
 يسوع کيوں مر گيا؟
 !کيونکہ ہم سب گنہگار ہيں

"يسوع نے يہ ُسن کر اُن سے کہا کہ تندُرستوں کو طبيب کی ضرورت نہيں بلکہ بيماروں کو ۔ ميں  17: 2مرقس 
 راستبازوں کو نہيں بلکہ گنہگاروں کو بُالنے آيا ہُوں۔" 

 يں ۔ " "چنانچہ لکها ہے کہ کوئی راستباز نہيں، ايک بهی نہ 10: 3روميوں 
 ں کو ڈهونڈنے اور نجات دينے آيا ہے۔"ؤ"کيونکہ اِبِن آدم کهوئے ہو 11: 18متی 

 

 !۔ کيونکہ گناه کی قيمت موجود ہے2
"مگر جو باتيں ُمنہ سے نکلتی ہيں وه دل سے نکلتی ہيں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہيں ۔ کيونکہ  20-18: 15متی 

رامکارياں۔ چورياں۔ جهوڻی گواہياں۔ بد گوئياں دل ہی سے نکلتی ہيں۔ يہی باتيں جو بُرے خيال ۔ خونريزياں۔ زناکارياں۔ ح
 آدمی کو ناپا ک کرتی ہيں مگر بغير ہاته دهوئے کهانا کهانا آدمی کو ناپاک نہيں کرتا۔" 

 ۔"  کيونکہ گناه کی مزدوری موت ہے۔۔۔الف " 23: 6روميوں 
ريم مگدلينی اور يعقوب کی ماں مريم اور سلومی نے خوشبو دار "جب سبت کا دن گزر گيا تو م 6ب ، 1: 16مرقس 

چيزيں مول ليں تاکہ آکر اُس پر مليں۔ اُس نے اُن سے کہاايسے حيران نہ ہو ۔  تم يسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تها 
  ڈهونڈتی ہو وه جی اُڻها ہے۔ وه يہاں نہيں ہے۔ديکهو يہ وه جگہ ہے جہاں اُنهوں نے اُسے رکها تها۔"

 
 

 
 !گناه کی قيمت موجود ہے 

 
 !۔ کيونکہ يسوع مرگيا اور اُس نے صليب پر ہمارے گناہوں کی قيمت ادا کی 3

"اُس کےبيڻا ہو گا اور تُو اُس کا نام يسوع رکهنا کيونکہ وہی اپنے لوگوں کو اُن کے گناہوں سے نجات دے  21: 1متی 
 گا۔" 

ہم پر يوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تهے تو مسيح ہماری خاطر  "ليکن ُخدا اپنی محبت کی ُخوبی 8: 5روميوں 
 موا۔"



"کيونکہ ُخدا نے ُدنيا سے ايسی محبت رکهی کہ اُس نے اپنا اِکلوتا بيڻا بخش ديا  تاکہ جو کوئی اُس پر ايمان  16: 3يوحنا 
 الئے ہالک نہ ہو بلکہ ہميشہ کی زندگی پائے۔" 

 ں کو ڈهونڈنے اور نجات دينے آيا ہے۔"ؤآدم کهوئے ہو"کيونکہ اِبِن  11: 18متی 
 

 
 !مسيح گنہگاروں کے واسطے موا

 
۔ نجات مفت تحفہ ہے ، يہ ہمارے اچهے کاموں کی وجہ سے نہيں ہے۔ اِس لئے آپ کو ُخدا 4

کے کالم کو جاننے اور صرف اکيلے يسوع مسيح پر ايمان اور بهروسہ رکهنے کی ضرورت 
 ہے۔

"کيونکہ تم کو ايمان کے وسيلہ سے فضل ہی کے وسيلہ سے نجات ملی ہے اور يہ تمہاری طرف سے  9-8: 2اِفسيوں 
 نہيں ۔ ُخدا کی بخشش ہے۔" 

تو اُس نے ہم کو نجات دی مگر راستبازی کےکاموں کے سبب سے نہيں جو ہم نے کے خود کيے بلکہ " 5: 3ِططُس 
 اپنی رحمت کے مطابق نئی پيدايش کے ُغسل اور ُروح القدس کے ہميں نيا بنانے کے وسيلہ سے ۔" 

سرا نام نہيں بخشا "اور کسی دوسرے کے وسيلہ سے نجات نہيں بلکہ آسمان کے تلے آدميوں کو کوئی دو 12: 4اعمال 
 گيا جس کے وسيلہ سے ہم نجات پا سکيں۔"

 



 
 

 !۔ ہميں صرف مسيح پر ايمان اور بهروسہ رکهنے کی ضرورت ہے 5
 "جو اعتقاد رکهتا ہے اُس کے لئے سب کچه ہو سکتا ہے ۔"  23: 9مرقس 
۔ توبہ  کرو اور خوشخبری پر  "اور کہا کہ وقت پورا ہو گيا ہے اور ُخدا  کی بادشاہی نزديک آگئی ہے 15: 1مرقس 
 ۔"ؤايمان ال
" ميں تم سے سچ کہتا ہُو ں کہ جو کوئی ُخدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وه اُس ميں  15: 10مرقس 

 ہرگز داخل نہ ہو گا۔"
ے ايمان الئے "کہ اگر تُو اپنی زبان سے يسوع کے ُخداوند ہونے کا اِقرار کرے اور اپنے دل س 13، 10-9: 10روميوں 

کہ ُخدا نے اُسے مردوں ميں سے ِجاليا تو تُو نجات پائے گا ۔ کيونکہ راستبازی کے لئے ايمان النا دل سے ہوتا ہے اور 
 نجات کے لئے اِقرار ُمنہ سے کيا جاتا ہے ۔کيونکہ جو کوئی ُخداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔"

 
 

 
 



رنا چاہتے ہيں اور ُخدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہيں تو يہاں لکهی گئی اگر آپ يسوع کو اپنا نجات دہنده قبول ک
کوئی دوسری ُدعا آپ کو بچا نہيں سکتی ۔ يہ صرف يسوع  بعدُدعا کے مطابق ُدعا مانگيں ۔ اِس ُدعا کو مانگنے کے 

کے ايمان کو بيان کرنے ايک مسيح پر بهروسہ کرنا ہے جو گناہوں کی معافی بخشتا ہے ۔ يہ ُدعا ُخدا کے سامنے آپ 
 طريقہ ہے اور اُس کی شکرگزاری کرنا ہے  جس نے آپ کو آپ کے گناہوں سے معافی بخشی ۔ 

 
 "ُخداوند،

ميں جانتا ہوں کہ ميں گنہگار ہوں ۔ ميں جانتا ہوں کہ مجهے ميرے گناہوں کی سزا ملے گی جس کا نتيجہ موت اور 
ے نجات دہنده کے طورپر ايمان رکهتا ہوں کہ اُس کی موت اور مردوں ميں جہنم ہے ۔ پهربهی ميں يسوع مسيح پر اپن

سے جی اُڻهنے نے ميرے گناہوں کی معافی مہيا کی۔ ميں يسوع اور صرف يسوع پر اپنے نجات دہنده کے طور پر 
 "!ايمان رکهتا ہوں۔ اَے ُخداوند مجهے بچانے اور معاف کرنے کے لئے ميں تيرا شکر کرتا ہوں۔آمين
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