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منظوری

یہ کتاب خداوند کے لئے وقف ہے ،جس نے مجھے فضل اور رحم عطا فرمائی ہے ،اور
کون نے شفا دی ہے
میرا جسم اس طرح کے طور پر اس طرح کے لئے بیماری سے  .میں اسے سب کی
تعریف دینا چاہتا ہوں اور
!تمام جلل
میں آپ کو اپنے شوہر ،جان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے راستے میں مدد
کی ہے
اس کتاب کی تحریر کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ پیغام سننے اور پڑھنے کی
،ضرورت ہے .تو ،آپ کو شکریہ
!اورمیں تم سے محبت کرتا ہوں
میں آپ کو مسیح میں اپنے بھائی کو شکریہ دینا چاہتا ہوں :پیٹرک کرک ،جو ایک پیارے
دوست ہے اور ہے
مسیحی عیسائی کے لئے ہمارے اوورروزر اور رسول بھی ،کیونکہ وہ روحانی طور پر ہم
سب کو بڑی مدد ملی ہے
!قیادت اور وزارت کے انتظامی علقے میں
اور ،ظاہر ہے کہ" ،آپ" شکریہ "آپ" میں معاون نمائندے کے لئے
پریس ،بلیارا انڈیز ،اور ٹریسی سلیوان ،جو ہمارے ابتدائی پبلشنگ مشیر کے طور پر کام
کرتے ہیں
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میں! آپ سب کے لئے بہت شکریہ شکریہ
آپ پیشہ ورانہ شخصیت کے لئے میں؛ مہارت؛ رحم اور پوری طرح پوری طرح
!پیداوار کا مرحلہ! خدا آپ کو بہت برکت بخشتا ہے
مجھے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ کتاب لکھنے کے لئے ایک آسان کتاب نہیں ہے .لیکن،
ایسا کرنے میں ،مجھے امید ہے کہ آپ
واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ "دوسری طرف" جسے بلیا جہنم کہا جاتا ہے ،بہت اچھا ہے
اور یہ کتاب ایک اہم ہے
ہر قوم میں مسیح کے جسم میں ہر ایک کو لے جاو ،لیکن خاص طور پر چرچوں میں
اور ریاستہائے متحدہ امریکہ میں وزارتیں! میں اس کلیئر کال کے لئے خدا کا شکر کرتا
ہوں تاکہ سچ کا موقع ملے
توبہ براہ کرم یاد رکھیں کہ یہ خدا کی خواہش نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں تباہ کرنا
چاہیے ،لیکن
یہ سب توبہ کرتے ہیں اور مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں! براہ مہربانی
!یوحنا  17-16 :3کو ملحظہ کریں
یہاں تک کہ ،اگر آپ کو یقین نہیں ہے ،تو یقین کریں کہ جہنم کے بارے میں اور خدا کے
بارے میں بائبل بائبل کا کیا خیال ہے
!قیامت آ رہا ہے
تمام تحریر شدہ حوالہ جات بادشاہ کے بیان سے متعلق ہیں
بائبل

باب 1

"تعارف"
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آپ واقعی کبھی نہیں جانتے ہیں کہ اگر آپ اس کے ساتھ مکمل طور پر کھولتے ہیں تو کیا
کر سکتے ہیں اور واقعی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں
اس کی بادشاہی اور اس کے جلل کے لئے! جو میں نے کیا ہے ،جب میں نے رب کو
طویل عرصہ سے اظہار کیا
.پہلے ہی ،کہ میں سنجیدہ تھا ،اور وہ جس طرح چاہتا تھا وہ مجھ سے استعمال کر سکتا تھا
دھوکہ نہ پائیں اور خدا سے وعدہ کریں کہ آپ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں .کیا
خدا تعالی کے ساتھ عہد کو توڑنے وال نہایت زبردست ،ابدی عہد پورا کرنے وال ہے
تمام نسلیں! میں یہاں شامل کرنا چاہوں گا کہ ایک حقیقی قیمت ٹیگ ہے جو اپنے کال کے
ساتھ آتا ہے .اس کا
!اہداف؛ اور ان کی خوشبو
اور ،جب اس نے لوگوں کو اس کے شاگردوں کے ساتھ بلیا تو انہوں نے ان سے کہا""،
جو بھی
میرے بعد آؤں گا ،اسے اپنے آپ سے انکار کرو اور اپنے کراس کو لے لو اور میری
پیروی کرو .جو چاہے گا
اس کی جان کو بچانے کے لۓ اسے کھو دے گا .لیکن ،جو جو میری خاطر اور انجیل کے
لئے اپنی زندگی کھو جائے گا ،وہی ہوگا
اسے محفوظ کریں .اگر یہ پوری دنیا کو حاصل کرے گا اور اپنی روح کو کھو جائے تو یہ
شخص کس شخص کو نہیں کرے گا؟ یا ،کیا
.کیا انسان کو اپنی روح کے بدلے میں دینا چاہئے؟ "37-34 :8
خدا ہمیں بہت بہت محبت کرتا ہے؛ لیکن ،وہ ہماری سچائی اطاعت چاہتا ہے ،تاکہ ہم مقدس
رہ سکتے ہیں
اور مسیح یسوع کے ذریعے  /میں صالح زندگی۔
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باب 2

"وقت کی کل"
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یہ اپریل  2008 ،1تھا کہ خدا نے مجھے خواب میں  /خواب میں ترجمہ کے ذریعہ مقدس
میں دکھایا
روح ،ایک بہت بڑا وقت گھڑی! اس وقت گھڑی تیز رفتار کے ارد گرد اور ارد گرد جا رہا
تھا
رفتار! اس وقت ،ایک شاندار سفید ،چمکتا روشنی )بہت خوبصورت( اور اسی طرح تھا
وقت بہت پرسکون ہے .میرے ذہن میں ،میں نے سنا ہے کہ خداوند یہ کہتا ہے کہ وہ آگے
بڑھ رہا ہے .میں
.جیسا کہ میں نے گھڑی کو دیکھا اچھا نہیں سوچا
میں جانتا ہوں ،جب میں اٹھ گیا تو صبح کے اوقات میں تقریبا  3ایم ایم تھا .اور میں جانتا
ہوں
خداوند مجھ سے کہہ رہا تھا کہ "کس طرح" دوسری طرف "چل رہا ہے .گھڑی صرف
ایسا ہی تھا
بہت تیز! میں نے اپنے پادری سے اس خواب  /وژن اور روح القدس میں ترجمہ کی وجہ
سے بات کرنے کی کوشش کی
اس طرح خواب دیکھنے کے لئے یہ غیر معمولی لگ رہا تھا .اور ،اگرچہ پادری نے یہ
نہیں سمجھا ،رب
اس واقعے کے بعد ہی مجھے واضح طور پر پیش کیا .میری روح میں ،میں نے سنا تھا
،کہ" :جلدی کرو ،جلدی کرو
وقت چل رہا ہے! "اگرچہ میں نے اسے مکمل طور پر مکمل طور پر نہیں سمجھا ،میں
!نے اس کے بارے میں مزید نہیں سوچا
میرے خیالت کے لئے آپ کے خیالت نہیں ہیں ،نہ ہی آپ کے طریقے میرے طریقے"
،ہیں ،خداوند فرماتا ہے .کے لئے
جیسا کہ آسمان زمین سے زیادہ ہے ،تو میرے طریقے آپ کے طریقوں سے زیادہ ہیں ،اور
میرے خیالت
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.آپ کے خیالت سے زیادہ" .یسعیاہ 9-8 :55

چیمپئن 3

"آمد"
یہ  17مئی 2008 ،تھا .اور جہاں تک میں بتا سکتا تھا ،میرے شوہر اور میں نے غیر
معمولی کچھ نہیں کیا
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اس دن ،معمول کے اکاؤنٹس کے علوہ .ہم نے اپنے مقامی علقوں میں کھانا پینٹیری میں
بھی کام کیا تھا
چرچ .اس شام ہم صرف چرچ کے لئے تیار ہونے کے لئے بات کر رہے تھے اور تیار کر
.رہے تھے
میں اپنے شوہر کو جانتا ہوں اور میں شام کے صبح  9بجے پی.م .میں ٹھیک نہیں سوچا
اور
اوپر اور نیچے لگ رہا تھا .آخری بار جب میں نے الرم گھڑی کو دیکھا تو یاد رکھنا تھا
.ایم 3:00 .
میں تیزی سے ایک گہری نیند میں گر گیا ،اور اگلے مرحلے میں ،میں خود محسوس کر
رہا تھا ،نیچے ،نیچے؛ اور یہ تھا
بہت اندھیرا .اچانک ،میں نے خود کو سیل میں پایا .میں واقعی میں نہیں سمجھتا تھا جہاں
میں تھا .میں کروں گا
بہت چلنے کی یاد رکھیں ؛ اور بہت گرمی ،بہت بہت ،بہت گرم! سلفر کی بو
بہت مضبوط تھا ،اور لمتناہی تاریکی .میں ہنسی سن سکتا تھا ،اور چل رہی تھی .اور،
میں نے دیکھا
عجیب سائز :کچھ کیڑے کی طرح تھے ،دم کے ساتھ کچھ ،لیکن ایک انسان کے سربراہ.
بعد میں ،مجھے احساس ہوا
.یہ "مخلوق" اصل میں تمام قسم کے راکشس تھے
کیونکہ ہم فش اور خون کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں .لیکن پرنسپلوں کے خلف؛ طاقت کے"
خلف؛ کے خلف
اس دنیا کی اندھیرے کے حکمرانوں ،اعلی جگہوں پر روحانی ناراضگی کے خلف.
".افسیوں 12۔6:12
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چوتھا 4

"سیل"
پہلے میں ،میں منتقل نہیں کر سکتا تھا :یہ بہت برا تھا! میں واقعی میں نہیں تھا جہاں میں
تھا؛ لیکن ،میں جانتا ہوں
میرا دماغ دوڑ رہا تھا .میری روح اور میری حواس انتہائی دلچسپی رکھتے تھے .میں نے
کہا" :میں کہاں ہوں؟
" .یہ کیا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں یہاں کیسے مل گیا
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اس کے بعد ،میں نے تھوڑی دیر کے قریب منتقل کرنا شروع کر دیا ،اور مسلسل گرمی
اور رتبہ بو بو ،خوفناک
بو! میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ میرا جسم ہر ایک جگہ یا تاک میں ہے .میں بہت
کمزور تھا .اور ،جیسا کہ میں نے دیکھا
میرے گرد ،میں نے تحریک دیکھی .میرے ساتھ سیل میں جانور تھے .وہ بہت بڑے تھے،
اور
نفرت اور غصہ کے ساتھ مجھ پر ان کی آنکھوں پر بھروسہ
یہ مخلوق آدھی انسان اور نصف جانور لگ رہا تھا .یہ ظاہر ہوا کہ موت کا انتظار تھا
مجھے ان مخلوقات کے بارے میں ہر چیز ،ان کے بازو اور ٹانگیں ان کے اندر تناسب
سے باہر تھے
.ظہور
اے لوسیفر ،صبح کا بیٹا ،آپ کس طرح آرٹ گئے ،آپ کو زمین پر کس طرح کاٹ دیا ہے
قوموں کو کمزور بنا دیا .کیونکہ تم نے اپنے دل میں کہا ہے ،میں آسمان میں چڑھ لوں گا.
میں بڑھاؤں گا
میرے تخت خدا کے ستاروں کے اوپر ،میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھا ہوں ،اس کے درمیان
شمال .میں بادلوں کی اونچائیوں پر اوپر چڑھ لوں گا ،میں سب سے زیادہ اونچا ہوں گا،
اور تم بھی ہو
.گڑھے کے اطراف جہنم میں لئے" .یسعیاہ 15-12 :14
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باب 5

