
بائبل آیات نجات کے  - Salvation Scriptures

2:2 افسیوں
وح کی پی�روی  �م یعنی ا�س ر ش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاک  نیا کی رو  � ج ن میں ت�م پیشتر د

 کرتے تھے جو ا�ب نافرمانی کے فرزندوں میں تاث یر کرتی ہے۔

6:10 مت1ی
ین پر بھی ہو۔  وری ہوتی ہے زم  �یسی آسمان پر پ  تیری بادشاہی آئے۔ تیری مرضی ج�

22:42 لوقا
وری  �یں بلکہ تیری ہی مرضی پ  ا�ے باپ اگر ت�و چاہے تو یہ پیالہ م�جھے سے ہٹا لے ت�و بھی میری مرضی نہ 

 ہو۔

9-16:7 یوحنا
ں تو وہ  �یں نہ جاؤ ی�ونکہ اگر م� چ کہتا ہ�وں کہ میرا جانا ت�مہارے لئ ے فائ دہ مند ہے ک  یں ت�م سے س�  لیک ن م�

وں گا۔ �مددگار ت�مہارے پاس نہ آئے گا لیک ن اگر جاؤں گا تو ا�سے ت�مہارے پاس بھیج د

ور وار ٹھہرائے گا۔ �ناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں ق�ص �نیا کو گ �اور وہ آ کر د

ناہ کے بارے میں ا س ل ئے کہ وہ م�جھ پر ا یمان نہ یں لتے۔ � گ

ی�س  تھ  �2:10   2تی م   
وع  �یح ی س ر سب ک�چھ سہتا ہ�وں تاکہ وہ بھی ا�س ن جات کو جو مس  زیدہ لوگوں کی خاط  �یں برگ  ا سی سبب سے م�

ل کریں۔  میں ہے ابدی جلل سمیت حاص 

15:20,21 رومیوں
ناؤں تاکہ د�وسرے کی  �بری س وش خ� �یں ل یا گیا وہاں خ یح کا نام نہ  ا کہ جہاں مس  وصلہ رکھ1 یں نے یہ ی ح�  اور م�

ارت نہ ا�ٹھاؤں۔ ب�نیاد پر عم 

نا  �یں پہ�نچی وہ دیکھیں گے اور ج نہوں نے نہ یں س بر نہ  یسا ہی ہوکہ ج ن کو ا�س کی خ� یسا ل کھا ہے و�  بلکہ ج�
جھیں گے۔ م�  وہ س�

2:36,37 رسولوں
داوند  �یا خ سوع کو ج سے ت�م نے مصل�وب ک   ِ �دا نے ا�سی ی �س ا سرائیل کا سارا گھرانا یق ین جان لے کہ خ  پ�

یح بھی ۔ یا اور مس  بھی ک 

ولوں سے کہا کہ ا�ے بھائ یو۔ ہم  �س لوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی ر� نا تو ا�ن کے د  � جب ا�نہوں نے یہ س

 کیا کریں؟ ۔



4:2 عبرانیوں
نے ہ�وئے کلم نے ا�ن کو ا س ل ئے ک�چھ  �نائی گئی لیک ن س �بری س وشخ� �ی�ونکہ ہمیں بھی ا�ن ہی کی طرح خ  ک 

یٹھا۔ لوں میں ا یمان کے ساتھ نہ ب� ننے والوں کے د  �یا کہ س  فائ دہ نہ د 

24:7 یرمیاہ
 اور میں ا�نکو ا�یسا دل دونگا کہ مجھے پہچانیں کہ میں خداوند ہو ں اور وہ میرے لوگ ہونگے اور میں ا�نکا

ل سے میری طرف پھرینگے ۔ ورے د  � خدا ہونگا ا سلئے کہ وہ پ

16:14 رسولوں
داوند  �ل خ نتی تھی۔ ا�س کا د  �یہ نام ق رمر بیچنے والی بھی س ورت ل�د  دا پرست ع� � اور ت�ھوار تیرہ شہر کی ایک خ

