُمقدس ميں پڑها هے اُس  ﴾۔10:44اعمال ﴿كا گهرانه هے 
ں اور اُس پر پر يقين ركهتے هيں تو پهر هميں جو كرنا هے وه يه هے كه ِاس كا اقرار كري

ايك  ۔عمل كريں؛ ليكن اگر هميں كوئي شك هے كه هم نئے سرے سے پيدا هوئے هيں يا نهيں 
ُخدا نے هميں اپنے كالم ميں يقين  ۔طريقه يه هے كه محض ُدعا كريں اور ِاس كو مانگيں

 :دهاني دي هے، كه اگر هم ايمان ميں مانگيں تو وه هميں دے گا
 
دروازه كهٹكهٹائو گے  ۔تم كو ديا جائے گا ڈهونڈو تو تم پائو گے " مانگو تو   ﴾8:7-7متي ﴿

كيونكه جو كوئي مانگتا هے اُسے ملتا هے اور جو  ۔تو تمهارے واسطے كهوال جائے گا 
۔ڈهونڈتا هے وه پاتا هے اور جو كهٹكهٹاتا هے اُس كے واسطے كهوال جائے گا "  

 
۔ساته مانگو گے وه سب تم كو ملے گا " " اور جو كچه ُدعا ميں ايمان كے  ﴾22:21متي : ﴿  
 
۔" اگر ميرے نام سے مجه سے كچه چاهو گے تو ميں وهي كروں گا  "  ﴾14:14يوحنا : ﴿  
 

 :پس آپ يه ُدعا كرسكتے هيں ايمان التے هوئے كه ُخدا آپ كي ُسنے گا
 
 
 

.1نمبر   :يسوع كو بطور اپنے نجات دهنده اور ُخداوند پانے كے لئے ُدعا 53َ
 
 
 

 آسماني باپ، مهرباني سے هم پر رحم كر،
 

﴾ 14-18:9؛ لوقا 1:8پهال يوحنا ﴿    كيونكه ميں ُگناهگار هوں  
 

؛ دوسرا كرنتهيوں 5-13:3لوقا ﴿  ميں اپنے گزشته ُگناهوں كے لئے شرمنده هوں
7:9-11﴾  

 



۔اور ميں اُن سے كناره كرنا چاهتا هوں ﴾ 28:13امثال ﴿     
 

﴾ 6:37يوحنا ﴿    ميں تيرے پاس آيا هوں   
 

﴾10:13؛ روميوں 2:21اعمال ﴿    ميں تيرا نام ُپكارتا هوں   
 

﴾ 10-11:9؛ لوقا 8-7:7متي ﴿     اور ميں مانگتا هوں   
 

﴾ 14-14:13يوحنا ﴿     يسوع كے نام ميں   
 

۔مهرباني سے ميري روح كو بچا  
 

﴾ 6:47؛ يوحنا 18-3:15يوحنا ﴿    ميں يسوع پر ايمان ركهتا هوں   
 

﴾3:18;1:12يوحنا ﴿   ميں اُس كے نام پر ايمان ركهتا هوں ، اور   
 

﴾ 20:31يوحنا ﴿  ميں ايمان ركهتا هوں كه وه  ُخدا كا بيٹامسيح هے  
 

﴾ 4:24؛ روميوں  5:24يوحنا ﴿  ميں ُتجه پر ايمان ركهتا هوں اَے باپ، كه تو نے  
 

﴾ 10:9روميوں ﴿   يسوع كو مردوں ميں سے زنده كيا هے  
 

ميري مدد كر كه ميں يسوع كي ُخوشخبري پر ايمان ركهوں پس ؛ 1:16روميوں ﴿ 
﴾2-15:1پهال كرنتهيوں   