ٹھیک ہے
میں کھڑا ہوا؛ اور ،جیسا کہ میں نے ارد گرد دیکھا ،جانور ایک دوسرے سے ایک
دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے
.میں نے نہیں سمجھا .وہ مجھے بہت قریب سے دیکھ رہے تھے
.میں آگے بڑھنے لگا .اور یہ انتہائی سیاہ تھا! اور وہاں قریب ایک سرنگ ظاہر ہوا
میں بلند آواز سے چل رہا تھا ،اور لگ رہا تھا جیسے لوگوں کو عذاب کی سزا ملی تھی.
میں نے سن لیا
"!آوازیں مجھ سے کہہ رہے ہیں" :ان سے کہو کہ یہاں نیچے آنے کے لئے نہیں
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وہاں ایک خاموش تھا ،اور اچانک چمک نے سیل کو روشن کیا .شاندار ،سفید ،چمکنے
وال
روشنی یسوع مسیح کی کل چمک پر لے گیا؛ اور وہ میرے پاس آئے اور پیار سے بڑھ کر
.اس کا ہاتھ جبکہ راکشس اچانک خاموش ہوگئے
میں نے کہا" :میں کہاں ہوں؟" اور خداوند نے کہا" :میں آپ کو لے جاوں گا تاکہ تم جا
سکے
واپس اور زور سے میرے لوگوں کو خبردار کریں .یہ وہی جگہ ہے جسے میں ،رب،
میرے لوگوں کو نہیں چاہتا
" !!! ہو! یہ ہو رہا ہے
اب ،ہم آپ کو بھائیوں سے پوچھتے ہیں ،ان کو خبردار کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر"،
کمزور ،آرام دہ اور پرسکون
.کمزور ،اور تمام مردوں کی طرف صبر کرو 1" .عیسائیوں 5:14
میرے لوگوں کو علم کی کمی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا ہے کیونکہ تم نے علم کو"
مسترد کر دیا ہے
آپ کو مسترد کر دے گا کہ تم مجھ سے کوئی پادری نہ ہو .جیسا کہ تم نے اپنے خدا کے
،قانون کو بھول ہے
.میں تمہارے بچوں کو بھی بھولوں گا" .ہوس 6 :4
میں وہی ہوں جو زندہ ہے اور مر گیا .اور دیکھو ،میں ہمیشہ زندہ ہوں اور آمین"
.جہنم اور موت کی چابی" .مکاشفہ 1:18
اگر میں جنت میں چڑھتا ہوں ،تو آپ وہاں آتے ہیں :اگر میں اپنا بستر جہنم میں بناؤں تو"
تم وہاں ہو ".زبور
139: 8.
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باب 6

یسوع مسیح ،ہمیشہ بادشاہ
میں نے محسوس کیا کہ میں طرف کھڑے ہوئے اور دیکھ رہا تھا .میں دیکھ سکتا تھا کہ
لوگ کیا کرتے ہیں
ایک بڑا ہوا شافٹ ظاہر ہوا .اور میں نے محسوس کیا کہ قریب آیا ہے ،ہوا شافٹ صرف
ہوتا ہے
اس میں ایک شخص کو ٹھیک رکھو! ایک اور کے بعد بلند آواز اور تیز رفتار کے ساتھ
ہوا ہوا شافٹ میں جا رہا تھا
؛ اور یہ کہنے لگا کہ کبھی کبھی بند نہیں ہوا! یہ سب گونگا اور مسلسل moansچلتا ہے
.مجھے گھیر لیا
جیسا کہ یسوع میرے ساتھ چلتا تھا ،تقریبا وہی تھا جیسے وہ جانتے تھے جو میں اپنے
دماغ میں سوچ رہا تھا .ہم نے رکھا
چلنا ،اگرچہ سلفر کی بو بہت ہی بڑی تھی؛ اور سخت گرمی ختم نہیں ہوئی .میں دیکھ سکتا
تھا
.مختلف سرنگ کے طریقوں ،جیسے وہ مختلف سمتوں میں جا رہے تھے
ایک سوال تشکیل دینے سے پہلے ،یسوع کا جواب آئے گا" .یہ میری بیٹی "،نے کہا
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".خداوند" ،جہاں لوگ گناہ کی حد پر منحصر ہیں
میرے ارد گرد تلش کرنا ،میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا .میں نے خلیوں کی ایک بڑی تعداد
دیکھی .اور
.خداوند نے مجھ سے یہ کہا کہ لوگ کہاں رہیں گے
ہم چلتے چلتے رہے ،اور اس نے مجھے بتایا کہ ہم جہنم کے نچلے حصے کے وسط کے
.قریب تھے
اچانک اچانک ،میں نے بلند آواز کی بلند آواز اور ناراض آوازوں کی آواز سنائی شروع
کی .میں سے کچھ
انھوں نے یسوع کو دیکھا اور ایک اور موقع کے لئے بیجنگ کیا .یسوع نے مجھے بتایا
،کہ زمین پر زندگی میں
ان لوگوں نے واقعی یہ یقین نہیں کیا کہ وہ وجود میں آیا .اور انہوں نے مقدس بائبل کو
ایک پریوں کا تصور سمجھا
کہانی .انہوں نے اپنی زندگیوں کو جس طرح سے چاہتے تھے ان میں رہنے کے لئے
جاری رکھا تھا .جیسا کہ ہم جاری رہے ،میں دیکھ سکتا تھا
!یسوع کی آنکھوں میں ٹیمیں
بہت سے حکمران کے حق کی تلش کرتے ہیں .لیکن ہر آدمی کا فیصلہ خداوند سے آتا"
.ہے" .امثال 29:26
دیکھو ،دن آتے ہیں ،خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کو نیک شاخ اور بادشاہ بناؤں گا"
.بادشاہی کرے گا ،اور زمین پر انصاف اور انصاف کا عمل کرے گا" .یرمیاہ 15 :23
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باب 7
ہیلو کی طاقت
یسوع نے مجھ سے پوچھا کیوں لوگ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا .یسوع نے پھر کہا:
"میں ان سے محبت کرتا ہوں ،اور صرف
وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری خوشی اور خوشی ہو گی" .اس نے کہا کہ والد صاحب
کو دیکھنے کے لئے تکلیف دہ ہے
!لوگ اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں
میرا یقین ہے ،جیسا کہ ہم چل گیا ،ہم جہنم کے بہت کم حصے میں نیچے تھے .یہ بہت
گہری نظر آتی ہے؛
اور وہاں کیڑے تھے ،لوگوں پر لگاتے ہوئے ،موڑنے اور لوگوں کے ساتھ ہاتھوں اور
ٹانگوں پر چکن لگاتے تھے
!پریشانی میں للچ
ایک آدمی تھا ،اور وہ صرف خود ہی کھڑا تھا .پہلے میں ،میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ کیا تھا
.ہاتھ؛ لیکن ،جیسا کہ ہم قریب آ گئے ،میں نے دیکھا کہ وہ بائبل لنے وال تھا
پھر یسوع نے مجھ سے کہا کہ اس شخص نے سڑکوں کے کناروں پر تبلیغ کی ہے ،اور
جہاں بھی وہ کر سکتے ہیں
جگہ؛ لیکن ،وہ مکمل سچ اور خدا کی کلم کی مکمل کونسل کی تبلیغ کرنے میں ناکام رہا
!تھا
تب یونس نے اپنے خدا کے خدا کے حضور دعا کی "،میں نے اس کی وجہ سے روانہ"
" .کیا
خداوند کے لئے میرا مصیبت ہے ،اور اس نے مجھے سنا .میں نے جہنم کے پیٹ سے باہر
پکارا ،اور تم نے سنا
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.میری آواز" .یونہ 2-1 :2
جیسا کہ ہم نے ترقی کی ،یسوع نے ہمیں دوبارہ کیسے پیار کیا ،اور اس کے بارے میں
بہت اچھا خیال کیا
یہ اس سے تکلیف دیتا ہے جب لوگوں کو اس کے ساتھ کچھ کرنے کی خواہش نہیں تھی یا
اس نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا
!گناہ کے سلسلے میں
اچانک اچانک ،گرمی بہت عمدہ ہے .اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑی بونفی دوبارہ کیسا
،لگ رہا تھا .لیکن
"!یسوع نے کہا" :نہیں ،یہ آگ کی آگ ہے
یہاں ،روحوں کو کل عذاب میں دن اور رات سے روکا جاتا ہے؛ اور میں نے ان کو معزز
سنا
رب .بدسورت نفرت یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز تھی جو مجھے تصور بھی نہیں کر
!سکی تھی
براہ کرم نوٹ کریں ،اس موقع پر ،میں نے خداوند سے سیکھا تھا کہ آپ جذبات یا گناہ کو
روکتے ہیں
جس کے لئے آپ کو جہنم میں بھیج دیا گیا تھا )یعنی ،غصہ ،نفرت ،افسوسناک ،حسد ،فخر،
بغاوت ،وغیرہ
باب 8

"گناہ"
میں ابھی تک ڈرتا تھا ،لیکن یسوع نے کہا" :میں تمہارے ساتھ ہوں .اور کوئی بھی آپ کو
نقصان پہنچائے گا" .اس کی میٹھی اور پیار
!موجودہ الفاظ سے باہر موجود ہے
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ایک خاتون پادری تھا کہ یسوع نے کہا کہ اس کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا .کون
یسوع سے بہت پیار کرتا تھا .لیکن اس کے شوہر نے زنا کا ارتکاب کیا تھا .اگرچہ اس نے
کہا کہ وہ معاف کردیے
اس کے بعد وہ بخشش طلب کرنے کے لئے آئے .اور جب اس نے یسوع کے ساتھ خود کو
صحیح بنایا ،تو وہ
واقعی میں کوشش کی تھی لیکن اس کے دل میں اس کے شوہر کو معاف نہیں کر سکا.
اور ،ایک مدت کے دوران ،اگرچہ
وہ ایک پادری اور ایک عیسائی تھے ،اس کے اقوام متحدہ نے ستن کے لئے برے دروازہ
کھول دیا؛ اور
وہ غیر معمولی بن گئی ،کیونکہ وہ بہت کڑھائی تھی .اس نے یسوع کے ساتھ اپنی پہلی
.محبت کھو دی تھی
!اور وہ پکارا اور پکارا ،کیونکہ پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا
کلیدی نوٹیفکیشن :ایک عیسائی کے طور پر ،یہاں تک کہ اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو ہم گر
.جاتے ہیں اور دشمن )بیٹن( کی اجازت دیتے ہیں
.داخل ہونا
یسوع نے ان سے جواب دیا "،جی ہاں ،میں تم سے سچ کہتا ہوں ،جو جو گناہ کرتا ہے وہ"
" .گناہ سے غلم ہے
.یوحنا 8:34
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باب 9
لوگ بھی ہو
ہم نے ایک اور طرف لیا اور ،جیسا کہ ہم چل گیا ،یسوع نے دوبارہ کہا" :یہ میری خواہش
ہے کہ کسی کے لئے
" !تباہ لیکن ،میرے ساتھ ہمیشہ جنت میں
میرے دماغ میں ،میں نے سوال قائم کیا" :لوگ اس طرح کیوں ہیں؟" اور ،فوری طور پر
ان کا جواب
آیا" :میری بیٹی ،ایسا کبھی نہیں ہونا چاہئے؛ لیکن ،جب گناہ آ گیا اور جب لوگ صحیح
جانتے تھے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
غلط سے ،تو ،مجھے انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی اجازت دیتی ہے! جو یہاں
آتے ہیں :یہ ہے
.ان کے اپنے ذاتی چیلنج؛ اور وہ وہ گناہ بن گئے جو جہنم میں بھیجے گئے تھے
میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ،ہیلو کپڑے کے ساتھ ہنسی؛ اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان
کی پارٹی تھی .یسوع
انہوں نے کہا" :یہ لوگ تھے جو چرچ گئے تھے ،وفادار تھے .اس میں کام کیا ہے
خدمت میں وزارت" .وہ مجھے بتانے لگے کہ کچھ چرچ میں رہنماؤں تھے .لیکن ،ان کے
فخر اور پیسہ یسوع کے ساتھ اپنے تعلقات کے راستے میں مل .انہوں نے کہا" :انہوں نے
مجھے اعلن کیا
" .ان کے ہونٹ ،لیکن ان کے دل مجھ سے دور تھے
ان میں سے بعض روحانیوں کا دعوی کرتے تھے جو ،جب وہ دوسروں کے ساتھ تھے،
جانے میں ہچکچاتے تھے
اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں یا انہیں کمتر محسوس کرنے کے بجائے ،ان کی
محبت کا ظاہر کرنے کے بجائے
!یسوع
اور لویسیا کے چرچ کے فرشتہ کے لئے ،لکھیں ،یہ بات آمین کہتے ہیں کہ ،امیر ،اور"
سچ گواہ ،خدا کی تخلیق کا آغاز .میں آپ کے کاموں کو جانتا ہوں ،آپ کو سرد نہیں ہے
نہ ہی گرم میں آپ کو سرد یا گرم لگانا چاہتا ہوں ،میں آپ کو اپنے منہ سے نکالوں گا.
کیونکہ تم کہتے ہو ،میں ہوں
امیر اور سامان کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں کی ضرورت ہے؛ اور نہیں
جانتا کہ تم ناراض ہو
.بدقسمتی ،اور غریب ،اور اندھے اور ننگے" . . . . .مکاشفہ 17-14 :3
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باب 10
آگ کی لکی " "!