ہ کرے۔ ج1 و� ول�س کی باتوں پر ت� � نے کھول تاکہ پ

13:14,15 مت1ی
ز نہ  نو گے پر ہرگ  �وری ہوتی ہے کہ ت�م کانوں سے س � اور ا�ن کے حق میں یسعیاہ کی یہ پیشن گوئی پ

ز معل�وم نہ کرو گے۔ جھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگ  م� س�

نتے ہیں اور ا�نہوں نے اپنی آنکھیں  �ل پر چربی چھاگئی ہے اور وہ کانوں سے ا�نچا س ی�ونکہ ا س ا�م1ت کے د   ک 
جھیں اور م� ل سے س� نیں اور د  � بند کرلیں ہیں تا ا�یسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معل�وم کریں اور کانوں سے س

فا بخش�وں۔ یں ا�ن کو ش  وع لئیں اور م� �ج � ر

6:9,10 یسعیاہ
نا کرو پر سمجھونہیں۔ تم دیکھا کرو پربوجھو  � اورا�سنے فرمایا کہ کہ جا اور ا�ن لوگوں سے کہہ کہ تم س

نہیں ۔

 توا�ن لوگوں کےدلوں کو چربا دے اورا�ن کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے تا نہ ہوں 
نیں اور اپنےدلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں � کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے س

 اورشفا پائیں۔

4:11,12 مرقس
یا گیا ہے مگر ا�ن کے لئ ے جو باہ ر ہیں سب باتیں  دا کی بادشاہی کا بھید د  � ا�س نے ا�ن سے کہا کہ ت�م کو خ

مث یلوں میں ہوتی ہیں۔ ت�

جھیں۔ ا�یسا نہ ہوکہ وہ  م� نیں اور نہ س� �نتے ہ�وئے س � تاکہ وہ دیکھتے ہ�وئے دیکھیں اور معل�وم نہ کریں اور س
وع لئیں اور م�عافی پائیں۔ �ج � ر

12:39,40 یوحنا
ا س سبب سے وہ ا یمان نہ لسکے کہ یسعیاہ نے پ ھر کہا۔ 

فا  یں ا�نہ یں ش  وع کریں اور م� �ج �یا۔ اور ر ل کو سخت کر د   ا�س نے ا�ن کی آنکھوں کو ا�ندھا اور ا�ن کے د 
 بخش�وں۔



11:7,8 رومیوں
لی اور  یدوں کو م  ز  �لی مگر برگ س نت یجہ کیا ہ�ؤا ؟ یہ کہ ا سرائیل ج س چ یز کی تلش کرتا ہے وہ ا�س کو نہ م   پ�

ئے گئے۔ باقی سخت ک 

ن تک س�ست طب یعت دی اور ا�یسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور  دا نے ا�ن کو آج کے د  �نانچہ ل کھا ہے کہ خ � چ
نیں۔ � ا�یسے کان جو نہ س

2:10,11  2تھسلنیکوں    
 اور ہلک ہونے والوں کے ل ئے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی ا س واسطے کہ ا�نہوں 

یا ج س سے ا�ن کی ن جات ہوتی۔ ار نہ ک  نے حق کی محب1ت کو ا ختی1

چ جانیں۔  دا ا�ن کے پاس گ�مراہ ہونے والی تاث ر بھیجے گا تاکہ وہ جھ�وٹ کو س� � ا سی سبب سے خ

23-13:18 مت1ی
نو۔ �س بونے والے کی ت مثیل س پ�

یر آ کر  ل میں بویا گیا تھا ا�سے وہ شر  یں تو جو ا�س کے د  جھتا نہ  م� نتا ہے اور س� � جب کوئی بادشاہی کا کلم س
نارے بویا گیا تھا۔ ین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے ک  چھ 

