خدا کہتا ہے کہ ہر کوئی نجات پا سکتا ہے" ،کيونکہ جو
کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔" )روميوں
10باب13آيت(۔

"جو بيٹے پر ايمان ﻻتا ہے ہميشہ کی زندگی اس کی ہے۔
ليکن جو بيٹے کی نہيں مانتا زندگی کو نہ ديکهے گا۔ بلکہ
اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔" )يوحنا 3باب36آيت(۔
"اور جس کسی کا نام کتاب حيات ميں لکها ہو نہ مﻼ وه
آگ کی جهيل ميں ڈاﻻ گيا۔" )مکاشفہ 20باب 15آيت(۔
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کيا آپ کو سو فيصد
يقين ہے
کہ مرنے کے بعد آپ
جنت ميں جائيں گے؟

بائبل مقدس خدا کا کﻼم ہے۔
خدا کہتا ہے کہ ہر بشر کو موت کا مزه چکهنا ہے" ،جس
طرح آدميوں کے لئے ايک بار مرنا اور عدالت کا ہونا
مقرر ہے۔") عبرانيوں 27باب9آيت(۔ تمہارے لئے يہاں
کرنے کو کچه نہيں ليکن ضروری ہے کہ خدا سے ملنے
کےلئے تم اپنے آپ کو تيار کرو ۔ کيا کوئی شخس يقين کر
سکتا ہے کہ وه مرنے کے بعد جنت ميں جائےگا؟
خدا کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ “،ميں نے تم کو جو خدا
کے بيٹے کے نام پر ايمان ﻻئے ہو يہ باتيں اس لئے لکهيں
کہ تمہيں معلوم ہو کہ ہميشہ کی زندگی رکهتے ہو۔" )
1يوحنا 5باب13آيت(۔ اکثر لوگوں کا يقين ہے کہ ہر اچها
آدمی جنت ميں جائے گا۔
خدا کہتا ہے  ،کوئی بهی اچها نہيں ۔ جيسا کہ لکها ہے،
"چنانچہ لکها ہے کہ کوئی بهی راستباز نہيں۔ ايک بهی
نہيں۔۔۔کوئی بهﻼئی کرنے واﻻ نہيں ۔ ايک بهی نہيں۔ ۔۔اس
لئے کہ سب نے گناه کيا اور خدا کے جﻼل سے محروم ہو
گئے۔" )روميوں 3باب12 ،10اور 23آيت(۔
خدا کہتا ہے کہ ہر گناہگار کو سزا دی جائے گی۔ "کيونکہ
گناه کی مزدوری موت ہے۔۔۔" )روميوں 6باب23آيت(۔
يسوع مسيح ہمارے لئے قربان ہوا اس لئے ہم جہنم ميں
نہيں جائيں گے۔ "کيونکہ خدا نے دنيا سے ايسی محبت
رکهی کہ اس نے اپنا اکلوتا بيٹا بخش ديا تا کہ جو کوئی
اس پر ايمان ﻻئے ہﻼک نہ ہو بلکہ ہميشہ کی زندگی
پائے۔" )يوحنا 3باب16آيت(۔

"ليکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر يوں ظاہر کرتا ہے
کہ جب ہم گناہگار ہی تهے تو مسيح ہماری خاطر موا۔
" )روميوں 5باب8آيت(۔

يسوع کے قيمتی اور بيش بہا خون سے ہمارے گناه دهل
گئے ہيں۔ "جس ميں ہم کو مخلصی يعنی گناہوں کی معافی
حاﺻل ہے۔" )کلسيوں 1باب14آيت(۔ تين دن اس کی ﻻش
قبر ميں رہی اور وه مردوں ميں سے جی اٹهے۔
خدا کہتا ہے کہ تمہيں اپنی سوچ ہی سے نہيں بلکہ پورے
دل سے يقين ہونا چاہئے۔ "کہ اگر تو اپنی زبان سے يسوع
کے خداقوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ايمان
ﻻئے کہ خدا نے اسے مردوں ميں سے جﻼيا تو نجات
پائے گا۔ " )روميوں 10باب9آيت(۔
خدا کہتا ہے کہ "ميں تم سے کہتا ہوں کہ نہيں بلکہ اگر تم
توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہﻼک ہو
گے۔" )لوقا13باب3آيت(۔ اسی لئے ہميں اپنے گناہوں سے
توبہ کرتے ہوئے مسيح کو اپنا نجات دہنده مانتے ہوئے
اسے اپنے دل ميں آنے کی دعوت دينی ہو گی۔ "کيونکہ
خدا پرستی کا کام ايسی توبہ پيدا کرتا ہے جس کا انجام
نجات ہے اور اس سے پچهتانا نہيں پرتا۔ مگر دنيا کا غم
موت پيدا کرتاہے۔" )2کرنتهيوں 7باب  10آيت(۔ "ليکن
جتنوں نے اسے قبول کيا اس نے انہيں خدا کے فرزند
بننے کا حﻖ بخشا۔" )يوحنا 1باب12آيت(۔

