
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟

یقین  ٪100اگر آپ کا آج انتقال ہوگیا ، کیا آپ کو 

 ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے؟

 …یہاں آپ کو کیسے یقین ہوسکتا ہے
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر آپ کا مطلب یہ تھا کہ ، آپ کے گناہ معاف  ہو! مبارک

ی زندگی ہو گئے ، اور آپ اب یسوع مسیح کے وسیلے سے ابد

میں یہ خط ان لوگوں کو لکھتا ، " ےپائیں گے! بائبل کہتی ہ

اسی لئے میں لکھتا ہوں جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں 

ہوں کہ تم جان جاؤ کہ تم کو ہمیشہ کی زندگی دی گئی 

(۔ لیکن ، یہ آپ کے لئے صرف آغاز ہے! 13: 5یوحنا  1" )ہے۔

 روحانی طور پر مندرجہ ذیل طریقوں سے بڑھنا شروع کریں:

میں شروع کریں )اگر آپ  1حنا باب  ( بائبل کا مطالعہ ، یو1 

دعا کریں اور خدا آپ کو کچھ  کے پاس بائبل نہیں ہے تو ،

 عطا کرے گا(۔

( روزانہ دعا کریں ، اور باتیں کریں اور خدا کی باتیں 2 

 سنیں۔

( چرچ ، ایک ایسا گرجا گھر تلاش کریں جو بائبل کی تعلیم 3

 دیتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ یسوع مسیح جسم میں خدا تھا۔

کیسے ( دوسروں کو بتائیں کہ آپ نے آج یسوع مسیح کو 4

 حاصل کیا ، اور وہ کیسے کرسکتے ہیں!

 

پ براہ کرم ہماری وزارت سے رابطہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آ

، اور ہم آپ کو اگلے روحانی نے یسوع مسیح کو قبول کرلیا ہے

 کے وسائل مہیا کرسکتے ہیں! نماوشن
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( وصول کریں: ایمان کے ذریعہ ہم اپنا دل کھولتے ہیں اور ، 2

 فضل ، ہمارے کاموں یا نیک اعمال سے نہیں ، خدا کے ذریعہ

 ہم اپنے طور پر یسوع مسیح کو وصول کرتے ہیں

 ذاتی رب اور نجات دہندہ ... ایسا ہی ہے

کچھ لو گوں نے “مفت تحفہ وصول کرنا۔ 

اسے قبول کیا جنہوں نے قبول کیا وہ ایمان لا 

ئے اورجو ایمان لا ئے ان کو کچھ عطا کیا گیا 

 (.12: 1")یوحنا  دا کی اولا د ہو نے کا حق دیا۔اس نے ان کو خ

اور یسوع  ( پیروی کریں: بطور ثبوت کہ ہم نے توبہ کی ہے3

ا ، ہم اس کی پیروی کرنا شروع کردیں! کی حاصلمسیح کو 

اس کا مطلب ہے ہمارے اعمال ، اور الفاظ ، اور طرز زندگی ، 

آؤ میرے  " شروع ہوجاتے ہیں۔ یسوع نے کہا، تبدیل ہونا

پیچھےہو لو میں تم کو دوسری طرح کا ماہی گیر بناؤنگا۔ 

" تمکو جو جمع کرنا ہے وہ مچھلیاں نہیں بلکہ لوگوں کو۔

 (۔19: 4)متی 

اگر آپ توبہ کرنے ، اور قبول کرنے اور یسوع مسیح کی پیروی 

کرنے پر راضی ہیں ، تاکہ جب آپ مرجائیں تو جنت میں 

یک نمونہ ہے جو آپ ابھی یسوع جاسکیں ، مندرجہ ذیل دعا ا

مسیح کو حاصل کرنے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں: "آسمانی 

باپ ، میں حاضر ہوں یسوع کی صلیب اور قیامت۔ میں نے 

گناہ کیا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہ سے باز آجاتا 

ہوں۔ ایمان کے ذریعہ ، فضل کے ذریعہ ، میں یسوع مسیح کو 

اور نجات دہندہ کے طور پر وصول کرتا ہوں۔ اپنے ذاتی رب 

یسوع میرے دل میں آجاؤ ، جیسا کہ اب میں محبت کا عہد 

کرتا ہوں ، اور پیروی کروں گا ، اور آپ کی خدمت کروں گا۔ 

 “نام میں ، آمین۔ ےک یسوع

اب ، براہ کرم آپ نے اپنے ذاتی رب اور نجات دہندہ کے طور پر 

کیا کیا اس کے بارے میں مسیح کو موصول کرکے ، ابھی 

 مزید سننے کے لئے پیج کو موڑ دیں۔

( خدا آپ سے محبت کرتا ہے ، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اب زندگی 1

میں اور اس کے بعد جنت میں ہمیشہ کے لئے رہیں۔ 

  (۔4: 43ہوں" )اشعیا  "میں تم سے پیار کرتا

( گناہ ہمیں خدا کی محبت سے الگ کرتا ہے! 2

بائبل کہتی ہے ، "سب نے گناہ کیا ہے" )رومیوں 

 (۔ ہمارا گناہ ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے ،23: 3

 فیصلہ اور جہنم ، جو خدا نہیں چاہتا ہے۔

 ( یسوع مسیح! صلیب پر اس کی موت اور اس کی3

 کہ یسوع مسیح تھے قیامت کا مطلب یہ ہے

 خدا جسم میں ہے ، اور وہ واحد راستہ ہے

میں ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے! یسوع نے کہا ، "

راستہ ہوں میں سچا ئی ہوں اور زندگی بھی۔ میں ہی ایک ذریعہ 

 (۔6: 14")یوحنا  ہوں جس سے تم باپ کے پاس جا سکتے ہو۔

کہ ہم یسوع مسیح کے ( ہمارا فیصلہ! یہ ہمارا ذاتی انتخاب ہے 4

ساتھ کیا کریں ، اسے قبول کریں یا اسے مسترد کریں۔ لہذا ، ہم 

فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جنت یا جہنم جاتے ہیں یا اس 

کی بنیاد پر جو ہم یسوع مسیح کے ساتھ کرتے ہیں۔ یسوع کے بارے 

 جو شخص خدا کے بیٹے پر ایمان لا تامیں آپ کا کیا انتخاب ہے؟ "

ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوگا لیکن جو اس پر ایمان نہیں لا تا 

اس کی پرسش ہو گی اس لئے کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں 

 (۔18: 3" )یوحنا لایا۔

کیا کرنا ہے اگر آپ لئے  یقینی بننے کے ٪100ہذا ، آپ کو ل

 …مرجائیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے

ہمیں اپنے گناہ سے باز آنا ہے ، اور رکنا ہے ، اور صرف خدا ( توبہ: 1

ہی ہماری مدد کرسکتا ہے۔ یہ یو ٹرن کرنے کی طرح ہے ، اور ہم 

اپنی زندگی کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیتے ہیں ، اور ہم یسوع مسیح 

اس لئے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ''کو قابو میں 

میں  تمہیں چاہئے کہ تم دلوں میں اور زندگی

تبدیلی کر تے ہو ئے واپس خدا کے پاس آجا ؤ۔ اس 

 (۔19: 3'' )اعمال  طرح خدا تمہا رے گنا ہوں کو معاف کرے گا۔

 