وشی سے ق�ب�ول کر  �نتا ہے اور ا�سے ف ی الف�ور خ �ین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلم کو س  اور جو بتھریلی زم 
لیتا ہے۔

لم برپا ہوتا ہے  �یبت یا ظ یں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلم کے سبب سے م�ص   لیک ن اپنے ا�ندر جڑ نہ 
تو ف ی الف�ور ٹھوکر کھاتا ہے۔

ولت کا فریب ا�س کلم  نیا کی ف کر اور د� �نتا ہے اور د �یوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلم کو س  اور جو جھاڑ 
کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھ�ل رہ جاتا ہے۔

جھتا ہے اور پھ�ل بھی لتا ہے۔ کوئی  م� نتا اور س� �ین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلم کو س  اور جو اچھ1ی زم 
نا۔ �نا کوئی ت یس گ �لتا ہے کوئی ساٹھ گ نا پھ� � سو گ

ی�وں   3:15,16   2کرنتھ    
ل پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ تاب پڑھی جاتی ہے تو ا�ن کے د  مگر آج تک جب کبھی م�وس̀ی کی ک 

داوند کی طرف پھ رے گا تو وہ پردہ ا�ٹھ جائے گا۔  �ل خ  لیک ن جب کبھی ا�ن کا د 

30:28 یسعیاہ
 اسکا دم ندی کے سیلب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے ۔ وہ قوموں کو ہلکت کے چھاج میں 

 پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالیگا تاکہ انکو گمراہ کرے۔

7-11:3 ہوسیع
 میں نے بنی افرائیم کو چلنا سکھایا۔میں نے ا�ن کو گود میں ا�ٹھایالیکن ا�نہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ا�ن 

کوصحت بخشی۔



 میں نے ا�ن کو انسانی رشتوں اور م�حبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔میں ا�ن کے حق میں ا�ن کی گردن پر سے 
ا۔ وا ا�تارنے والوں کی مانند ہ�وااور میں نے ا�ن کے آگے کھانا رکھ1 �ج

 وہ پھر م�لک مصر میں نہ جائیں گے بلکہ اسور ا�ن کا بادشاہ ہو گا کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے 
ہیں۔

 تلوار ا�ن کے شہروں پر آ پڑے گی اور ا�ن کے اڑینگوں کو کھا جائے گی اور یہ ا�ن ہی کی مشورت کا نتیجہ 
ہو گا۔

ود یکہ ا�نہوں نے ا�ن کو ب�لیا کہ حق تعا̀لی کی  �ج � کیونکہ میرے لوگ م�جھ سے بر گشتگی پر آمادہ ہیں۔ باو
وع لئیں لیکن کسی نے نہ چاہا کہ ا�س کی تمجید کرے۔ � طرف رج

26:18 رسولوں
دا کی  �ار سے خ یطان کے ا ختی1  کہ ت�و ا�ن کی آنکھیں کھول دے تاکہ ا�ندھیرے سے روشنی کی طرف اور ش�

یراث ریک ہوکر م  سوں میں ش  ناہوں کی م�عافی اور م�قد1 �ث گ وع لئیں اور م�جھ پر ا یمان لنے کے باع  �ج � طرف ر
 پائیں۔

ی�س  تھ  �26-2:24   2تی م   
داوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعل یم دینے کے لئ ق  �یں کہ خ ب نہ   اور م�ناس 

اور ب�ردبار ہو۔

یں ت�وبہ کی ت�وف یق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانیں۔  دا ا�نہ  �یب کرے۔ شاید خ اور م�خال فوں کو حل یمی سے تاد 

یر ہوکر ا بل یس کے پھندے سے چھ�وٹیں۔  دا کی مرضی کے اس  �داوند کے بندہ کے ہاتھ سے خ � اور خ