 
۔جو كه سچائي هے ؛ دوسرا تهسلنيكيوں 17:17يوحنا  ﴿     

2:10-13﴾  
 

﴾7-3:3يوحنا ﴿  مهرباني سے ُمجهے پاني اور روح القدس سے پيدا كر  
 

؛ دوسرا كرنتهيوں 8:9 روميوں﴿   تا كه مسيح ميرے دل ميں سكونت كرے
13:5 ﴾  

 
﴾ 5:12؛ پهال يوحنا 3:17افسيوں ﴿     ايمان كے وسيله سے  

 



﴾1:4؛ گلتيوں 3:26اعمال ﴿    تا كه ُمجهے ُگناه سے ُمخلصي بخشے  
 

﴾5:21دوسرا كرنتهيوں ﴿   اور ُمجهے اُس ميں ُخدا كي راستبازي بنائے  
 

۔ميں يه مانگتا هوں يسوع كے نام ميں ﴾14-14:13يوحنا ﴿     
 

   اب ميں اقرار كرتا هوں كه يسوع ميرا ُخداوند اور
 

﴾33-10:32متي ﴿     نجات دهنده هے  
 

  وه اب ميرے دل ميں ايمان كے وسيله سے سكونت كرتا هے
 

 ميں نئے سرے سے پيدا هوُچكا هوں
 

  وه ُمجهے ُگناه سے مخلصي بخشے گا اور ُمجهے
 

؛ دوسرا 10:10روميوں ﴿   اُس ميں ُخدا كي راستبازي بنائے گا
﴾5:21كرنتهيوں   

 
۔آمين ۔ميں اب نجات پا ُچكا هوں اور ِاس كيلئے تيرا ُشكر ادا كرتا هوں  

 
پس ۔بائيں هاته پر حواله جات اُن آيات كو ظاهر كرتے هيں جو هر سطر كي مطابقت ميں هيں 

ں انكار نهيں كرے گا؟ كيا يقين دهاني هم پاتے هيں كه اگر هم يه ُدعا پڑهيں گے تو ُخدا همي
اور يه واضح هوچكا هے كه  ﴾1:2؛ طيطس 23:19گنتي ﴿پهلے پهل ُخدا جهوٹ نهيں بولتا 

   :يه اُس كي خواهش هے كه سب انسان نجات پائيں پهر وه يقيناً نه نهيں كرے گا
 
" جو كچه باپ مجهے ديتا هے ميرے پاس آجائے گا اور جو كوئي ميرے   ﴾37:6يوحنا ﴿

۔گا اُسے ميں هرگزنكال نه دوں گا "پاس آئے   
 
وه چاهتا  ۔" يه همارے منجي خدا كے نزديك عمده اور پسنديده هے   ﴾4:2-3پهال تميتهيس ﴿

۔هے كه سب آدمي نجات پائيں اور سچائي كي پهچان تك پهنچيں "  
 
" خداوند اپنے وعده ميں دير نهيں كرتا جيسي دير بعض لوگ   ﴾9:3دوسرا پطرس ﴿

ں بلكه تمهارے بارے ميں تحمل كرتا هے اس لئے كه كسي كي هالكت نهيں سمجهتے هي
۔چاهتا بلكه يه چاهتا هے كه سب كي توبه تك نوبت پهنچے "   



 
ميں يقين نهيں  ۔ميں نے يه ُدعا كي مگر ُكچه بهي نهيں هوا٫٫كوئي انسان كهه سكتا هے كه 

باتيںدو  ،،ميں كيا كروں؟۔كرتا كه ُخدا نے ُمجهے نجات دي هے  : 
 

(1) ُخدا آپ كو انكار نهيں كرے  ۔اُس وقت تك ُدعا مانگتے رهيں جب تك آپ يقين نه كرليں
؛ 12-25:11متي ﴿وقت آنے واال هے جب نجات غير قوم سے موقوف كردي جائے گي  ۔گا

