خوشخبري پيغام
عيسي جيئرو آهي .عيسي وفات ڪئي ۽ وري اٿي 1.عيسي موٽي اچڻ آهي 2.عيسي آسمان
کي ئي واحد رستو آهي 3.عيسي ڇڏايو 4.عيسي جيئن لوقا  4۾ ذڪر سڀڪنھن شيء تي
وس وارو آهي 5.عيسي جو بادشاهه آهي ،۽ هن کي اهڙي بادشاهي ڪئي 6.جڏهن ته هن
7
بادشاهت ۾ رڳو واٽ وري پيدا ٿي آهي.
عيسي جي صليب تي وفات ڪري ويو ۽ سندس جسم تي هر گناهه ٿي گذريو آهي .سندس
درا جو قسم ،اسان هوء آهن 8.هن چيو ته اسان سڀني الء وڏي متاثر ٿيو ،پوء اسان کي
هميشه ان سان گڏ ابدي زندگي گذاريندا سگھي 9.خدا جي دنيا ۾ تمام گھڻو هن چيو ته اسان
جي جاء ۾ مرڻ الء سندس فرزند عيسي کي موڪليو ته پيار ڪيو 10.خدا ڄاتو ته اسان
جي قيمت ادا نه ڪري سگھي .قيمت وڏو هو ،۽ اسان کي خدا جي معيار ملڻ ڪڏهن به ٿي
سگھي ٿو 11.ته ڇو عيسي آيو آهي.
عيسي جي ڪالم ۾ گوشت ڪيو آهي .عيسي ماڻھوء ٿيو 12.عيسي هن کي زمين نڪري
ويو ،۽ درد ۽ پاڻ تي ڪفر جو هر صورت محسوس ڪئي 13.هن چيو نه مڃيو ۽ خوار
ڪيو ويو .ڪو هڪ به ان تي نظر ڪرڻ جو خواهشمند آهي 14،موجود هو اسان الء
هڪ وڏي شيء ڪيائون :هن چيو ته اسان کي واپس پيء کي صلح .ڇو ته جيڪي عيسي
ڪيو جو ،اسان ڪونھي ڪو خدا کان جدا ٿيڻ آهي .عيسي وفات ڪري ويو پوء اسان کي
هڪ ڀيرو وري سنڌ جي پيء سان رفاقت ڪئي سگھي 15.عيسي وفات ڪري ويو ته اسان
جي زندگي آهي سگھي 16.عيسي جي ذريعي ،اسان کي دائمي زندگي آهي 17.عيسي جي
ذريعي ،اسان کي گناهه جي بخشش آهي 18.جيڪي عيسى تي ايمان حقيقت ۾ ،ڪڏهن به
مري ويندا ،ڇاڪاڻ ته عيسى ئي هڪ جو جياريندو آهي 19.عيسي جيڪي خدا ۾ ايمان کي
زندگي ڏئي ٿو 20.۽ جيڪي کيس دائمي زندگي جي پل پل توهان پنھنجي دل ۾ ان وصول
21
ٿيندي آهي.
اوهان کي جنت ۾ وڃڻ الء چڱا ڪم يا عمل ڪندا آهن نه ڪندا آهن 22.سڀ اوهان ڪندا
آهن عيسى تي ايمان آندو آهي .سندس نالي سان سڏيندا .ان کان پڇ ته اوهان کي بچائڻ الء.
ان کان پڇ ته اوهان کي ڇڏائي .هن چيو ته هتي آهي .سندس روح توهان جي مدد ڪرڻ
الء هتي آهي .جي پالڻھار جي نالي سان سڏيندا .عيسي کي سڏيو ،۽ اوهان کي بچايو ويندو.
جيڪڏهن توهان پنھنجي وات سان اقرار آهي ته عيسي جو پالڻھار آهي ۽ اوهان جي دل ۾
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ايمان آڻين ته خدا کيس مئلن مان جيئرو الء ،اوهان کي بچايو ويندو 23.اوهان کي دائمي
24
زندگي ڏيندو .توهان جو خدا ،خدا جي بادشاهت ۾ هڪ شھري جي هڪ ٻار بڻجي ويندو.
خدا جي بادشاهت دائمي آهي 25.خدا جي بادشاهت هتي هاڻي آهي ۽ جيڪي پنھنجي پالڻھار
۽ ڇوٽڪارو ڏيندڙ عيسى حاصل ڪرڻ الء موجود آهي .عيسي آسمان کي ئي واحد رستو
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آهي .نه آسمان هيٺ ڪو ٻيو نالو جنھن جي ذريعي اسان کي بچايو وڃي ٿو.
هڪڙي ڏينھن ،عيسي موٽي ويندو .هن واپس وري اچڻو آهي۔ 27۽ هڪ ڏينھن ،هو راڄ ۽
هن زمين کان راڄ ڪندو۔ 28هي پيغام توهان کي هٿ کڻڻ الء نه ،پيارا هڪ آهي .هي پيغام
توهان کي خبر آهي ته وقت گھٽ آهي ،۽ مسيح جي موٽڻ جلد آهي آڻي ڪرڻ آهي .عيسي
مسيح جي وري موٽايا ويندا۔ 29مون کي چوندا آهن "وري" ڇو ته هن کي هڪ بيبي طور
هڪ ڀيرو آيو هو ،پر جڏهن هن کي ٻيو وقت اچي ٿو ،هن چيو ته بادشاهه فتح طور تي
30
ايندو.
