
 يوحنا کے پہلے خط سے ليا گيا ُخدا کی نجات کا آسان منصوبہ
 تعارف

"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: 5يوحنا   1
 ہميشہ کی زندگی رکهتے ہو ۔" 

 
 !۔ ہم سب گنہگار ہيں 1
 بے گنا ه ہيں تو اپنے آپ کو فريب ديتے ہيں اور ہم ميں سچائی نہيں ۔" "اگر ہم کہيں کہ ہم 8: 1۔يوحنا 1
"اگر کوئی اپنے بهائی کو ايسا گناه کرتے ديکهے جس کا نتيجہ موت نہ ہو تو ُدعا کرے ۔ ُخدا اُس  17۔ 16: 5۔ يوحنا 1

سا بهی ہے جس ت ہو ۔  گناه اين ہی کو جنهوں نے ايسا گناه نہيں کيا جس کا نتيجہ موکے وسيلہ سے زندگی بخشے گا ۔ اُ 
س کی بابت ُدعا کرنے کو ميں نہيں کہتا ۔ ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناه مگر ايسا گناه بهی ہے کا نتيجہ موت ہے۔ اِ 

 جس کا نتيجہ موت نہيں۔"
ے ديکها ہے نہ "جو کوئی اس ميں قائم رہتا ہے وه گناه نہيں کرتا ۔ جو کوئی گناه کرتا ہے نہ اُس نے اُس 6: 3۔ يوحنا 1

 جانا ہے۔ " 
 

 
!ہم سب گنہگار ہيں   

 
 

 !ہےُچکائی  گئی ۔ آپ کے گناہوں کی قيمت 1
 "ہم جانتے ہيں کہ ہم ُخدا سے ہيں اور ساری ُدنيا اُس شرير کے قبضہ ميں پڑی ہوئی ہے۔" 19: 5۔ يوحنا 1

دا کا بيڻا نہيں اُس کے پاس زندگی "جس کے پاس بيڻا ہے اُس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خُ  12: 5۔ يوحنا 1
 بهی نہيں۔" 

"جو کوئی اپنے بهائی سے عداوت رکهتا ہے وه ُخونی ہے اور تم جانتے ہو کہ کسی ُخونی ميں ہميشہ  15: 3۔ يوحنا 1
 کی زندگی موجود نہيں رہتی ۔"

 



 !۔ يسوع مرگيا اور اُس نے صليب پر ہمارے گناہوں کی قيمت ادا کی 2
"محبت اِس ميں نہيں کہ ہم نے ُخدا سے محبت کی بلکہ اِس ميں ہے کہ اُس نے ہم سے محبت کی اور  10: 4۔ يوحنا 1

 ہمارے گناہوں کے کفاره کے لئے اپنے بيڻے کو بهيجا۔" 
 

 
 !مسيح گنہگاروں کے واسطے موا

 
ے کہ يسوع  مسيح مجسم ہو سکتے ہو کہ جو کوئی ُروح اِقرار کردا کے ُروح کو تُم اِس طرح پہچان "خُ  3-2: 4۔ يوحنا 1

کر آيا ہے اور ُخدا کی طرف سے ہے۔ اور جو کوئی ُروح يسوع کا اِقرار نہ کرے وه ُخدا کی طرف سے نہيں اور يہی 
 مخالِف مسيح ہے جس کی خبر تُم ُسن چکے ہو کہ وه آنيوالی ہے بلکہ اب بهی ُدنيا ميں موجود ہے۔ " 

 ی يہ ہے کہ ُخدا نے ہميں ہميشہ کی زندگی بخشی اور يہ زندگی اُس کے بيڻے ميں ہے۔ " "اور وه گواہ 11: 5۔ يوحنا 1
  

 !۔ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم صرف يسوع پر ايمان اور بهروسہ رکهيں1
"اور ہميں جو اُس کے سامنے دليری ہے اُس کا سبب يہ ہے کہ اگر اُس کی مرضی کے موافق کچه  15-14: 5۔ يوحنا 1

يں تو وه ہماری ُسنتا ہے ۔ اور جب ہم جانتے ہيں کہ جو کچه ہم مانگتے ہيں وه ہماری ُسنتا ہے تو يہ بهی مانگتے ہ
 جانتے ہيں کہ جو کچه ہم نے اُس سے مانگا ہے وه پايا ہے ۔" 

الئے "کہ اگر تُو اپنی زبان سے يسوع کے ُخداوند ہونے کا اِقرار کرے اور اپنے دل سے ايمان  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۔"
 
 
 

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

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

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

 
 
 

Amazing Grace Publishing * PO Box 1963 * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com 
Translated by Pastor Michael irfan, Email: pastormichaelirfan@gmail.com 

 