پھر ہم آگے چل گئے اور ،اگرچہ ہم آگ کی آگ کے قریب تھے ،ہم نے بند کر دیا .اور
یسوع نے جھیل آگ کے بارے میں کچھ نہیں کہا .میں نے محسوس کیا کہ سلفی کے
غصے کی بستی اور
ہیٹ کبھی اتنا ہی عنصر تھا؛ اور لوگوں نے بلند آواز سے روانہ کیا .اور مذاق اور
نافرمانی
.روح القدس .آپ ان کے اندر باطل نفرت ،حسد اور ان کے فخر محسوس کر سکتے تھے
جب میں نے پھر دیکھا ،میں نے دیکھا کہ ٹارس ،یسوع کا چہرہ چل رہا ہے! میری باتیں
بغیر
لفظ ،یسوع نے جواب دیا کہ میں کچھ بھی کہہ سکتا تھا .انہوں نے پوچھا کہ اس سے
پہلے ،میرے سوالت بھی جانتے تھے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
ان یسوع نے کہا" :میری بیٹی ،آپ کے سوال کا جواب یہ ہے :سب سے زیادہ سنگین
گناہوں کے
آگ کی آگ میں نمائندگی کی جاتی ہیں" .اور ،اس نے زبانی طور پر ایسے گناہوں کی
:مثالیں درج کی ہیں جن میں شامل ہیں
برائیوں وال فخر تکبر؛ روح القدس کی توہین مذہبی اور کنٹرول روحانی اور نہیں
سچ توبہ
انہوں نے کہا" :آگ کی آگ سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہے!" میں نے
:پھر حیران کیا
"اگے کیا ہوتا ہے؟"
اور موت اور جہنم جھیل کے جھیل میں ڈال دیا گیا تھا؛ یہ دوسری موت ہے .اور ،جو"
نہیں تھا
.لیما کی کتاب آف لئف میں لکھی گئی پایا گیا تھا" .مکاشفہ 15-14 :20
لیکن ،خوفناک اور بے شک ،مہلک ،قاتل ،اور محاصرہ؛ اور جادوگر"
اور تمام جھوٹوں کو ان کے حصہ جھیل اور گندم میں پڑے گا ،جو دوسرا ہے
.موت" .مکاشفہ 8 :21

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

چوتھائی 11
"!سینٹ کی ساری دنیا کو فروغ دینے"
جیسا کہ ہم چل رہے تھے ،رب کی موجودگی بہت مضبوط تھی .انہوں نے مجھے تبدیل کر
دیا اور کہا" :میں
،میں وہی ہے جو ہر گناہ پر لے گیا ہے تاکہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں" .پس منظر میں
.راکشسوں نے چلل اور چلل
جیسا کہ ہم جھیل آگ سے نکل گئے ،سلفی کی گرمی اور گندم گندے نے میری جلدی
جاری رکھی
ناک اور آنکھوں کے طور پر وہ بہت مضبوط تھے! میں نے اس سے کہا" :کتنے لوگ آپ
"پر یقین نہیں کر سکتے ہیں؟
فوری طور پر ،اس کا جواب یہ تھا" :میری بیٹی ،بہت سے افراد ان کے گناہوں کا انتخاب
.کرتے ہیں
وہاں بہت سے لوگ ہیں جن لوگوں نے محبت کی ہے اور ان کے اوپر مجھ سے بتاتے ہیں.
کچھ غمگین جادو میں مل گیا؛
فخر جھوٹ بول جن میں سے سبھی میرے لئے تعبیر ہے .وہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کو
،ٹھیک کرنا ہے .لیکن

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
ابتدائی نقطہ ذہن میں ہے" .انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمن ہمارے خیالت اور ہمارے جذبات
پر حملہ کرتا ہے؛
.اور ہم ستن کو داخلہ دینے کی اجازت دے سکتے ہیں
یسوع نے بھی کہا" :بہت سے سالوں کے لئے ،لوگوں کو سکھایا گیا ہے )میرا فضل اور
)رحم کی وجہ سے
یہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ٹھیک ہے؛ اور پھر خداوند کے طور پر ،آدھی دل
کی قسمت کے قسمت میں
توبہ کرنا جب بھی یہ آسان ہے .یہ میرا خون ان کے تحت چل رہا ہے کے طور پر یہ ہے
پاؤں! ایسا نہیں ہے جیسے 'سستا فضل'! لیکن ،مجھے اب آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ،
اگر یہ لوگ
مستقل طور پر جواب نہ دیں ،پھر وہ میری سلطنت میں داخل نہ ہوں گے! جب میں نے
،تمہیں واپس بھیج دیا
خبردار کریں اور اپنے لوگوں کو بتانے کے لئے یاد رکھیں ،کیونکہ وقت بہت کم ہے ،اس
سے زیادہ کم
جان لو! انتباہ کے بعد انتباہ میرے نبیوں اور نبیوں سے نکل آئے ہیں .اور ابھی تک وہ
باغی! تاہم ،ان پر مت چھوڑیں؛ نماز ادا کرو اور الرم آواز جاری رکھو! انتباہات
اور فیصلے میں اضافہ جاری رہے گا .اب ،میں نے تم سے یہ کہا ہے :لہذا جب حیران نہ
ہو
" !یہ چیزیں پاس آئیں گی
ہم چلتے رہے .آگ کی دوسری طرف ،خلیات ہیں .ہر سیل کسی کو تھا
اس میں؛ اور ہر سیل کو تفویض ایک راکشس تھا .جیسا کہ ہم ماضی میں چلے گئے،
راکشسوں نے اس کا قبضہ کیا .؛ اور
 .ہم غصے سے نفرت کے ساتھ ہم پر

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
کلیدی نوٹیفیکیشن :براہ کرم نوٹ کریں کہ خدا پر یقین نہیں کرنا چاہئے یا اس پر یقین نہیں
کہ وہ نہیں کریں گے
جو کچھ کہتا ہے وہ انجام دے ،وہی وہی ہے جو بادشاہ کے بادشاہوں کو بابل میں رہنے
وال ہے! "یہ
چھ چیزیں خداوند سے نفرت کرتی ہیں .ہاں ،سات اس کے ساتھ نفرت ہیں
زبان ،اور ہاتھ جنہوں نے معصوم خون بہایا ،ایک دل جس نے شیطانوں کی بے نظیروں،
پاؤنوں کو پھیلیا
بدقسمتی سے چلنے میں تیز ہو جاؤ ،ایک جھوٹا گواہ جو جھوٹ بولتا ہے ،اور جو اس کے
درمیان جھگڑتا ہے
بھائیوں" .امثال  .19-16 :6مجھے یہاں روکنا ہوگا اور کہہ دو کہ خدا تم سے محبت کرتا
)ہے) ،اور ہم سب میں
جہنم سے نجات

بہت زیادہ :یہی وجہ ہے کہ وہ ان سخت انتباہات سے آگے آ رہے ہیں! جیسے ماں یا
دادا نگار اپنے بچوں )یا ان کے پوتے( کو خبردار کرے گا ،لہذا خدا بھی قادر بخشنے وال
انتباہ کرتا ہے
!اس کے بچوں
اور ،جیسا کہ مردوں کو ایک بار مرنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے .لیکن ،اس کے بعد"،
.فیصلہ؛ "عبرانیوں 9:27
وقت آ گیا ہے کہ خدا کے گھر میں فیصلہ کرنا شروع ہوسکتا ہے ،اور ،اگر یہ شروع ہوتا"
ہے تو ہم کیا کریں گے
کیا خدا کا انجیل نہیں مانگتا ان کا خاتمہ کیا جائے گا؟ اور ،اگر نیک کاموں سے بچا لیا
،جائے تو
.بے گناہ اور گنہگار کہاں آئے گا؟ " 1پطرس 18-17 :4

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

باب 12

"!صحیح امتیاز ہر روز کو پورا کرنا ضروری ہے"

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
ہم ابھی تک ایک اور سرنگ میں چلے گئے .یہ دائیں بازو سے لگ رہا تھا؛ اگرچہ دونوں
کے ساتھ
اطراف ،وہاں خلیات تھے :تو بہت ہی میں ان کو شمار کرنے کے لئے بھی شروع نہیں کر
!سکا
یسوع نے کہا کہ جہنم چلتا ہے اور اور جب روح جہنم میں داخل ہوجائے تو پھر کوئی
.راستہ نہیں ہے
میں سن سکتا تھا کہ روحیں چل کر جاری رہتی ہیں ،اور ان کی ناراضگی؛ ظلم اور عذاب
بہت زیادہ تھے
میرے لئے! میں یقین کرتا ہوں کہ ہم اب بھی آگ کی آگ سے بہت دور نہیں تھے .ایسا لگتا
تھا جیسے جیسے ہم
تیزی سے چل رہا تھا .میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یسوع نے مجھے کچھ وقت لے لیا تھا
کیونکہ اس جگہ
!اتنا سخت تھا
جیسا کہ ہم نے دورہ جاری کیا ،رب نے مجھے بتایا کہ اسے کتنا غم ہے کیونکہ لوگ نہیں
کرتے
اسے سنجیدگی سے لے لو .اگرچہ اس نے پہلے ہی ہر ایک کے لئے ان کی محبت کی
عظمت ثابت کردی ہے ،پھر وہ
اس بات پر زور دیا ہے کہ سی آئی این ہے :کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ بڑا یا چھوٹا ہے.
کی قیادت کرنے کے لئے ،ہم ضروری ہے
تعریف اور عبادت کے ساتھ اپنی موجودگی میں ہر روز روزانہ خرچ کرو .روزانہ اس کا
کلم پڑھیں اور اطاعت کرو .توبہ کرو
!ہر روز؛ ہماری پہلی محبت پر واپس آو؛ اور اس کے دل کو تلش کرو

