
RP 101 THE DOCTRINE OF SALVATION  
 

 نجات كي تعليم
 

دوباره نئے سرے سے پيدا هونے والوں كے لئے سات اقدامات۔٢نمبر  : 
 

# 2 - SEVEN STEPS FOR A NEW BORN AGAIN 
 
 
 

 :مسيحي
 
 
 

نجات پر يه بائبل سٹڈي سات اقدامات كي وضاحت كرتي هے جو نئے سرے  سے پيدا هونے 
يه ُخدا كے  ۔اُٹھانے چاهئيں جب وه يسوع ميں ايمان النے والے بنتے هيںوالے مسيحيوں كو 

۔كالم كي ُبنياد پر ايك ٹھوس چٹان هيں   
 
 
 

 :پھال قدم: اپنے جانے گئے گزشته ُگناهوں پر توبه كريں
 
 
 

ُگناه خود بخود همارے دلوں ميں سے غائب نھيں هوجاتے جس لمحے هم پھلي بار يسوع پر 
ِاس لئے توبه بھت ضروري هے، كيونكه يه دل سے ُگناه كو مٹاتي هے  ايمان التے هيں،

توبه كے لئے نو اقدامات  ﴾۔2:38؛ اعمال 24:47؛ لوقا 1:4؛ مرقس 31-18:30حزقي ايل ﴿
 :هيں جو درج ذيل هيں

 
ِاس كے بغير كوئي حقيقي معافي نھيں  ﴾۔13:38;10:43اعمال ﴿يسوع پر ايمان ركھيں (1)

؛ 53:5يسعياه ﴿ے همارے ُگناهوں كا كفاره ادا كيا هے تا كه وه معاف هوں هوتي كيونكه اُس ن
بخشتا هے  ، اور وهي ايك هے جو هميں ُگناه سے مخلس  ﴾3:5؛ پھال يوحنا 2:24پھال پطرس 

﴾۔2:24؛ پھال پطرس 3:26؛ اعمال 1:21متي ﴿   
 

؛ اعمال 6-32:5؛ زبور 7:14دوسرا تواريخ ﴿ُخدا سے معافي كے لئے ُدعا مانگيں  (2)



﴾۔8:22  
 

؛ پھال يوحنا 28:13؛ امثال 3-51:2;32:5زبور ﴿هر ُگناه كا ُخدا سے اقرار كريں   (3)
﴾۔1:9  

 
﴾۔11-7:8؛ دوسرا كرنتھيوں 7:3؛ واعظ 38:18زبور ﴿اپنے ُگناهوں پر پشيمان هوں   (4)  

 
دوسرا ؛ 22-18:21؛ حزقي ايل 36:3؛ يرمياه 18-1:16يسعياه ﴿ُگناه كو ترك كريں   (5)

﴾۔2:19تميتھيس   
 

؛ اعمال 27:9؛ يسعياه 12-7:11يشوع ﴿گزشته گناه سے سب تعلق توڑ ديں  (6)
﴾۔19:18-19  

 
؛ حزقي ايل 7-22:1خروج ﴿جھاں ممكن هو حق دار كو اُس كا حق ادا كريں  (7)

﴾۔19:8؛ لوقا 33:14-16  
 

؛ زبور 1:8يشوع ﴿ُخدا كے كالم سے اپنے دل اور دماغ كو تروتازه كريں  (8)
﴾۔12-8:10؛ عبرانيوں 3:10؛ ُكلسيوں 4:23؛ افسيوں 12:2؛ روميوں 119:11;1:2  

 
؛ حزقي ايل 18-1:16يسعياه ﴿ُخدا كے كالم كي تابعداري كريں اور نيكي كريں  (9)

﴾۔4:17؛ يعقوب 4:28؛ افسيوں 33:14-16;18:21-22  
 
 
 

 :دوسرا قدم: ُخدا كے كالم كو پڑهيں
 
 
 

كا كنگ جيمز ورژن صديوں سے معيار رها هے اور تجويز  1611 ۔هے ُخدا كا كالم بائبل
بھت سے جديد تراجم يا تو غلط  ۔كيا جاتا هے ِاس كے ساتھ ساتھ نيو كنگ جيمز ورژن بھي

