
 ُخدا کا نجات کے لئے آسان منصوبہ
 تعار ف 

"ميں نے تم کو جو ُخدا کے بيڻے کے نام پر ايمان الئے ہو يہ باتيں اس لئے لکهيں کہ تمہيں معلوم ہو کہ  13: 5۔ يوحنا 1
 ہميشہ کی زندگی رکهتے ہو ۔"

 

 !۔ ہم سب گنہگار ہيں 1
 بهی نہيں ۔ "  "چنانچہ لکها ہے کہ کوئی راستباز نہيں، ايک 10: 3روميوں 

 "اِس لئے کہ سب نے گناه کيا اور ُخداکے جالل سے محروم ہيں۔"  23: 3نے روميوں 
 

 
 !ہم سب گنہگار ہيں

II   ايسے گناه کی سزا موجود ہے! 
 الف "کيونکہ  گناه کی مزدوری موت ہے۔۔" 23: 6روميوں 
ور ُخونيوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بُت نے لوگوں اؤ"مگر بُزِدلوں اور بے ايمانوں اور گِهنو 8: 21مکاشفہ 

 پرستوں اور سب جهوڻوں کا حصہ آگ او ر گندهک سے جلنے والی جهيل ميں ہو گا۔ يہ دوسری موت ہے۔" 

 
III  مسيح ہمارے گناہوں کے واسطے موا! 

 "کيونکہ جب ہم کمزور ہی تهے تو عين وقت پر مسيح بے دينوں کی خاطر موا۔" 6: 5روميوں 
"ليکن ُخدا اپنی محبت کی ُخوبی ہم پر يوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تهے تو مسيح ہماری خاطر  8: 5وميوں ر

 موا۔"
 "کيونکہ مسيح اِسی لئے موا اور زنده ہُوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا ُخداوند ہو ۔"  9: 14روميوں 
 يسوع ميں ہميشہ کی زندگی ہے۔"  ب "مگر ُخدا بخشش ہمارے ُخداوند مسيح 23: 6روميوں 

 



 
 !مسيح گنہگاروں کے واسطے موا

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

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

وسيلہ سے فضل ہی کے وسيلہ سے نجات ملی ہے اور يہ تمہاری طرف سے "کيونکہ تم کو ايمان کے  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 
 ے وسيلہ سے ۔" اپنی رحمت کے مطابق نئی پيدايش کے ُغسل اور ُروح القدس کے ہميں نيا بنانے ک

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

 
V    ہميں نجات پانے کے سلسلے ميں صرف اکيلےمسيح يسوع  پر ايمان رکهنے کی

 !ضرورت ہے
س پر ايمان الئيں نا جائے گا ۔ اِس واسطے کہ ہم ابلکہ ہمارے لئے بهی جن کے لئے ايمان راستبازی گِ " 24: 4روميوں 

 جس نے ہمارے ُخداوند يسوع کو مردوں ميں سے ِجاليا ۔" 
"کہ اگر تُو اپنی زبان سے يسوع کے ُخداوند ہونے کا اِقرار کرے اور اپنے دل سے ايمان الئے  13، 10-9: 10روميوں 

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

 



 
 
 

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

کرنے ايک مسيح پر بهروسہ کرنا ہے جو گناہوں کی معافی بخشتا ہے ۔ يہ ُدعا ُخدا کے سامنے آپ کے ايمان کو بيان 
 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 
طورپر ايمان رکهتا ہوں کہ اُس کی موت اور مردوں ميں  جہنم ہے ۔ پهربهی ميں يسوع مسيح پر اپنے نجات دہنده کے

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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