كالم مقدس ميں بهت سے مقامات هيں  ۔، مگر ايسا تا حال نهيں هوا هے ﴾ 28-13:24لوقا 
؛ لوقا 45-26:39متي ﴿كے لئے ايك سے زائد مرتبه ُدعائيں مانگي گئي جهاں جواب پانے 

؛ اعمال 21-10:1داني ايل ﴿اور حتي كه طويل پائيداري كي ُدعائيں  ﴾11:5-10
﴾۔27:21-24  

 
كو پڑهيں، جو وه كهتا هے وه كرنا شروع كريں اور ُخدا اپنے  ﴾بائبل﴿ُخدا كے كالم  (2)

اكالم كے موافق آپ كو ايمان دے گ :  
 
" يسوع نے جواب ميں اُن سے كها ميري تعليم ميري نهيں بلكه ميرے   ﴾17:7-16يوحنا ﴿

اگر كوئي اس كي مرضي پر چلنا چاهے تو وه اس تعليم كي بابت  ۔بهيجنے والے كي هے 
۔جان جائے گا كه خدا كي طرف سے هے يا ميں اپني طرف سے كهتا هوں "  

 
 
 

نه كرنے والے ُگناهگاروں كا مقدس آگ كي جهيل ميں : سب بے دينوں اور توبه 1.6نمبر 
 :ڈاال جانا هے

 
 
 

﴾يسوع﴿42-13:40متي   
 

پس جيسے كڑوے دانے جمع كئے جاتے اور آگ ميں جالئے جاتے هيں ويسے هي ُدنيا ٫٫
ابن آدم اپنے فرشتوں كو بهيجيگا اور وه سب ٹهوكر كهالنے والي چيزوں ۔كے آخر ميں هوگا 
اور اُنكو آگ كي بهٹي ميں ڈال ۔سكي بادشاهي ميں سے جمع كرينگےاور بدكاروں كو اُ 

۔،،وهاں رونا اور دانت پيسنا هوگا۔دينگے  
 

﴾يسوع﴿ 50-13:49متي   
 

فرشتے نكلينگے اور شريروں كو راستبازوں سے ُجدا ۔ُدنيا كے آخر ميں ايسا هوگا٫٫



۔،،پيسنا هوگاوهاں رونا اور دانت ۔كرينگے اور اُنكو آگ كي بهٹي ميں دال دينگے  
 

﴾يسوع﴿ 25:41,46متي   
 

پهر وه بائيں طرف والوں سے كهيگا اَے ملعونو، ميرے سامنے سے اُس هميشه كي آگ ٫٫
۔،،ميں چلے جائو جو ابليس اور اُسكے فرشتوں كے لئے تيار كي گئي هے   

 
﴾يسوع﴿48-9:43مرقس   

 
ڈا هو كر زندگي ميں ڈاخل هونا ُٹن۔اور اگر تيرا هاته ُتجهے ٹهوكر كهالئے تو اُسے كاٹ ڈال٫٫

تيرے لئے ِاس سے بهتر هے كه دو هاته هوتے جهنم كے بيچ اُس آگ ميں جائے جو كبهي 
اور اگر تيرا پائوں ُتجهے ﴾۔جهاں اُنكا كيڑا نهيں مرتا اور آگ نهيں ُبجهتي﴿ُبجهنے كي نهيں 

ے لئے ِاس سے بهتر لنگڑا هو كر زندگي ميں داخل هونا تير۔ٹهوكر كهالئے تو اُسے كاٹ ڈال
جهاں اُنكا كيڑا نهيں مرتا اور آگ نهيں ۔﴿هے كه دو پائوں هوتے جهنم ميں ڈاال جائے

كانا هو كر ُخدا كي ۔اور اگر تيري آنكه ُتجهے ٹهوكر كهالئے تو اُسے نكال ڈال﴾۔ُبجهتي
بادشاهي ميں ڈاخل هونا تيرے لئے ِاس سے بهتر هے كه دو آنكهيں هوتے جهنم ميں ڈاال 