يا دونوں، اور ُخدا كے كالم كي سچائي  ۔نسخه جات كي ُبنياد پر هيں يا تشريح و توضيح هيں
آپ كو يه جاننے كي بھي ضرورت  ۔ُگريز كرنا چاهئےِان سے  ۔كو كسي حد تك چُھپاتے هيں

پھر آپ كو درست تقسيم  ﴾۔2:15دوسرا تميتھيس ﴿هے كه كيسے ُخدا كے كالم كو تقسيم كريں 
تا كه   ﴾ِاس ويب سائٹ پر كئي بھت ُعمده هيں﴿ ۔سٹڈيز حاصل كرنے كي بھي ضرورت هے

اور اُنھيں اپني ﴾4:15تميتھيس  ؛ پھال3-1:1؛ زبور 1:8يشوع ﴿اُن پر دهيان و گيان كرسكيں



﴾۔1:22؛ يعقوب 5:9؛ عبرانيوں 8-1:7يشوع  ﴿زندگي ميں عمل ميں الئيں   
 

 :ُخدا كے كالم كے دلجمعي سے ُمطالعه كے بھت سے فوائد هيں
 

﴾۔5-15:4روميوں ﴿ُخدا كا كالم هميں اُميد ديتا هے  (1)  
 

زبور ﴿لئے ُدرست راسته دكھاتا هے ُخدا كا كالم هميں رهنمائي ديتا هے اور چلنے كے  (2)
﴾۔23-6:20؛ امثال 119:105  

 
﴾۔20:32اعمال ﴿ُخدا كا كالم هماري تعمير كرتا هے  (3)  

 
﴾۔11:9امثال ﴿ُخدا كا كالم هميں مخلصي بخشتا هے  (4)  

 
﴾۔22-4:20امثال ﴿ُخدا كا كالم هميں صحت اور زندگي بخشتا هے  (5)  

 
؛ زبور 1:8يشوع ﴿و خوشحال اور كامياب بناتا هے ُخدا كا كالم هماري راهوں ك (6)

﴾۔1:1-3  
 

زبور ﴿ُخدا كا كالم هميں ُگناه سے كناره كرنے كے اهل كرتا هے  (7)
﴾۔119:133;119:11  

 
﴾۔32-8:31يوحنا ﴿ُخدا كا كالم سچائي هے اور هميں ُگناه سے آزاد كرتا هے  (8)   

 
﴾۔10:17روميوں ﴿ُخدا كا كالم همارے ايمان كو بڑهاتا هے   (9)   

 
﴾۔119:165زبور ﴿ُخدا كا كالم هميں بڑي سالمتي ديتا هے  (10)  

 
﴾۔5-2:1امثال ﴿ُخدا كا كالم هميں ُخدا كے خوف اور ُخدا كے علم كي سمجھ ديتا هے   (11)  

 
ُخدا كا كالم هماري اصالح كرتا هے ، كامل كرتا هے اور هميں نيك كام كرنے كے  (12)

﴾۔17-3:16وسرا تميتھيس د﴿لئے تيار كرتا هے    
 
 
 

 :تيسرا قدم: ُخدا سے ُدعا مانگيں



 
 
 

ُسني جانے والي ُدعائيں هماري زندگيوں ميں ُخدا كي موجودگي اور حقيقت كي يقين دهاني 
هم اپني ضرورتوں  ، دوسرے مسيحيوں كي ضرورتيں اور دوسروں كي نجات كے  ۔هيں

ذيل پانچ ُنكات هيںُدعا كرنے كے لئے درج  ۔لئے ُدعا كرسكتے هيں : 
 

؛ 16:23;15:16؛ يوحنا 11:2؛ لوقا 6:9متي ﴿هميں ُخدا باپ سے ُدعا كرني چاهئے  (1)
﴾۔3:14افسيوں   

 
﴾۔24-16:23;15:16;14-14:13يوحنا ﴿هميں يسوع نام ميں ُدعا مانگني چاهئے (2)  

 
نتا هے اور هميں ايمان كے ساتھ ُدعا مانگني چاهئے، يه يقين ركھتے هوئے كه ُخدا سُ  (3)

