)(The Good News Message – Urdu
خوشخبری کا پیغام
یسوع زندہ ہے۔ یسو ع مرا اور دوبارہ جی اٹھا۔ 1یسوع واپس آرہا ہے۔ 2صرف یسوع ہی
آسمان پر جانے کا واحد رستہ ہے۔ 3یسوع نجات دیتا ہے۔ 4یسوع ہر کام کرنے کے قابل ہے
6
جو لوقا 4باب میں بیان کیا گیا ہے۔ 5یسوع ایک بادشاہ ہے اور اس کی ایک بادشاہت ہے۔
7
اس بادشاہت میں داخل ہونے کا واحد راستہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔
یسوع صلیب پر مرا اور اس نے ہر گناہ اپنے بدن پر لے لیا۔ اس کے کوڑے کھانے سے ہم
نے شفا پائی۔ 8اس نے ہم سب کی خاطر شدید دکھ اٹھایا ،تاکہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کےلے
ابدیت میں رہیں۔ 9خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع
ہمارے متبادل مرنے کےلئے بھیجا۔ 10خدا جانتا تھا کہ ہم یہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ قیمت
بہت بڑی تھی ،اور ہم خدا کے معیاروں پر کبھی پورا نہیں اتر سکتے۔ 11اسی لئے یسوع
آیا۔
یسوع متجسد ہوا کلمہ ہے۔ یسوع انسان بنا۔ 12یسوع اس زمین پر چال ،اور اس نے خود پر
درد اور رد کئے جانے کی ہر صورت برداشت کی۔ 13اسے رد کیا گیا اور دکھ دیا گیا۔
کوئی بھی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا ،14تاہم اس نے ہمارے لئے بہت بڑا کام
کیا :اس نے دوبارہ خدا کے ساتھ ہمارا مالپ کرایا۔ جو کچھ یسوع نے کیا اس کے باعث
ہمیں خدا سے مزید دور رہنے کی ضرورت نہیں۔ یسوع مر گیا تاکہ ہم دوبارہ خدا کے ساتھ
شراکت رکھ سکیں۔ 15یسوع مر گیا تاکہ ہم زندگی پائیں۔ 16یسوع کے وسیلہ ہم نے ابدی
زندگی پائی۔17یسوع کے وسیلہ ہمیں گناہ کی معافی ملی۔ 18وہ لوگ جو یسوع پر ایمان
رکھتے ہیں وہ حقیقتا کبھی نہ مریں گے ،کیونکہ یسوع ہی زندگی دیتا ہے۔ 19یسوع ان سب
کو زندگی دیتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ 20اور یہ ابدی زندگی اسی لمحہ شروع ہو
21
جاتی ہے جب آپ اسے اپنے دل میں دعوت دیتے ہیں۔
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آپ کو آسمان میں جانے کےلئے نیک کام یا اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ۔ 22آپ کو بس
یہی کرنا ہے کہ یسوع پر ایمان الئیں۔ اس کا نام لیں۔ اس سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو
نجات دے۔ اس سے مانگیں کہ وہ آپ کو رہائی دے۔ وہ یہاں ہے ۔اس کا روح یہاں آپ کی
مدد کرنے کےلئے ہے۔ خداوند کا نام لیں۔ یسوع کا نام لیں ،اور آپ نجات پائیں گے۔ کیونکہ
اگر آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے اور اپنے دل سے ایمان رکھتے
ہیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو آپ نجات پائیں گے۔23آپ کو ابدی زندگی
ملے گی۔ آپ خدا کے فرزند ،خدا کی بادشاہی کے شہری بنیں گے۔ 24خدا کی بادشاہت ابدی
ہے۔ 25خدا کی بادشاہی اب یہاں ہے اوران سب کے لئے دستیاب ہے جو یسوع کو بطور
خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ یسوع ہی آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہے۔ آسمان
26
تلے ایسا کوئی دوسرا نام نہیں جس کے وسیلہ ہم نجات پائیں۔
ایک دن یسوع واپس آئے گا۔ وہ دوبارہ واپس آرہا ہے۔ 27اور ایک دن وہ اس زمین پر
بادشاہی اور حکومت کرے گا۔ 28عزیزو! یہ پیغام آپ کو خوفذدہ کرنے کےلئے نہیں ہے۔ یہ
پیغام آپ کو یہ بات بتانے کےلئے ہے کہ وقت محدود ہے ،اور مسیح کی آمد ثانی نزدیک
ہے۔ یسوع مسیح دوبارہ واپس آئے گا۔ 29میں نے ”دوبارہ “ اس لئے کہا کیونکہ ایک بار وہ
بچے کی صورت میں آیا تھا لیکن جب وہ دوسری بار آتا ہے تو وہ ایک فاتح بادشاہ کے
30
طور پر آتا ہے۔
عزیز دوستو ،تیاری کا یہی وقت ہے۔ ابھی سننے کا وقت ہے ۔ یہی وقت ہے۔ اپنے دل کو
سخت مت کرو۔ خدا کے خالف بغاوت مت کرو۔ 31آج نجات کا دن ہے۔32ابھی ایک لمحہ لیں
اور خود کو خداوند کے حوالے کریں۔اسے اپنی زندگی دے دیں۔ خود کو اس کے سپرد
کریں۔ آج وہ یہاں آپ کے لئے ہے۔ اسے شفا کا عمیق کام کرنے کی اجازت دیں ،آپ کے
دل کی شفا ،اور آپ کو تمام گناہوں سے پاک کرنے کا کام۔ وہ اس قابل ہے۔ وہ یہاں ہے۔
آئیے اکٹھے دعا کریں:
پیارے یسوع ،میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر۔ میں مانگتا ہوں کہ تو
مجھے نجات دے۔ میں نے تیری طرف اپنی کمر پھیر لی تھی لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں۔مجھے
ساری ناراستی سے پاک کر۔ مہربانی کر کے مجھے شفا عطا کر۔ مجھے میری زندگی کے ہر شعبہ میں
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شفا عطا کر۔سب سے اہم ،مہربانی کر کے میرے اندر رہنے کو آ۔ میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔میں تیرے
ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔میں تیرا ہوں۔اے میرے خدا ،میرے بادشاہ ،میں ہمیشہ تیرا ہوں ،اور
میرے باقی کے ایام میں تیری خدمت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔اے خداوند ،میری خاطر مرنے اور
مجھے نجات دینے کےلئے تیرا شکریہ۔ میں وہ سب حاصل کرتا ہوں جو میرے لئے تیرے ہاں ہے۔ میں
ہمیشہ کےلئے تیرے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہوں۔ آمین۔