۔،،جهاں اُنكا كيڑا نهيں مرتا اور آگ نهيں ُبجهتي۔ائےج   
 

﴾يسوع﴿ 29-5:28يوحنا   
 

ِاس سے تعجب نه كرو كيونكه وه وقت آتا هے كه جتنے قبروں ميں هيں اُسكي آواز ُسنكر ٫٫
جنهوں نے نيكي كي هے زندگي كي قيامت كے واسطے اور جنهوں نے بدي كي ۔نكلينگے

۔،،هے سزا كي قيامت كے واسطے  
 

﴾يوحنا﴿ 12-14:9ُمكاشفه   
 

پهر ِانكے بعد ايك اور تيسرے فرشته نے آ كر بڑي آواز سے كها كه جو كوئي اُس حيوان ٫٫
وه ُخدا ۔اور اُسكے ُبت كي پرستش كرے اور اپنے ماتهے يا اپنے هاته پر اُسكي چهاپ لے لے
هے اور  كے قهر كي اُس خالص مے كو پئيگا جو اُسكے غضب كے پيالے ميں بهري گئي

پاك فرشتوں كے سامنے اور بره كے سامنے آگ اور گندهك كے عذاب ميں ُمبتال هوگا اور 
اُنكے عذاب كا دُهواں ابداآلباد اُٹهتا رهيگا اور جو اُس حيوان اور اُسكے ُبت كي پرستش 

ُمقدسوں يعني ۔كرتے هيں اور جو اُسكے نام كي چهاپ ليتے هيں اُنكو رات دن چين نه مليگا
كے ُحكموں پر عمل كرنے والوں اور يسوع پر ايمان ركهنے والوں كے صبر كا يهي  ُخدا

۔،،موقع هے   
 



3-19:2ُمكاشفه    
 

كيونكه اُسكے فيصلے راست اور ُدرست هيں ِاسلئے كه اُس نے اُس بڑي كسبي كا انصاف ٫٫
ُخون كيا جس نے اپني حرامكاري سے ُدنيا كو خراب كيا تها اور اُس سے اپنے بندوں كے 

پهر دوسري بار اُنهوں نے هللوياه كها اور اُسكے جلنے كا دُهواں ابداآلباد اُٹهتا ۔كا بدله ليا
۔،،رهيگا  

 
﴾يوحنا﴿ 19:20ُمكاشفه   

 
اور وه حيوان اور اُسكے ساته وه جهوٹا نبي پكڑا گيا جس نے اُسكے سامنے ايسے نشان ٫٫

اور اُسكے بت كي پرستش  دكهائے تهے جن سے اُس نے حيوان كي چهاپ لينے والوں
كرنے والوں كو ُگمراه كيا تها وه دونوں آگ كي اُس جهيل ميں زنده ڈالے گئے جو گندهك 

۔،،سے جلتي هے   
 

﴾يوحنا ﴿ 20:10ُمكاشفه   
 

اور اُنكا ُگمراه كرنے واال ابليس آگ اور گندهك كي اُس جهيل ميں ڈاال جائيگا جهاں وه ٫٫
۔،،اور وه رات دن ابداآُلباد عذاب ميں رهينگےحيوان اور جهوٹا نبي بهي هوگا   

 
﴾يوحنا﴿ 20:15ُمكاشفه   

 
۔،،اور جس كسي كا نا م كتاب حيات ميں لكها هوا نه مال وه آگ كي جهيل ميں ڈاال جائيگا٫٫   

 
﴾يوحنا﴿ 21:8ُمكاشفه   

 
مگر ُبزدلوں اور بے ايمانوں اور گهنونے لوگوں اور ُخونيوں اور حرامكاروں اور ٫٫
وگروں اور ُبت پرستوں اور سب جهوٹوں كا حصه آگ اور گندهك سے جلنے والي جهيل جادُ 