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
میں آپ سے کہتا ہوں ،اسی طرح گنہگاروں پر جو توبہ کرتا ہے ،اس سے بھی زیادہ"
خوشی آسمان میں ہوگی
.نون اور نو صرف افراد ،جو توبہ نہیں کی ضرورت ہے" .لوقا 7 :15

باب 13

"!دنیا کو فروغ دینا"
میں اگلے لمحے میں ،میں نے کسی کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ،آگے پیچھے دیکھا .وہاں
شائع ہوا
ایک بڑے پلیٹ فارم بننے کے لئے؛ اور اس کے پیچھے خوبصورت برگنڈی کے ساتھ نرم
نیل ویلور کے ساتھ احاطہ کیا گیا تھا

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
کرسیاں کھڑی ہیں .میں نے کہا" :میں نہیں سمجھا :وہ کیا کر رہا ہے؟" یسوع نے جواب
:دیا اور کہا
یہ آدمی ایک پادری تھا جو بھی ایک استاد بھی تھا .جب اس پادری میں شروع ہوا"
وزارت ،وہ سب کی مدد کرنے کے لئے اپنے راستے سے باہر نکل جائے گا؛ اور وہ
خوشگوار کرے گا جو بھی اس کے پاس ہے ،اگر
اس کی ضرورت تھی .وہ ہر کسی کو تبلیغ کرے گا جو سن لے گی .اس کا خیال تھا کہ ان
کی زندگی اچھی تھی .اور وہ
" .مواد تھی کیونکہ وہ خدا سے محبت کرتا تھا .اور وہ سکھاتا تھا
پھر میں نے رب سے پوچھا کہ یہ پادری جہنم میں تھا .یسوع نے کہا" :جیسا کہ
سال گزر گیا ،وزارت بڑا ہے؛ اور جیسا کہ وزارت بڑھ گئی ،پیسہ آ گیا؛ اور وہ کرے گا
کلیسیا کے لئے ضروری "چیزیں" کے تمام خریدیں ،یعنی ،ایک اچھی عمارت؛ نئی قالین؛
بہترین کرسیاں
جب تک کہ "چیزیں" خدا کے مقابلے میں زیادہ اہم نہیں ہوئیں! وہ اب 'اچھی زندگی' کی
قیادت کررہا تھا .وہ
واقعی خدا کی ضرورت نہیں تھی  -کم از کم ،زیادہ نہیں! تاہم ،ایسا نہیں لگتا کہ وہ خوش
ہوں
" .یا خوشگوار
لہذا ،مسیح کے اصول کے اصولوں کو چھوڑ کر ،ہم مکمل طور پر جانے دو ،نہیں بچتے"
ہیں
پھر مردہ اعمال سے توبہ کی بنیاد ،اور خدا کی طرف سے ایمان کے" . . . .عبرانیوں :6
1.
اور ایلیاہ تمام لوگوں کے پاس آیا اور کہا "،تم دو نظریات کے درمیان کتنا عرصہ بند کرو"
" .گے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
خداوند خدا ہو ،اس کی پیروی کرو ،لیکن اگر بعل ،اس کی پیروی کرو 1" .بادشاہ .18:21
"بی اے ایل" بالکل ،وہ ہے
!ورلڈ
اور اگر خداوند کی خدمت کرنے کے لئے آپ کو برائی لگتی ہے تو اس دن کا انتخاب"
کرو جسے تم خدمت کرو گے .چاہے
جنہوں نے آپ کو باپ دادا کی خدمت کی تھی وہ اس کے دوسرے حصے میں تھے ،یا
اموریوں کے دیوتاؤں میں تھے
جس کی زمین تم رہتے ہو ،لیکن میرے اور میرے گھر کے طور پر ،ہم خداوند کی خدمت
.کریں گے" .یشوع 24:15
کوئی آدمی دو مالک نہیں کرسکتا ہے .کیونکہ اس کے لئے وہ ایک سے نفرت کرے گا"
اور دوسرے سے محبت کرے گا .یا پھر وہ کرے گا
ایک کو پکڑو اور دوسرے کو ناپسندی کرو .تم خدا اور مومن کی خدمت نہیں کرسکتے.
".میتھیو 6:24

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

چوتھائی 14
"خدا کا وعدہ "!

جیسا کہ ہم آگے چل رہے تھے ،وہاں ایک عورت تھی .اور اس نے میز پر بہت سے بائبل
.پڑھے ہیں
وہ کچھ کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لگ رہا تھا .اور اس نے دیکھا جیسے وہ دینے کے لئے
تیار ہو رہی تھی
.ایک پیغام
وہاں بہت سے لوگ تھے؛ اور وہ رو رہی تھی .اور چلنے کے ساتھ چلنا؛ اور
یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جہنم میں نہیں رہیں گے .ان روحوں کو انکھنے میں خوفناک تھا
.عذاب اور جاننے کے لئے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے تھے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
یسوع نے مجھ سے کہا" :لوگ اس کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں.
لیکن ،جب یہ مکمل عزم کی بات ہوتی ہے
اور میرے کلم کا کیا دلیل احتساب ہے ،لوگ چیزیں ،جیسے :میں) ،یسوع( ،ہوں
بادشاہ اور پاک جج! وہ پیش گوئی کرتے ہیں زبانوں میں بات کرو؛ لیکن ،وہ مکمل طور
پر ان کی زندگی نہیں دیتے ہیں
" !مکمل طور پر جمع کرنے میں مجھ پر
اپنے آپ کو خدا کو منظور کرنے کا مطالعہ ،ایک کارکن جو شرمندہ ہونے کی ضرورت"
نہیں ،صحیح طور پر
.سچائی کا لفظ تقسیم کرنا 2" .تیمتھیس 2:15
.روح نہیں 1 ".تیمتھیس "9 1 :5
کلیدی نوٹیفیکیشن :سوال :کیا آپ ایک خدا خوشحالی ہیں) ،ایک خدا چیسر( ،جو اس پر ایف
ایم آر ہے
کوئی معاہدہ کے ساتھ خدا کے کلم او گائل کے ساتھ؟ یا سوال :کیا آپ ایک انسان
خوشحالی ہیں
چرچ میں دنیا اور ایک دوسرے کے پاؤں میں ایک پاؤں ہے؟

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

باب 15

"!ہمیشہ اچھا"
اس وقت ،ایسا لگتا تھا کہ ہر روح کو کسی بھی انسانی سمجھ سے باہر تکلیف دہ کی جا
.رہی تھی
میں نے ارد گرد دیکھا .اور سلفی گند گندگی بہت زیادہ موجود تھی :گرمی
خاص طور پر انضمام تھا! اور ،راکشسوں کو مسلسل پیش کیا گیا تھا ،کبھی نہیں بہت
قریب ،لیکن
ہمیشہ چل رہی ہے .کچھ راکشس خلیوں میں تھے .اگرچہ ایک راکشس ہے جو کہ
 مخصوص ہےہر ایک کو سیل کی جگہ لے لی .اندر پر دانو
جہنم کو بھیج دیا گیا ہے اور انہوں نے گناہ یا گناہوں کی یاد رکھی جس نے اس روح کو
لے لیا
جہنم اس کے بعد ،سیل کے اندر جو راکشس یا راکشسوں کیڑے کی طرح نظر آتی تھیں،
اس پر گنا کریں گے
.اور فلش

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
!!! یہ مکمل طور پر  -دن اور رات کا نچوڑ پر چلتا ہے
پھر ،یسوع نے مجھے یاد کیا کہ جہنم ہمیشہ اور ہمیشہ کے لئے ان مسلسل تنازعات کے
ساتھ اور
دانتوں کا کام کرنا میں نے اپنے خلیوں میں بعض افراد کو بھی پیسہ دیا اور ان کے دانتوں
کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی دیکھا
!اور ان کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کی
مجھے لگتا ہے کہ یسوع جانتا تھا کہ میں صرف اتنا ہی سنبھال سکتا تھا کیونکہ جہنم اتنا
!سخت ہے
کلیدی نوٹیفیکیشن :میں جانتا ہوں کہ ہمیشہ جہنم کی طرح کیا سوالت ہیں .مجھے یہ کہنے
دو
جب کوئی روح جہنم میں داخل ہو جاتا ہے ،تو یہ ایک وے کی طرح لگتا ہے ،اور اس کے
بعد یہ بڑا ہوا شافٹ ہے جو بیکار ہے
تم اس میں اور جب آپ ایئر شافٹ میں ہیں تو آپ کو ایک سیل میں لے جایا جاتا ہے .کبھی
کبھی ،راکشسوں ہیں
.سیل کے اندر؛ لیکن ،کم از کم ایک بڑا راکشس ہے جو ہر وقت سیل کے باہر کھڑا ہے
اپنے خلیوں میں لوہے کی سلخوں اور لوہے کے دروازے ہیں .یہ ہمیشہ ڈارک ہے؛ اور
روح کی عذاب چلتی ہے
!ہر وقت
روحیں شریر لگ رہی تھیں اور رو رہی تھیں .اور راکشسوں کو ان کے پاس چل گیا اور
ان کو مار ڈال
ان کے چہرے میں چلل روح کی ایسی قسمیں کبھی کبھی جنگ بندی نہیں کرتی ہیں! اس
کے پیچھے
تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے .اور شدت میں سب کچھ بڑھاتا ہے! یاد رکھو

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
ہیل ختم نہیں ہے! جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے ،جہنم میں مختلف سرنگیں یا راستے
ہیں .میں کروں گا
ایسا نہیں لگتا کہ یسوع نے مجھے سب جہنم دکھایا .لیکن ،میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے
گناہ کی حد
زندگی کا تعین کرتا ہے کہ آپ کہاں بھیجے جاتے ہیں ،ایک بار جب آپ سیل سے نکالے
.جاتے ہیں
یسوع نے مجھے بتایا" :آگ کی آگ بیرونی تاریک کی وجہ سے ڈارک نوعیت کی وجہ
سے ہے
گناہ کا" .میں جانتا ہوں ،جب ہم آگ کی آگ کے قریب تھے ،تو بہت سے لوگ تھے جنہوں
نے نفرت اختیار کی تھی
روح القدس .ناقابل یقین قابل مجموعی نگہداشتیں ان کے منہ سے باہر آتے ہیں
جہنم سے نجات

جہنم! اور ،راکشسوں کو جمع کیا؛ اور کچھ روح اٹھاؤ گے .اور انہیں ہلنا شروع کر دے
گا
خلف ورزی
اگر آپ کسی ایسی صورت حال میں رہ چکے ہیں جہاں کسی کسی سے کسی بات سے بات
نہیں کرتے ہو؛ اور تم چاہتے ہو کہ وہ
خاموش ہو جائے گا ،یہ راستہ جہنم میں ہے .دل وینچنگ چلنے والے ہیں؛ للچ اور انکو
ہر وقت مشغول! یہ دونوں دن اور رات جاتا ہے! یہ کبھی بھی اپنانے نہیں دیتا ،اور یہ
! Theکبھی نہیں روکتا ہے
ڈرون ہمیشہ موجود ہیں! یسوع نے کہا" :اکثر وقت ،راکشسوں کو مسلسل لنا چاہتا ہے
" !ماضی کے سب گناہوں کو یاد رکھنا