عزیز بھائیو اور بہنو! اب آپ نے یہ دعا کی ہے اور یسوع کو اپنے دل میں ایمان سے
قبول کیا ہے تو اب آپ مسیح میں نئی مخلوق ہیں۔ 33اب آپ پہلے جیسے نہیں ہیں۔ اب آپ
ویسے شخص نہیں ہیں جو کچھ منٹ پہلے تھے؛ اب یسوع آپ کے دل میں ہے۔ 34کتنی
زبردست بات ہے کہ روح القدس آپ کے ساتھ ہے۔ جی ہاں ،روح القدس آپ کے پاس ہے۔
وہ آپ کی راہنمائی اور ہدایت کرے گا وہ اپنی سچائی کے وسیلہ آپ کو رستہ دکھائے گا
35
جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔
اب ،کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں :باقاعدگی سے خدا کا کالم پڑھیں۔36بائبل لیں
اور یوحنا کی انجیل سے شروع کریں۔ خدا کا کالم پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں کیونکہ
یہ آپ کے ذہن کو تبدیل کرے گا۔ 37ایک اور کام :ہر روز خدا سے دعا کرنے کو وقت دیں۔
سننا بھی سیکھیں۔ یہ شراکت ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اس کو سننے کا یہ
ایک عمل ہے۔ 38وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہےٰ ،لہذہ آپ کو سننا بھی سیکھنا چاہئے۔ ان
سب کاموں سے دور رہیں جو مسیح کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ روح القدس سے مدد
مانگیں کہ وہ آپ کو وہ جگہ فراہم کرے جہاں آپ یسوع کے بارے میں زیادہ سیکھ سکتے
ہیں۔ 39میں بہت خوش ہوں کہ ہمیں اکٹھے رہنے کا یہ وقت مال۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ
نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے۔ آپ پھر کبھی پہلے جیسے نہ ہوں۔ ہمارے خداوند اور
40
نجات دہندہ یسوع مسیح کے علم اور فضل میں ترقی پائیں۔
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 13عبرانیوں4:15
 14یسعیاہ53:3
 15رومیوں  5:10,کلسیوں1:19-22
 16یوحنا10:10
 17یوحنا10:27-30
1 18یوحنا2:2
 19یوحنا11:25, 26
1 20یوحنا5:11-12
 21رومیوں10:9-10
 22افسیوں2:8-9
 23رومیوں10:9-10
 24یوحنا  3:3,فلپیوں3:20, 21
 25دانی ایل  4:3,لوقا1: 32, 33
 26اعمال4:12
 27مکاشفہ1:8
 28زکریاہ14:4, 9
 29مکاشفہ22:12, 13
 30مکاشفہ1:5
 31عبرانیوں3:15
2 32کرنتھیوں6:2
 2 33کرنتھیوں5:17
 34گلتیوں4:6
 35یوحنا16:13, 14
 2 36تمیتھیس2:15
 37عبرانیوں4:12
 38یوحنا10:27
 39یوحنا  14:15-17,عبرانیوں10:25
 2 40پطرس3:18

4

”” — Urdu translation of “The Good News Messageخوشخبری کا پیغام“
© Susanna Ward — www.seersgate.com