 7-1:6؛ يعقوب 24-11:22؛ مرقس 22-21:21;11-7:7متي ﴿هماري ُدعا قبول كرے گا
 ﴾۔
 

هميں ُشكرُگزاري كے ساتھ ُدعا مانگني چاهئے جب هم يقين ركھتے هيں كه ُخدا نے  (4)
﴾۔18-5:17؛ پھال تھسلنيكيوں 1:3؛ ُكلسيوں 4:6فلپئيوں ﴿هماري ُدعائيں قبول كي هيں   

 
؛ پھال 4:2؛ ُكلسيوں 6:8افسيوں﴿عا كو اپني زندگي كا ُمسلسل حصه بنانا چاهئے هميں دُ  (5)

﴾۔4:7؛ پھال پطرس 5:17تھسلنيكيوں   
 
 
 

   :چوتھا قدم: باقاعدگي سے گرجا گھر جائيں
 
 
 

اچھي كليسيا بائبل كي سچي تعليمات پر ايمان ركھے گي، تعليم دے گي اور عمل ميں الئے 
مدد مھيا كرے گي، بالكل جس طرح ماں نئے پيدا هونے والے  گي اور نئے مسيحي كے لئے

گرجا گھر جانا هميں دوسرے مسيحيوں كے ساتھ ايك  ۔بچے كے لئے مدد مھيا كرتي هے
تا كه ايك دوسرے  ﴾14-4:11؛ افسيوں  23-17:20;17:11؛ يوحنا 13:20امثال ﴿بنائے گا

ك دوسرے كو نصيحت ؛ اي﴾6:2؛ گلتيوں 12-4:9واعظ ﴿كي ضرورت ميں مدد كرسكے
گلتيوں ﴿، جب خطا كريں تو ايك دوسرے كي اصالح كريں﴾25-10:24عبرانيوں ﴿كرسكيں 

يوحنا ﴿كا حصه بننے كے اهل كرتا هے ،،ايك بھيڑخانه٫٫؛ اور هميں ﴾6:1



ُخدا سے مانگيں كه وه آپ كي رهنمائي كرے كه آپ كو  ﴾۔10:16;10:14;10:11;10:3-5
۔وقت مينجانا هے ِكس كليسيا ميں ِاس موجوده  

 
 
 

 :پانچواں قدم:  پاني ميں بپتسمه ليں
 
 
 

اعمال ﴿يه نئے عھد نامے ميں جتني جلدي ممكن هوسكتا تھا هميشه كيا جاتا تھا
ُدرست طريقه پاني ميں اُترنے كا هے جو يسوع كے درج ذيل  ﴾۔19:1-5;10:47;8:36-38

 :عملوں كي عكاسي هے
 

﴾۔6:4;6:3روميوں ﴿ ۔ ﴾ترناپاني ميں نيچے اُ ﴿اُس كي موت  (1)  
 

، اور﴾2:12؛ ُكلسيوں 6:4روميوں ﴿ ﴾۔پاني كے اندر جانا﴿اُس كا دفن كيا جانا  (2)   
 

﴾۔3:21؛ پھال پطرس 2:12ُكلسيوں ﴿ ﴾۔پاني ميں سے باهر نكلنا﴿اُس كا جي اُٹھنا   (3)   
 

يوناني﴿جس ميں بپتسمه ديا جائے  ﴾مطلب اختيار﴿ُدرست نام   en يسوع مسيح هے ُخداوند  ﴾
باپ اور بيٹے ﴾۔10:48;2:38اعمال ﴿جو طريقه هے ِجس طرح رسول هميشه كرتے تھے

وه هے جس ميں هم بپتسمه پاتے هيں  ﴾28:9متي ﴿  ﴾مطلب كردار﴿اور روح القدس كا نام 
يوناني﴿  eis اپنے پاسٹر سے بپستمه  ۔جس سے هم بپتسمه پاتے هيں ﴾اختيار﴿وه نام نھيں  ﴾

۔ئے كھيںحاصل كرنے كيل  
 
 
 

 :چھٹا قدم: روح القدس سے بپتسمه پائيں
 
 
 

يه كبھي كبھار وه تجربه هوسكتا هے جو لوگ حاصل كرتے هيں جب وه پھلي بار ايمان التے 
، ليكن بھت سي ﴾46-10:44اعمال ﴿ُكرنيليس اور اُس كا گھرانه ِاس كي مثال هيں  ۔هيں