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی :یہ جلتا ہے ،اور سلفی کبھی بھی گناہ کے سبب نہیں
چھوڑتا
.وہ دوزخ میں ہے
یسوع نے کہا" :میرا گناہ میرے نچوڑوں کے لئے غصہ ہے ".اور پھر ،اس نے مجھے یاد
کیا کہ وہ اب بھی
ہر ایک سے محبت کرتا ہے ،اور ہر گنہگار؛ لیکن ،کہ وہ ہمیشہ ان کی محبت کو پورا نہیں
کرتے اور اس سے محبت کرتے ہیں
بدلے میں! "انہوں نے مجھ سے یہ بھی بتایا کہ ریجنٹیشن باقاعدگی سے ،روزانہ کی بنیاد
پر کیا جانا چاہئے
انسان اب بھی ایک ایسی دنیا میں زندہ رہتا ہے جہاں گناہ ختم ہوجاتا ہے .اس نے بہت سنا
ہے کہ وہ کرتے ہیں
!یہ بھی نہیں سمجھتا
لہذا )جیسا کہ روح القدس کہتا ہے ،اگر تم اس کی آواز سنیں گے تو ،اپنے دلوں کو سخت"
،نہیں
جتنی جلدی جلدی کی گئی ہے وہ جلدی میں جلدی کے دن میں :جب تمہارے باپ دادا نے
آزمائش کی
مجھے ،اور میرے کاموں کو چالیس برس دیکھا .لہذا میں اس نسل سے غمگین ہوا اور کہا،
وہ
اپنے دل میں گمراہ کرو .اور وہ میرے طریقے نہیں جانتے ہیں .لہذا میں اپنے غضب میں
جانتا ہوں ،وہ کریں گے
میری آراموں میں داخل نہ ہو (.بھائیوں کو لے لو ،آپ میں سے کسی میں بھی بے ایمان کا
برا دل نہ ہو
" .زندہ خدا سے دور رہو

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ،ان مقدس مقدسات میں ،خدا ایک ناقابل اعتماد
.اسرائیل کے بارے میں بات کر رہا ہے
یہاں تک کہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ آج بھی ،پروفیسر مومنوں کو ایک انتباہ
بھی ہے" :آپ کو سخت نہ کرو
دل اور اس طرح خدا تعالی سے دور رہتا ہے ،جو خدا کی طرف سے ایک جانبدار ریتریٹ
ہے
" !وحی اور ان کی کامل مرضی سے دور
بہت سے لوگوں نے ان کی پہلی محبت )یسوع مسیح( سے روانہ کیا ہے؛ اور وہ آرام سے
انکار نہیں کرتے
اس کے مقدس کلم میں خدا کی سچائی اور آواز کا اصول .ان کے دل سخت ہوگئے ہیں
اور وہ صرف
!خدا کا تھوڑا سا چاہتے ہیں :اور ،ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا ہم سب میں چاہتا ہے
بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے کہ خداوند ،خداوند ،ہم نے آپ کے نام میں نبوت نہیں"
کی ہے اور تیرا
نام نے شیطانوں کو نکال دیا ہے ،اور تیرے نام میں بہت سارے کام کئے گئے ہیں؟ اور،
پھر ،میں پروفیسر ہوں گا
ان کے لئے ،میں تم سے کبھی نہیں جانتا تھا ،مجھ سے دور ،تم اس کی بدکاری کرتے ہو.
".میتھیو 23-22 :7
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"جلدی سے بھرا ہوا "!!
"!سینوں کی کونسلس"
جیسا کہ ہم چل رہے تھے ،یسوع خاموش رہ گئے تھے .میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
خاموش تھا
اس موقع پر کسی نہ کسی طرح مختلف .سلفر بو ایک بار پھر سراہا .آپ نہیں کر سکتے
تھے
کے چاٹ کو سنتے ہیں! عذاب کی سطح اتنی  fl floresصرف دیکھتے ہیں لیکن تقریبا
گہری اور بے حد تھی
میں صرف چلنا چاہتا تھا! یسوع نے میرے خیالت کو جان لیا اور کہا" :انتظار کرو! :
:کچھ بھی نہیں آپ کو نقصان پہنچا گا! "میں نے کہا
کیا ہم ایک مختلف جگہ پر ہیں؟" اور یسوع نے کہا" :جی ہاں .ہم آگ کی دوسری طرف"
ہیں .میں
کچھ ظاہر کرنا چاہتے ہیں" .ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم تنگ راستے پر چل رہے تھے.
،جیسا کہ ہم قریب ہو گئے
میں آواز سن سکتا تھا :کوئی ہنس رہا تھا! میں نے ارد گرد دیکھا ،اور پتہ چل کہ بہت سے
تھے
اس علقے میں لوگ .میں دو مردوں اور دو عورتوں کو دیکھ سکتا تھا؛ اور میں نے
محسوس کیا کہ کچھ نہیں تھا
دائیں .جیسا کہ انہوں نے یسوع کو دیکھا ،ان میں سے بعض نے اس کے پاس شروع کر
!دیا ،توڑ دیا ،اور اس پر بھی بے وحشیوں کو غمگین کر دیا
ایک بھاری آواز سے رو رہا تھا ،یہاں تک کہ اس نے اس سے کہا" :برائے مہربانی،
مجھے ایک اور موقع دو! میں یہ نہیں جانتا تھا
یہاں ختم ہو جائے گا .براہ مہربانی میری مدد کریں! "عیسی علیہ السلم کی آنکھوں میں
آنسو دوبارہ ایک بار تھے! جیسا کہ ہم چلے گئے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
آگے بڑھنا چاہتا ہوں ،میں یسوع سے پوچھتا ہوں کہ وہ واپس جانا چاہے تاکہ میں اس کی
:مدد کر سکوں جسے رو رہا تھا .لیکن ،انہوں نے کہا
".آپ کو کبھی نہیں ،کبھی واپس نہیں آنا چاہئے"
یسوع نے کہا کہ ان لوگوں نے یہ انتخاب کیا ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا ،اور ان کو کچھ نہیں
کرنا چاہتا تھا
اس کے ساتھ کرو جب وہ زمین پر زندہ رہے .ان میں سے کچھ سوچا کہ عیسائی ایک
افسانہ تھا .اگرچہ
بائبل ان گناہوں کے بارے میں سیکھا ،وہ اپنے راستے میں جاری رہے .اب ،وہ سختی سے
پھیل گئے تھے
اور یسوع کی طرف نفرت ایک روح جو رو رہا تھا زمین پر ایک اچھی زندگی تھی .لیکن
وہ
کسی سے ملقات ہوئی اور گناہ میں گر گیا .اس نے یسوع میں یقین کیا .لیکن ،وہ کچھ
تلش کر رہی تھی
مختلف اور نئی .اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جہنم میں ختم ہو جائیں گی ،سب کے بعد،
وہ ایک میں بچا لیا گیا تھا
مقامی چرچ سال پہلے اور بھی بپتسمہ دیا گیا تھا .اس نے سوچا کہ وہ ٹھیک تھا .وہ پینے
،نہیں
اور اس نے تمباکو نوشی نہیں کی .اس نے سگریٹ کی بو سے نفرت کی .اس نے اپنے
خاندان کی اچھی دیکھ بھال کی تھی
ایک بار تھوڑی دیر میں چرچ گیا تھا .اس نے موسی سے پیار کیا :اس نے اسے روٹی بنا
دیا .لوگ
اس کا مقامی چرچ بہت قدیم لباس پہنچا تھا .اور وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست کون تھے
.اور ساتھیوں سے محبت کرتے تھے
ہمیشہ کچھ ہو رہا تھا ،اور آپ کہیں بھی کہیں گے .یہ بہت ہی بہت تھا

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
آرام دہ اور پرسکون ابھی تک ،اس کے گناہ کی سنجیدگی نے اسے ہمیشہ جہنم میں جل دیا
!تھا
کوئی آدمی دو مالک نہیں کر سکتا ،کیونکہ اس کے لئے وہ کسی سے نفرت کرتا ہے اور"
دوسرے سے پیار کرتا ہے ،یا اس کے علوہ وہ منعقد کرے گا
ایک سے اور دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں .تم خدا اور مومن کی خدمت نہیں کرسکتے.
".میتھیو 6:24
جہنم سے نجات

ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا ،اور وہ اپنی بادشاہی سے ہر چیز کو جمع کرے گا"
بدعنوانی کرتے ہیں اور ان کو بدلہ دیتے ہیں .اور انہیں بھٹکنے کے لۓ ڈال دیں گے
.اور دانتوں کا کام کرنا .میتھیو 42-41 :13
تو یہ دنیا کے اختتام پر ہو گا :فرشتوں کے سامنے آئیں گے ،اور بدترینوں کو برباد کردیں"
گے
" .بس ،اور انہیں فرنس کے اندر ڈال دیا جائے گا :دانتوں کا بہاؤ اور جھاڑنا ہو گا
.میتھیو 50-49 :13

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

چوتھائی 17
"معبودوں "
جیسا کہ ہم چلے گئے ،سائے میں کچھ کچھ میرے ارد گرد تبدیل کرنے کی وجہ سے .وہاں
ایک جوڑے تھے
ایک طویل وقت کے لئے ایک چرچ میں رہا تھا .کئی برسوں میں ،ان کی حاضری میں ان
کے وفادار تھے
چرچ کے لئے خدمت ،اور ہمیشہ ان کی مدد قرض دینے کے لئے تیار تھے .انہوں نے
.اتوار کو سکول میں بھی سکھایا تھا
اس جوڑے نے اپنی تمام زندگیوں کو کام کیا اور بینک میں رقم سے ریٹائرڈ کیا تھا؛ اور
ان کے بچوں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
سب بڑھ گئے تھے .وہ چرچ میں زیادہ کام کرنا چاہتے تھے ،اور وہ وہاں رہیں گے
تقریبا ہر دن .تاہم ،وہ دوسرے مقامات پر سفر اور وزیر بھی چاہتے تھے .ان کا منصفانہ
تھا
بینک میں رقم کی رقم ،لہذا وہ گرجا گھر چرچ .وہ ہر قسم کے مقامات پر گئے ،اور
انہوں نے اچھی زندگی کا لطف اٹھایا  -مسیح نے اپنی زندگی میں ایک بار پھر سیٹ لیا .وہ
لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے؛
.لیکن ،پھر بھی ،وہ دیگر چیزوں کے ساتھ بہت مصروف تھے
پیسے ان کے "خدا" بن گئے تھے ،اور آپ نے انہیں کبھی نہیں سوچا کہ وہ یسوع کے
بارے میں بات کریں اور نہ ہی اسے دے
ان تمام چیزوں کے لئے جو جلل تھا .ان کے پاس بہت خوبصورت گھر تھا .اور ان کا بہت
زیادہ تھا
معیار زندگی .وہ ہمیشہ چلے جاتے تھے جہاں وہ چلے جاتے تھے .انہوں نے خود کو کھو
دیا تھا
ا کی طرف سے .انہوں نے دیگر چیزیں ،خاص طور پر ان چیزوں پر منحصر کیا جو
.زندگی کو پیش کرتے تھے
نوٹ :ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ فخر اور پیسے کی محبت آنکھیں میں بغاوت کے
روپ ہیں
.خدا اور وہ آپ کو جنت کی بادشاہی میں نہیں ملے گی
،جس نے بھیڑ کے درمیان بیج حاصل کیا وہی وہی ہے جو سنا ہے .اور اس دنیا کی پرواہ"
اور دولت کی دھوکہ دہی ،لفظ کو گل دے ،اور وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے" .متی
13:22.
کیا تم جانتے ہو کہ نیکی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں کرے گا؟ دھوکہ نہیں دو"
زنا کرنے والے ،نہ بت پرستی ،نہ ہی زنا کرنے والے ،نہ ہی خود کو نقصان پہنچاتے ہیں،
،نہ ہی خود انسان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
نہ ہی چور ،نہ ہی ناراض ،نہ ہی ناچاکاریاں ،نہ ہی بدبختی اور نہ ہی بدبختی ،بادشاہی کا
وارث ہوں گے
.خدا کی 1" .کرنتھیوں 10- 9 :6
عیسی نے اپنے شاگردوں سے کہا "،میں یقینا میں آپ سے کہتا ہوں ،کہ ایک امیر آدمی"
شاید ہی داخل ہو جائے گا
آسمان کی بادشاہی .اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں ،اونٹ کے لے جانے میں آسان ہے
انجیل ،خدا کے بادشاہی میں داخل کرنے کے لئے ایک امیر آدمی کے مقابلے میں" .میتھیو
24-23 :19.
.وصول کرنے کے بجائے یہ زیادہ برکت ہے" .اعمال  35 :20ب ". . . .