هاڻي وقت تيار ،پيارو دوست ٿي آهي .هاڻي وقت ٻڌڻ الء آهي .هاڻي وقت آهي .پنھنجي دل
کي هڻ نه ڪندا آهن .خدا جي خالف باغي نه ڪندا آهن 31.اڄ نجات جو ڏينھن آهي 32.حق
هاڻي هڪ پل وٺ ۽ پنھنجي پالڻھار کي پاڻ کي بھ .سندس پنھنجي زندگي ڏئي .ان الء پاڻ
کي هٿيار ڦٽا .هن چيو ته اڄ اوهان الء هتي آهي .ان شفا-شفا پنھنجي دل جي پاڙون ڪم
ڪندا ڪرڻ جي اجازت ڏئي ،۽ سڀني گناهن کان اوهان کي صفائي .هن وس وارو آهي.
هن چيو ته هتي آهي .جي گڏجي دعا ٿا ڪريون:

محترم عيسي ،مون کي مون کي منھنجي گناهن جي سڀ کان معاف ڪرڻ توهان جو پڇ.
مون کي توهان مون کي بچائڻ الء توکان پڇن ٿا .مون کي توهان تي منھنجي پوئتي موٽيو
ڪيو آهي ،پر هاڻي مون کي تو وٽ اچن .مھرباني ڪري مون کي سڀ ناراستی کان
مونکي صاف ڪر .مھرباني ڪري مون کي شفا .مھرباني ڪري مون کي منھنجي
زندگيء جي هر عالئقي ۾ شفا .سڀ کان اهم آهي ،مھرباني ڪري مون کي اندر وٽ ايندا
رهندا .مون کي تون ڄاڻ ڏيڻ چاهيون ٿا .مون کي توهان سان هڪ تعلقو آهي ڪرڻ چاهيو
ٿا .مون کي تنھنجي دل آهيان .مون کي تنھنجي دل ۾ سدائين ،منھنجو خدا ،منھنجي بادشاهه
آهيان؛ ۽ مون کي منھنجي ڏينھن جي آرام الء توهان جي خدمت ڪرڻ الء چونڊيو .مون
کي ۽ مون کي محفوظ ڪرڻ الء جدا الء توهان جي مھرباني ،پالڻھار .مون کي سڀ توهان
جو آهي ته ملي مون کي .مون کي سدائين توهان سان گڏ پئي ڪري اڳتي ڏس .آمين.
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محترم ڀائرن ۽ ڀينرن ،هاڻي ته توهان هن دعا دعا ۽ پنھنجي دل ۾ عيسى حاصل ڪيو آهي،
ايمان جي ،تون هاڻي مسيح ۾ هڪ نئين خلق آهن 33.تون هاڻي ڪو به هڪ ئي آهي.
توهان جو ڪونھي ڪو ته ماڻھو اوهان کي چند منٽ اڳ هئا آهي؛ عيسي پنھنجي دل ۾
هاڻي آهي 34.ڇا عجب آهي ته سندس روح اوهان سان گڏ آهي .جي ها ،پاڪ روح اوهان
سان گڏ آهي .هن چيو ته اوهان کي ڏس ۽ اوهان کي سڌو رستو ڏيکاريندو آهي ،اوهين ته
35
خدا کان اچي سندس حق جي ذريعي رستو ڏيکارين ٿا.
هاڻي ،اتي چند شين ته اوهين ڪندا هجڻ ضروري آهي :باقاعدي خدا جي ڪالم جو
مطالعو 36.هڪ بائبل حاصل ڪريو ،۽ ۾ جان جي ڪتاب شروع ڪري .پڙهڻ ۽ اڀياس
خدا جو حڪم ڇو ته توهان جي ذهن تبديل ٿيندو 37.هڪ ٻي شيء :هر روز خدا ڪري
ڪري ٿڪجي پيا وقت خرچيو .گڏو گڏ ٻڌو کي معلوم ڪريو .هن رفاقت آهي .اهو ڪيئن
اوهان کي سندس آواز-طرفان ان سان وقت خرچ ڪرڻ ٻڌي معلوم آهي 38.هن چيو ته
توهان سان ڳالھائي ڪرڻ گھري ٿو ،تنھنڪري اوهين به ٻڌڻ الء سکڻ ضروري آهي .جن
شين ته مسيح جي بيعزتي کان پري رهو .پاڪ روح کان پڇ ته اوهان کي هڪ جاء جتي
توهان عيسى جي باري ۾ وڌيڪ معلوم ٿئي ٿو سٽ جي مدد ڪرڻ 39.مون کي ايتري
خوشي اسان کي گڏجي هن وقت پيو آهيان .مون کي ايتري خوشي ٿي توهان جي پالڻھار کي
پنھنجي جان ڏني آهيان .تون اهو ساڳيو نه ٿيندو .جي فضل سان ۽ اسان جي پالڻھار ۽
40
ڇوٽڪارو ڏيندڙ عيسى مسيح جي علم ۾ سٺا.
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