سے پيدا هونے كے بعد حاصل هوتا جگھوں پر يه وه تجربه هے جب كبھي كبھار نئے سرے 
يه وه تجربه هے جس كي سب مسيحيوں كو ضرورت هے  ﴾۔6-19:1;17-8:5اعمال ﴿هے 



تا كه اپنے مسيحي چال چلن ميں كاميابي پائيں كيونكه يه ايك الھي قوت ديتا هے جس كي 
هميں روحاني زندگي ُگزارنے اور مسيح كي گواهي هونے كے لئے ضرورت هوتي هے 

ثبوت جو يه ظاهر كرتا هے كه آيا ِكسي نے روح القدس كا  ﴾۔1:8؛ اعمال 24:49لوقا ﴿
اعمال ﴿بپتسمه پايا هے يا نھيں ، ِاس سے هے كه آيا وه غير زبانوں ميں بولتے هيں يا نھيں 

اپني كليسيا ميں لوگوں سے كھيں كه وه پ كے لئے ُدعا كريں تا  ﴾۔19:6;10:44-46;2:4
۔كه آپ يه تجربه پائيں   

 
 
 

  :ساتواں قدم: ده يكي ادا كريں
 
 
 

ده يكي ُخدا كے  ۔ده يكي ِكسي شخص كي مجموعي كمائي يا منافع كا دسواں حصه هوتا هے 
ُمعاشي منصوبے كا حصه هے تا كه اپنے كام كے لئے مھيا كرسكے اور يه ابراهام كے 

پيدائش ﴿هييه يعقوب تك جاري ر ﴾۔ 4-7:1عبرانيوں  20-14:18پيدائش ﴿زمانے سے هے 
احبار ﴿اور ُموسي كي طرف سے دي جانے والي شريعت كا حصه تھي ﴾ 28:20-22
 34-27:30احبار ﴿ده يكي ُخدا كے لئے هوتي تھي ﴾۔ 3:10مالكي  14:22استعثنا  27:30

اور  ﴾ 26:12استعثنا  29-18:21گنتي ﴿ليكن الوي گھرانے كي خدمت كے لئے هوتي تھي ﴾
ده  ﴾۔ 3-6:1اعمال  26:12;14:28استعثنا ﴿موں كي مدد كے لئے ُمسافروں، بيوائوں اور يتي

يكي دينا يقيناً ايك ايمان كا عمل هے كيونكه ُخدا نے بركت كا وعده كيا هے اگر هم ديتے هيں 
احبار ﴿كيونكه ده يكي ُخدا كي هوتي هے ﴾ 11-3:8مالكي ﴿اور لعنت كا اگر هم نھيں ديتے 

آج كے دور ميں ده يكي  ﴾۔ 3:8مالكي ﴿نزديك ٹھگنا هے ِاس كا نه دينا اُس كے﴾ 27:30-34
كليسائي خزانے ميں دي جاني چاهئے تا كه  كليسيا ميں ُمنادي كے كاموں اور بيوائوں اور 

الويوں كي ُكچھ ذمه دارياں جيسے كه ُخدا كے كالم كي  ﴾۔ 3-6:1اعمال ۔﴿يتيموں كي مدد هو
اب كليسائي ُمنادي كا ﴾ 7:10عزرا  15:3اريخ ُدوسرا تو 24:8استعثنا  18:20خُروج ﴿تعليم 

﴾۔ 4:11افسيوں  12:28پھال كرنتھيوں  13:1اعمال ﴿حصه هيں    
 
  
 

۔يسوع مسيح نے  ده يكي دينے كي تصديق كي هے   
 
اَے رياكارو فقيھو اور فريسيو ُتم پر افسوس   كه پودينه اور سونف اور ٫٫ ﴾ 23:23متي ﴿

تم نے شريعت كي زياده بھاري باتوں يعني انصاف اور رحم  زيره پر تو ده يكي ديتے هو پر
۔،،الزم تھا كه يه بھي كرتے اور وه بھي نه چھوڑتے۔اور ايمان كو چھوڑ ديا هے   
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