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

صفحہ 18
"ایک جگہ بنانا"
یسوع دوبارہ میرے ساتھ چل رہا تھا .میں نہیں جانتا کہ کیا کہنا ہے .بہت سارے تھے
وہ چیزیں جو میں نے دیکھی تھیں ،اور میں صرف چھوڑنا چاہتا ہوں اور کہیں بھی روانا
چاہتا ہوں! ایک بار پھر یسوع
میرے خیالت کو جانتا تھا اور کہا" :بیٹی ،یہی وجہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے ،آپ کو انہیں
لے جانا ضروری ہے
واپس میرے لوگوں کو! وہ اب بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کی اپنی آنکھوں میں
صحیح لگتا ہے وہ اصل میں ہے
اس سے میرا دل دکھا؛ اور یہ میرے والد صاحب کو یہ دیکھتا ہے کہ میرے لوگSIN. ،
جن نے کہا ہے کہ وہ محبت کریں گے
میری خدمت کرو ،حقیقت میں گناہ اور دھوکہ دہی کے لئے افتتاحی چھوڑ دیا ہے .مجھے
مجھے تلش کرنے کی ضرورت ہے ،کیونکہ میں حسد ہوں
خدا! انہیں گناہ سے دور کرنا ضروری ہے؛ اور حاضر ،حاضر !! میرے لوگوں کو بتائیں
کہ وہ

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
میرے ساتھ وقت خرچ کرو اور انہیں ہر روز مجھے ڈھونڈنا پڑتا ہے .مجھے ان سے
محبت ہے؛ لیکن ،وہ ہیں
.مجھ سے دور کر دیا انہوں نے اس دنیا کی چیزیں ان کے خدا کی اجازت دی ہیں
کچھ لوگ کہتے ہیں" :دیکھو جو خدا نے کیا ہے!" تاہم ،ان کے دلوں کی حقیقت میں ،وہ
ہیں
اپنے آپ کو جلل دینا ،خدا کے لئے نہیں! یسوع نے کہا" :ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رقم
بنائی ہے
ان کے خدا اور وہ اسے برقرار رکھنے میں سختی کرتے ہیں ،جبکہ ایک ہی وقت میں ،وہ
،خوشحالی کہتے ہیں .البتہ
یہ میرا راستہ نہیں ہے ،کیونکہ وہ اپنے آپ کو اور ان کے پیسے سے محبت کرتے ہیں .یہ
لوگ غلط کام کرتے ہیں
" !مومن کا خدا
اور لویسیا کے چرچ کے فرشتہ کے لئے ،لکھیں ،یہ چیزیں آمین کہتے ہیں کہ وفاداری"
اور حقیقی گواہ ،خدا کی تخلیق کا آغاز؛ میں آپ کے کاموں کو جانتا ہوں ،آپ کو سرد نہیں
ہے
اور نہ ہی گرم :میں آپ کو سرد یا گرم لگانا چاہوں گا .تو اس لئے کہ آپ کھوکھلی ہو ،اور
نہ ہی سردی
گرم ،میں آپ کو اپنے منہ سے نکال دوں گا .کیونکہ آپ کہتے ہیں ،میں امیر ہوں ،اور
سامان میں اضافہ ہوا ،اور
کچھ بھی نہیں کی ضرورت ہے؛ اور جاننے وال نہیں کہ تم ناراض اور بدبختی اور غریب
اور اندھے ہو
اور ننگے :میں تجھے سونے سے خریدنے کے لۓ تجھے مشورہ کرتا ہوں کہ تم امیر ہو.
اور سفید

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
آپ کو لباس پہننے کے لئے تیار ہے ،اور آپ کی ننگی نگاہ ظاہر نہیں ہو گی .اور اپنی
آنکھوں کو تاکید کرو
آنکھوں کی نمائش کے ساتھ جو تم دیکھ سکتے ہو .جیسا کہ میں بہت پیار کرتا ہوں ،میں
،نے اسے مسترد کر دیا اور اس کی سزا دی .لہذا حوصلہ افزائی کرو
اور توبہ کرو .دیکھو ،میں دروازے پر کھڑا ہوں ،اور دستک :اگر کوئی شخص میری آواز
سن کر دروازے کھولیں
اس میں آئیں گے ،اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ کریں گے" .مکاشفہ -14 :3
20.

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

چیمپئن 19
"!راستے کی طرف سے بڑھتے ہوئے"
یسوع نے مجھے ایک دوسری جگہ میں لے لیا جو آگ کی آگ سے ہٹا دیا تھا .میں نہیں
واقعی ہم جہنم میں بالکل اسی نقطہ پر جانتے ہیں ،لیکن پھر یسوع نے قطار کی قطار کی
طرف اشارہ کیا
.بے شمار خلیات .میں نے لوگوں کو ایک تنگ راستہ میں خلیات سے باہر نکال دیا
یہ بہت سیر تھا :آپ وسوسہ اور تناؤ سن سکتے تھے .میں نے کچھ راکشسوں کو دیکھا؛
،اور ،جیسا کہ وہ آئے
انہوں نے مجھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی ،لیکن بڑے سائز کے راکشسوں نے ان
سے مجھ سے دور نکال
ہنسنا اور مذاق کرے گا .اگر یہ جانیں کچھ کہنا شروع کردیے تو ،راکشسوں کو چیخ کر
دوں گا
ان کو اور ان کے ارد گرد دستک کر دیں گے .ایسا لگتا تھا کہ راکشسوں کو کبھی نہیں
چھوڑنا! غم و غصہ
مذاق؛ اور جو کچھ بھی ختم ہو چکا ہے وہ رحم وال چل رہا ہے .میں نے محسوس کیا کہ
راکشسوں
اس پر قابو پانے اور ان گناہوں کو مسلسل مسلسل گناہوں کو لنے اور ان کی جانوں کو
تکلیف دینے کا لطف اٹھایا

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
ماضی کے غلط الزامات میں ،ان روحوں کو یاد رکھنا جو انہوں نے کیا ہے یا کیا وہ یاد
رکھے ہیں
کہا گیا تھا کہ جب وہ زمین پر اپنی زندگی گذارتے ہیں ،تو کبھی کبھی ان پریشان روح کو
.اپنے گناہوں کو بھولنے کی اجازت نہیں دیتے
یسوع اتنے لمبے عرصے تک خاموش ہو چکے تھے ،اور میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا
تھا .جب وہ مجھ سے بات کرنے لگے
پھر ،اس نے مجھے بتایا کہ یہاں لوگ موجود تھے جو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا اور
انجیل کو جانتا تھا
!اس کی زندگی اور موت کا اکاؤنٹ؛ لیکن ،وہ اس کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتے تھے
وہاں بہت سے دیگر متنوع اور پریشان تھے ،اور انہوں نے سوچا کہ ان کی کافی مقدار
تھی
اس کے ساتھ حق حاصل کرنے کا وقت .دوسروں نے بھی سوچا کہ وہ ان کے الفاظ اور
خدمات کی وجہ سے ٹھیک تھے
انہوں نے وزارت میں اپنی زندگی بھر کے دوران کیا تھا ،اگرچہ ان میں سے کچھ بچا لیا
گیا تھا
کچھ عرصے سے ان کی زندگی میں! گناہ اور اس کے للچ کی وجہ سے للچ میں گر پڑتا
ہے اور اسے دوبارہ کرنے کے لئے
گناہ ،ان میں سے کئی روح گناہ میں گر گئے ہیں؛ لیکن ،کیونکہ انہیں پہلے ہی ان کی
زندگی میں بچایا گیا تھا
غلط استعمال کی اطلع دیتے ہوئے ایرر آ گیا ہے .براہ مہربانی دوبارہ کوشش کریں .اگر
.یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں
نوٹ :زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یقین ہے کہ ایک بار جب وہ نجات پائے جاتے ہیں ،تو یہ
،ہے کہ :کچھ اور نہیں معاملت .البتہ

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
اس قسم کی غلط سوچ اور غلط تعلیم کی وجہ سے ،ان غریب روحوں کو اب کبھی ابھرتی
ہوئی تباہی ہے
،جہنم میں آج! کل تنخواہ میں سلمتی آپ کو ایک گہری
خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ خدا کے ساتھ ذاتی ،مباحثہ تعلقات ،جو ہمیں ہماری بخشش
دیتا ہے
گناہوں! بہتر کھانا
کون نے ہمیں اندھیرے کی طاقت سے بچایا ہے ،اور ہمیں اس کی بادشاہی میں ترجمہ کیا"
ہے
پیارے بیٹا :جس میں ہم اپنے خون کے ذریعے چھٹکارا رکھتے ہیں ،یہاں تک کہ گناہوں
کی بخشش بھی" .کالونی
1: 13-14.
جہنم سے نجات
31
میں آپ کو بتاتا ہوں :نہیں؛ لیکن ،تم توبہ کر کے سوا تم بھی اسی طرح تباہ ہو گے" .لوقا"
3 :13.
اور اس جہالت کے وقت خدا نے ناراض کیا .لیکن ،اب ہر جگہ ہر جگہ حکم دیتا ہے"
توبہ کرو کیونکہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں وہ دنیا کی طرف سے راستبازی
کا فیصلہ کرے گا
اس آدمی نے جس نے حکم دیا ہے ،اس نے اس کے تمام مردوں کے لئے یقین دہانی کرائی
ہے
.مردہ سے اسے اٹھایا" .اعمال 31-30 :17

چیمپئن 20

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
:کبھی نہیں جانتا مسیح کی حقیقت"
خدا کی طرف سے مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے
ہم ایک بار پھر جہنم کے ذریعے چلنے میں تیار ہوئے ،اگرچہ میں خاموش تھا .میں نے
سوچا تھا
بہت! روحانی طور پر میرے روح میں ڈاؤن لوڈ ہونے والی حجم نے مکمل طور پر غصہ
کیا تھا
!مجھے کم سے کم کہنا ہے
پھر ،یسوع نے کہا" :یہ وقت ہے کہ آپ واپس جائیں ،لیکن ابھی تک ایک اور چیز موجود
ہے جو میں چاہتا ہوں
آپ نے جواب دیا! "ہم نے جاری رکھا ،جبکہ راکشسوں کو خاموشی محسوس ہوئی .یہ بہت
،ہی تاریک تھا
اور اندھیرے سے باہر ،یسوع نے کہا" :آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
میری بیٹی؛ لیکن ،میں نہیں ہوں گے
" .آپ کے ساتھ جلد ہی
فوری طور پر ،میں نے زور دیا" :یسوع؟!؟!؟!! یسوع؟!؟! "اور ،فورا ،وہ گونگا تھا ،اور
میں تھا
بلکل اکیل .اگل ،میں نے خود کو ایک سیل میں ایک بار پھر دیکھا ،کل اندھیرے کے ساتھ،
مجھ پر دباؤ! اور
ٹھوس بوٹ؛ بار بار ناکامی اور افسوسناک موان :میں صرف سیل کے نچلے حصے پر
رکھتا ہوں
!جناب پوزیشن