19-3:17 سلطین
یں اور یہ نہ یں  ولتمند ہ�وں اور مالدار بن گیا ہ�وں اور ک سی چ یز کا محتاج نہ  یں د� ونکہ ت�و کہتا ہے کہ م� � اور چ

یب اور ا�ندھا اور ننگا ہے۔ جانتا کہ ت�و کمبخت اور خوار اور غر 

ولتمند ہو جائے اور  ید لے تاکہ د� یں ت�جھے صلح دیتا ہ�وں کہ م�جھ سے آگ میں تپایا ہ�ؤا سونا خر   ا س ل ئے م�
ندگی نہ ا�ٹھائے اور آنکھوں میں  سفید پوشاک لے تاکہ ت�و ا�سے پہن کر ننگے پن کے ظاہ ر ہونے کی شرم 

رمہ لے تاکہ ت�و ب ینا ہو جائے۔ �لگانے کے ل ئے س

س سرگرم ہو اور ت�وبہ کر۔  یز رکھتا ہ�وں ا�ن سب کو ملمت اور تنب یہ کرتا ہ�وں۔ پ� یں ج ن ج ن کو عز   م�

ی�وں  7:10   2کرنتھ    
یں پڑتا  یدا کرتا ہے ج س کا انجام ن جات ہے اور ا�س سے پچھتانا نہ  دا پرستی کا غم ا�یسی ت�وبہ پ� �ی�ونکہ خ  ک 

یدا کرتا ہے۔ وت پ� نیا کا غم م� � مگر د

18:37   1سلطین    
داوند ت�و ہی خدا ہے اور ت�و نے پھر ا�نکے  �ن تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خ �داوند میری س �ن اے خ � میری س

 دلوں کو پھیر دیا ہے ۔



ی�وں  4:4   2کرنتھ   
یح جو  یا ہے تاکہ مس  دا نے ا�ندھا کر د  � یعنی ا�ن بے ا یمانوں کے واسطے ج ن کی عقلوں کو ا س جہان کے خ

بری کی روشنی ا�ن پر نہ پڑے۔ وشخ� �ورت ہے ا�س کے جلل کی خ �دا کی ص � خ

15-8:11 لوقا
دا کا کلم ہے۔  �مث یل یہ ہے کہ ب یج خ وہ ت�

ین لے جاتا ہے۔ ا�یسا  ل سے چھ  نا۔ پھ ر ا بل یس آ کر کلم کو ا�ن کے د  �نارے کے وہ ہیں ج نہوں نے س  راہ کے ک 
نہ ہوکہ ا یمان لکر ن جات پائیں۔

یں رکھتے مگر ک�چھ  وشی سے ق�ب�ول کرلیتے ہیں لیک ن جڑ نہ  �ن کر کلم کو خ � اور چٹان پر کے وہ ہیں جو س
عرصہ تک ا یمان رکھ کر آزمایش کے وقت پھ ر جاتے ہیں۔

ندگی کی  نا لیک ن ہوتے ہوتے ا س ز  � اور جو جھاڑیوں میں پڑا ا�س سے وہ لوگ م�راد ہیں ج نہوں نے س
یں۔ یش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ا�ن کا پھ�ل پکتا نہ  ولت اور ع� ف کروں اور د�

ل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھ�ل  مدہ اور نیکد  �ن کر ع �ین کے وہ ہیں جو کلم کو س  مگر ا�چھ1ی زم 
 لتے ہیں۔

15:11 رسولوں
وع کے فضل ہی سے ن جات پائیں گے ا�سی طرح ہم بھی  �داوند ی س � حالنکہ ہم کو یق ین ہے کہ ج س طرح وہ خ

 پائیں گے۔

8:13 رومیوں
ن کے کاموں کو  د� وح سے ب� �ور مرو گے اور اگر ر �ندگی گ�زارو گے تو ضر ی�ونکہ اگر ت�م ج سم کے م�طاب ق ز   ک 

 نیست وناب�ود کرو گے تو ج یتے رہو گے۔
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