۔،،يه دوسري موت هے۔ميں هوگا   
 

غور كريں: ُكچه كهتے هيں كه آگ كي جهيل جلدي سے هالك كرنا هے ، ليكن يه آيات كئي 
 :حقائق كو ظاهر كرتي هيں جو اُسے جهُٹالتے هوئے يه كهتے هيں

 
آگ جو كبهي ُبجهنے كي ٫٫، ﴾25:41متي ﴿ ،،هميشه كي آگ٫٫ے كه اظهارئيے جيس (1)

ظاهر  ﴾9:44,46,48مرقس ﴿،،آگ جو ُبجهتي نهيں٫٫، اور ﴾9:43,45مرقس ﴿ ،،نهيں
۔كرتے هيں كه آگ ُبجهتي نهيں هے  



 
، اور ﴾9:48;9:46;9:44مرقس ﴿ ،،جهاں اُن كا كيڑا نهيں مرتا٫٫اظهارئيے جيسے كه  (2)

ظاهر كرت هيں كه لوگ اُس ميں زنده  ﴾14:11ُمكاشفه ﴿ ،،ن نه مليگااُنكو رات دن چي٫٫
۔رهينگے  

 
آگ ٫٫اور بيانات جيسے كه  ﴾25:46متي ﴿ ،،هميشه كي سزا٫٫اظهارئيے جيسے كه  (3)

اور اُنكے عذاب كا دُهواں ابداآُلباد اُٹهتا ٫٫، ﴾14:10ُمكاشفه ﴿ ،،كے عذاب ميں مبتال هوگا
وه رات دن ابُداآلباد عذاب ٫٫، اور ﴾14:11ُمكاشفه ﴿،،ين نه مليگارهيگا اور اُنكو رات دن چ

۔، تمام مسلسل عذاب اور ُمصيبت كو ظاهر كرتے هيں﴾ 20:10ُمكاشفه ﴿،،ميں رهينگے  
 

متي ﴿ ،،هميشه كي سزا٫٫، ﴾25:41متي ﴿ ،،هميشه كي آگ٫٫اظهارئيے جيسے كه  (4)
سب طويل مدت كا اشاره كرتے  ﴾20:10;19:3;14:11ُمكاشفه ﴿ ،،ابداآُلباد٫٫، ﴾25:46

۔هيں  
 

يوناني ميں هے اور ِاس  ،،صديوں تك٫٫كا لُغوي معني  ،،ابداآُلباد٫٫ترجمه كئے گئے الفاظ 
كي تشريح ديانتداري سے بطور غير معينه مدت هوسكتي هے جو همارے نزديك وقت كي 

هے جو ُدنيا ميں كيا يه حقيقتاً كئي لوگوں كي آخري منزل ۔اصطالحات ميں بے پاياں هے
رهے؟ ساده سا جواب هے جي هاں، كيونكه ُخدا نے يه اپنے كالم ميں كها هے اور وه جهوٹ 

حتي كه اگر آپ شك كرے تو پهر يقيناً ِاس كو تالش  ﴾۔1:2؛ طيطس 23:19گنتي ﴿نهيں بولتا 
ميں كرنا نهايت بيش قيمت هوگا قبل ِاس كے كه بهت دير هوجائے؟ همارے نام كا كتاب حيات 

كيوں نه ُخدا كے كالم ﴾20:15ُمكاشفه ﴿لكهے جانے كے لئے كس چيز كي ضرورت هوگي؟ 
ُمكاشفه ﴿كا ُمطالعه كريں اور ڈهونڈيں؟ ِاس كا راستبازي كے ُمقدر سے موازنه كريں

اور آدمي اگر ساري ُدنيا كو حاصل كرے اور اپني جان كا ُنقصان ٫٫ ﴾۔22:1-5;21:1-27
﴾۔8:36مرقس ﴿ ،،ئده هوگا؟اُٹهائے تو اُسے كيا فا   
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