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
دو راکشسوں نے میرے پاس آ کر کہا :ان کے سروں کو بہت خراب ہوگیا ،اور ان کا چہرہ
کچھ جانوروں میں سے تھا
ترتیب دیں ان کی لشوں نے انسان انسان کو دیکھا لیکن پریشان ہوگیا .ان کے درمیان کچھ
اور گزر گیا
آئے اور کہا کہ "یسوع اب چل گیا ہے ".کسی تاخیر کے بغیر ،مجھے احساس ہوا کہ یسوع
کے تمام علم؛
میری نجات؛ اور میرے دماغ اور یادگار سے آسمان کی تمام امیدیں ختم ہوگئی ہیں! یہ سب
تھا
!!! مکمل طور پر فون
جیسا کہ راکشسوں کے قریب آئے تھے ،میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ مجھے پکڑنے کے لئے
تیار تھے؛ اور وہ پھینک دیں گے
مجھے سیل کے پچھلے حصے میں فل اوور واپس .میں نے درد محسوس کیا ،اور بھی
.محسوس کیا کہ بہت زیادہ تنقید
میں نے اپنے پھیپھڑوں کے سب سے اوپر پر زور سے آواز بلند کرلی .اور فوری طور
!پر ،یسوع میرے سوا وہاں تھا
میں نے ایک مرتبہ پھر مکمل طور پر میری یاد دہانی حاصل کی کہ یسوع مسیح ہماری
واحد امید اور واحد ہے
مطلب ہے گناہوں کی نجات اور بخشش ،اور جھیل کے آگ میں اور ہمیشہ کے لئے فرار
ہونے کا واحد راستہ

اور ،اچانک ،مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا ،کیونکہ یسوع نے آہستہ آہستہ مجھے
اٹھایا! )میں ہونے کے لئے بہت خوش تھا
اس خوفناک تجربے سے دور ہے اور بہت خوش ہیں ان کے پیاروں کے دلوں میں!( اس
،موقع پر

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
یسوع مسیح نے میرے ساتھ بہت ضروری معلومات کو چرچوں اور وزارتوں کو واپس
لینے کے لئے شریک کیا
ہر قوم میں مسیح کے اختتامی وقت باقیہ دلہن میں! اس پر بہت اہم ہے
جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہوواہ خدا کی طرف سے جہنم میں تباہی کرنے کا ارادہ
رکھتا ہے .اگر
لوگ جہنم میں ختم ہو جائیں گے ،یہ وہ کہیں گے کہ وہ اپنے غلط انتخاب کے باعث وہاں
جاتے ہیں .غلط فیصلہ
!نرک سے

صابن؛ اور روحانی سمجھوتہ! جہنم بہت اچھا ہے ،اور جو کچھ میں نے تجربہ کیا وہ
حقیقی اور ہے
روحانی طور پر اس کتاب میں پیش کی گئی ہے! چاہے ہم خدا کی سچائی سے ناخوش ہیں،
،یا
اگر ہم اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ،حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ،ہم اب اس اختتامی
وقت کے بارے میں جانتے ہیں
ا تعالی سے خدا کا معاوضہ دینے کے لئے !! اگر ہم نافرمانی کرنے کا ارادہ رکھتے
ہیں؛ نظر انداز کرنا؛ یا کھڑے ہو
ڈیلی ریگولیشن کے اس مقدس مادہ کو بغاوت میں ،ہم جہنم کے آگ کے خطرے میں ہوں
،گے
کیونکہ خدا کے سامنے ہماری اپنی غلط انتخاب! ہم سب خدا کے سامنے حساب سے ذمہ
دار ہیں ،کیونکہ ہم
اس کتاب کے صفحات میں خدا کی طرف سے اچھی طرح سے خبردار کیا گیا ہے  -لیکن
سب سے زیادہ کے ذریعے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
اس کے مقدس کلم کے صفحات! اس سے پہلے ہم سب کو بغاوت کے بغیر بنا دیتا ہے!
بائبل بائبل بہت بولتا ہے
واضح طور پر جہنم پر ،صرف نئے عہد نامہ میں چار سو سے زائد بار! یسوع خدا ہے،
اور خدا ہے
محبت؛ لیکن ،جب وہ اس وقت واپس لو گے ،تو وہ ہمارے بادشاہوں کے بادشاہ ،ہمارے
رب کے مالک ہیں اور ہمارے
!! مقدس اور صادق جج
یسوع نے مجھ سے کہا" :انتباہ کے بعد انتباہ میرے لوگوں کے پاس آیا ہے ،لیکن وہ ابھی
بھی نہ سنتے ہیں
میرے کلم کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اپنے موجودہ روزگار کے بارے میں
!توجہ دیتے ہیں جو ان کی حفاظت اور فراہمی کے لئے آئے ہیں
گرجا گھروں کے پاس کئی سالوں سے غیر معمولی ہے اور کئی طریقوں میں مجھے
.چیزوں سے باہر چھوڑ دیا ہے
اب ،میں ایک نئی چیز کر رہا ہوں اور امر کرتا ہوں کہ وہ توبہ کریں اور مجھے ان کی
پہلی حیثیت سے واپس لے جائیں
محبت اور اصل ،الہی فاؤنڈیشن میں واپس آو کہ میں نے خود کو رکھی اور قائم کیا ہے
رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ،میرے ساتھ سچا رسولوں کی بلندیوں کے ساتھ؛ پیغمبر
،انجیل
پادری اور اساتذہ کی طرف سے میرے فن کی طرف سے میرے ذریعے اور میرے روح
کے لئے میری طرف سے تمام شاخوں میں
سلطنت اور میری عظمت کے لئے! مینڈیٹ کے کسی بھی برعکس روحانی مقام یا نقطہ
نظر کی نمائندگی کرتا ہے
بابل! چونکہ بائبل وکیچراپیٹی کے طور پر ہے ،جو اس روحانی پوزیشن میں ہیں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
جھیل آگ اور بریمن کے خطرے میں ہو جائے گا! میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور رب کا
بادشاہ ہوں
!ہر نسل میں خداوند! دیکھو ،مقدس کنگ اور صادق کے طور پر ،میں جلد ہی آ رہا ہوں
" !!! آپ اب اپنے لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں
یسوع نے مجھے روح القدس کے ذریعے واپس بھیجنے سے پہلے ،اس نے کہا کہ اس نے
اس تجربے کی اجازت دی
کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے پتہ چل کہ میں جانتا ہوں ،کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ان کا
اختتام اور منت ہے
اختتام پذیر انتباہ ،ہر قوم میں عالمی نمائندگی کے لئے بل رہا ہے! یہ واقعی ایک ہے
!ہر چرچ میں تمام چرچوں کو ،ہر وزارت میں سب سے خبردار
اور اس کے سوا ،ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے :تاکہ وہ"
گزریں گے
اس وجہ سے آپ نہیں کر سکتے ہیں؛ نہ وہ ہم سے گزر سکتے ہیں ،جو اس سے آئیں گے.
".لوقا 26 :16
دیکھو اور دعا کرو کہ تم داخل ہو"

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

باب 21
"اب کیا ہوا ہے"!
روح القدس نے مجھے واپس ترجمہ کے بعد ،مجھے لگتا ہے کہ بہت سے طریقے سے،
میں جھٹکا میں تھا .میں کر سکتا ہوں
شاید یقین ہے کہ میں جہنم میں لے گیا تھا .لیکن ،میری روح میں ،میں یہ جانتا ہوں کہ یہ
واقعی روحانی ہے
میں بے معنی تھا :نیند میں بہت زیادہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا .میں نے کچھ بھی نہیں کہا

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
.شوہر بعد میں
مجھے یاد ہے کہ مجھے اتنا پرسکون لگ رہا تھا ،کیونکہ میں نے اس سے کہا کہ میرے
پاس کیا ہوا تھا
.یسوع کے ساتھ جہنم کا دورہ! دورے کی حقیقت میرے ذہن میں بہت زیادہ ہوئی
جہنم کا دورہ جس کے نتیجے میں میں نے تجربہ کیا ،خدا نے مایوس طور پر اس کی
ترازو کو ختم کر دیا
میری آنکھیں؛ اور میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے روحانی طور پر ان کو محسوس کیا،
میری آنکھوں سے دور آ گیا! خدا نے کہا تھا اور تھا
!مجھے راہ دکھایا ،اور اس کی سچائی نے مجھے مسیح یسوع کے ذریعے آزاد کیا ہے
اور تم سچ کو جان لو گے ،اور سچے آپ کو آزاد کرے گا . . . . .اگر بیٹا ایسا کرے گا"
.تم آزاد ہو گے ،تم واقعی آزاد ہو گے" .یوحنا 32 :8؛ 36

چیمپئن 22
"!ہیلو کی حقیقت"
میں اگلے دن میرے شوہر کے ساتھ بیٹھا تھا اور بات کی اور بات کی .میں نے بہت
خوبصورت محسوس کیا
.رہائی؛ لیکن ،بالکل ،میرا شوہر سب کچھ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی شکست تھی
میں چل گیا اور ،ایک کم ،اداس آواز میں نے کہا" :خداوند ،وہ مجھ پر یقین نہیں کرتا.
مجھے امید ہے کہ تم
" !اس کے دل اور اس کی آنکھوں کو سچ میں کھولنے کے لئے کچھ کر سکتے ہیں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
میں بہت سارے روحوں کی قبر کے ساتھ بہت پریشان ہونے لگے
جہنم اور ،میں کسی کو بتانے کے لئے میرے اندر ایک مقدس متحرک محسوس کرتا ہوں!
سب کے بعد ،میں کسی کو نہیں چاہتا تھا
!وہاں جاؤ
شام میں کچھ دن بعد ،یہ تھا .اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے شوہر سے بات کر رہا تھا
کیا ہوا تھا میں ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ وہ مکمل طور پر قائل ہو گیا تھا ،لیکن میں جانتا
تھا کہ وہ خاموش تھا
.اور کچھ دیر سے واپس لے لیا
ہم دونوں بعد میں احساس ہوا کہ یہ خدا کا راستہ تھا کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم
جانتے ہیں کہ یہ تجربہ
!واقعی واقع ہوئی اور یہ بھی خدا کی طرف سے آیا تھا
اس کے بعد سے ،بہت سے لوگوں کو یہ کرنے کے لئے رہا ہے .میں نے کچھ گروپوں
میں بات کی ہے .اندر
کچھ وزارتیں؛ اور ایک جوڑے کے چرچوں میں! خدا چاہتا ہے آج آج اس کے لوگوں کی
!طرف سے سنجیدگی سے لیا جائے
وقت یقینی طور پر چل رہا ہے؛ اور یہ سب کے لئے ایک بہت ہی اہم انتباہ کا سامنا ہے
ہر قوم میں چراغ اور مراکز معالجہ کرنے کے لئے !!! میں نے خدا کی پاکیزگی دیکھی
ہے
مئی 2008 ،کو ٹائم گھڑی اور گزشتہ دو سالوں میں ،بہت سارے ،بہت سے ،کئی بار! 17
میں بھی ہے
اکثر روح القدس نے سلفر کو بوسہ دیا اور بہت سارے روحوں کے داغے کے طور پر وہ
غائب ہو چکے ہیں
جہنم کے غروب میں! اب ،اس وژن کو بنانے کے لئے مقررہ وقت مقرر کیا جاتا ہے اور
مقدس مینڈیٹ تو صاف ہے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
کہ ہر قوم میں خدا کے لوگوں کو سچ معلوم ہوسکتا ہے تاکہ یسوع مسیح کی سچائی ہو
!بے شک انہیں آزاد
میں تم سے کہتا ہوں نہیں ،بلکہ ،تم توبہ کر کے ،تم سب اسی طرح تباہ ہو گے" .لوقا ":13
3.
.اور کہہ ،تو توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ہاتھ میں ہے ".متی "2 :3
میں نے تیرے گناہوں کو ایک موٹی بادل ،تیرے قصوروں اور بادل کے طور پر بلیا"
.ہے
.کیونکہ میں نے تجھے نجات دی ہے" .یسعیاہ 44:22
جہنم سے نجات

دیکھو ،میں ایک نئی چیز کروں گا .اب یہ موسم بہار کرے گا کیا تم اسے نہیں جانتے ہو"
میں بھی راستہ بناؤں گا
.صحرا میں دریا اور دریاؤں میں" .یسعیاہ 9 1 :43

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

باب 23
"!وہ چیزیں جن کے نیچے آتی ہیں"
میں آنے والے دنوں کے اختتامی وقت کی چیزوں کی ایک بڑی تعداد میں پیغمبر اکرم
،صلی ا علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی تعداد رکھتا ہوں
جس میں ہمارے درمیان خدا کی مقدس فرشتوں کی کھلی نظریں اور گواہ شامل ہیں .میں
نے بھی دیکھا ہے
روحیں ،جب وہ ہوائی شافٹ میں اپنا راستہ بناتے ہیں تو مدد کے لئے پوچھتے ہیں .میں
مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں
ان سے ،یہاں تک کہ یسوع بھی ان کی مدد نہیں کرسکتے ہیں ،کیونکہ یہ تاخیر ہے! یہ
میری روح کو شکست دیتی ہے؛ اور
میں نے اس طرح سے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے )جیسا کہ مسیح کے جسم میں واقعی
)کیا جا رہا ہے
آج ،خاص طور پر امریکہ میں! میری روح اور میری حواس بہت گہری ہیں؛ اور مقدس
تفسیر کی سطح
میرے اندر اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ،خدا کی شان کے لئے اور اس کی وجہ سے
وہ جذباتی طور پر

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
روح کو تباہ کرنے سے بچانا چاہتا ہے! روح القدس نے مجھے راکشس کو سمجھنے کی
،صلحیت دی ہے
اس منصوبے اور کئی چیزیں جو پلٹ وہاں جا رہے ہیں .یسوع مجھے جانتا ہے کہ وہ کب
ہے
کسی چیز کو منتقل کرنے یا اس کے خادموں کے طور پر وہ ہمارے رازوں کو اپنے
.رازوں سے ظاہر کرتا ہے
یقینا خداوند خدا کچھ نہیں کرے گا ،لیکن وہ اپنے رازوں کو اپنے بندوں کے نبیوں پر"
".ظاہر کرتا ہے
.اموس 7 :3
میں بہت دھوکہ دیکھتا ہوں کہ شیطان مسیح کی جسم میں ان لوگوں کی زندگی میں بویا گیا
ہے! یہ اندر آتا ہے
اب جب ہم چلتے تھے تو یسوع مسیح نے مجھے سب کچھ بتایا تھا .میں امید کرتا ہوں اور
دعا کرتا ہوں کہ آپ مکمل طور پر کریں گے
اپنی روح کو سننے کے لئے کھولیں اور اس حدیث میں موجود خدا کے روح کی کیا بات
کا اطاعت کریں
بہت دیر ہو چکی ہے اس سے پہلے ہر قوم میں مسیح کے اختتامی وقت باقیات کے لئے
گھنٹے! اسے حاصل کرو
!اور اس کے تمام وقتوں میں مسیح یسوع کے ذریعہ ان کے اختتامی انتباہ اور خوشی
اور ،اب ،چھوٹے بچے ،اس میں رہیں گے .کہ ،جب وہ ظاہر ہو جائے تو ،ہم کوکسی اور"
بھی ہوسکتی ہے
.اس سے پہلے شرمندہ نہ ہو 1" .یوحنا 2:28
یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا "،اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آ جائے تو اسے خود"
کو جھٹلؤ اور لے لو
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اس کے کراس اور میری پیروی کرو. . . . .اگر انسان کو پوری دنیا کی مدد ملے گی ،تو
وہ پوری دنیا کو حاصل کرے گا اور اسے کھو جائے گا
.اپنی جان؟ یا انسان اپنی روح کے بدلے میں کیا کرے گا؟ "متی 24 :16؛ 26
یسوع ،ہمارے خداوند ،اس گھنٹہ میں کہہ رہا ہے" :توبہ"؛ "لیکن ،اگر آپ ایسا نہیں کریں
گے ،دیکھو ،آپ نے گناہ کیا ہے
خداوند کے خلف اور اس بات کا یقین کرو کہ آپ کا گناہ آپ کو پورا کرے گا" .نمبر
32:23.
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باب 24
"!رجوع اور راہنمائی"
الہی بیانات یہ ہیں کہ جیسس مسیح بہت جلد واپس آ رہا ہے! وقت کے طور پر
ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے فرائض کے درمیان پانی کی طرح چل رہا ہے؛ اور ایک بہت
بڑا ادارہ ہے
!اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے
رب انتہائی سنجیدہ ہے اور جہنم میں کسی کو نہیں چاہتا .تاہم ،اگر کوئی شخص منتخب
کرے
وہاں غیر منظم گناہ کی وجہ سے جانے کے لئے ،پھر وہ ان کی مدد کرنے کے لئے کچھ
نہیں کر سکتا! یہ نہیں ہے
موسم جس میں خدا نے مردوں کے گناہوں پر سنجیدگی سے عذاب اور فیصلے کے بغیر
اب تک ڈوبے گا
خداوند سے
اور بہت سے ،بہت ساری سخت انتباہ حقیقی نبیوں کے منہ سے آگے بڑھ رہے ہیں
خداوند کے حضور نبی صلی ا علیہ وسلم کے گھر میں بہت جلدی آگئی .خداوند ہم سب
سے محبت کرتا ہے
غیر مشروط محبت کے ساتھ؛ لیکن ،یہ ہمیں کیلوری پر ان کے مستحکم کام سے نمٹنے
،کے لئے اجازت نہیں دیتا
عیسی مسیح کے مقدس خون کو ہمارے پیروں کے تحت بے وقوف گناہوں کی وجہ سے
چلنا! ایسا نہیں ہے
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!ہمارے خدا کی بادشاہی میں چیلنج کے طور پر چیز
خداوند تم سے نیک خواہش کرتا ہے .اور جذباتی طور پر اور خوشگوار اسے تلش کریں
!
اس کے بعد ،روحانی اور پوری توبہ کے لئے سچ میں اس کے پاس آئے! کچھ بھی کم
نمائندگی کرتا ہے
!ان کے نچوڑوں میں ایک غصے کی گہرا
جی ہاں ،یسوع محبت ہے اور عظیم رحمت اور فضل ہے .لیکن ،جب وہ اس وقت واپس
لوٹتا ہے تو وہ چاہتا ہے
لوگ مکمل طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے طور پر واپس آ رہے ہیں
اور اس کے منہ سے باہر تیز تلوار چلتی ہے ،اس کے ساتھ وہ قوموں کو مار ڈالنا"
.چاہئے
اور وہ لوہے کی چھڑی کے ساتھ ان پر حکمران کرے گا .اور اس نے فطرت اور غضب
کا شراب کھینچ لیا ہے
خدا کا .اور اس نے اس پر اپنا چہرہ اور اس کے ران پر لکھا ہے ،بادشاہ کے بادشاہ اور
خداوند کا نام
.خداوند متعال" .مکاشفہ 16-15 :19
میں ایک چیز جانتا ہوں کہ ،جیسا کہ یسوع نے مجھے چھوڑ دیا ،جیسا کہ باب  20میں بیان
کیا گیا ہے ،وہ بہت ہی لگ رہا تھا
شائستہ اور اس کے سوا اس کی ایک بڑی کتاب تھی .یسوع نے کتاب پر اشارہ کیا اور کہا:
"یہ نمائندے
کس طرح میں نے ان تمام کاموں کے مطابق جو زمین پر ان کی لشوں میں کیا ہے ،کے
مطابق فیصلہ کرنا چاہئے
!میرے مقدس کلم میں میری حقیقت
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دھوکہ نہ کرو .خدا توڑ نہیں رہا ہے :کیونکہ جو کوئی شخص بوجھ کرتا ہے ،وہ بھی اس"
کے لئے کھا سکتا ہے
جو اس نے اپنے سیلب کے لئے بویا ہے ،اس کی فش ریپ کو بدلہ دے گا .لیکن جو روح
کے لئے بوجھ دیتا ہے وہ کرے گا
" .روح ہمیشہ کی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے
!ناراض خدا کے ہاتھوں میں گرنا اچھا نہیں ہے
جہنم سے نجات

خدا کے کلم کے لئے جلدی اور طاقتور ہے ،اور کسی بھی دو طرفہ تلوار کو تیز کرنا"،
یہاں تک کہ بھی چھیدنے وال ہے
روح اور روح ،اور جوڑوں اور میرو کی تقسیم کے طور پر ،اور ایک سمجھدار ہے
.دل کے خیالت اور دلئل" .عبرانیوں 4:12

چاند 25
"!بائبل کے مالک"
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براہ کرم اپنا مقدس بائبل حاصل کرو .اور تفصیل سے مقدس صحیفے میں تیرے لئے تیار
!رہیں
:بہت عمدہ اور روحانی جگہ ہے (1).
:اے( .تحفظ(
جب انسان کا بیٹا اس کی جلل میں آ جائے گا ،اور اس کے ساتھ سب مقدس فرشتوں کو"
پھر جائے گا
وہ اس کی شان کے تخت پر بیٹھا ہے .اس کے سامنے سب قوموں کو جمع کیا جائے گا
انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دے ،کیونکہ چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں سے تقسیم کرتا
ہے .اور وہ کرے گا
اپنے دائیں ہاتھ پر بھیڑوں کو مقرر کرو .لیکن بائیں طرف بکری .پھر بادشاہ ان پر ان سے
کہو گے
دائیں ہاتھ ،اپنے والد سے برکت آو ،بادشاہی کی بنیاد پر آپ کے لئے تیار رہو
دنیا کے لئے :میں بھوکا تھا ،اور تم نے مجھے گوشت دیا :میں پیاس تھا ،اور تم نے مجھے
پینے دیا
اجنبی تھا اور تم نے مجھے ننگا لیا اور تم نے مجھے لباس پہنچایا .میں بیمار تھا اور تم
نے مجھ سے کہا تھا .میں تھا
جیل ،اور تم میرے پاس آئے .تب صالحین نے جواب دیا ،اے رب ،جب ہم نے تجھے دیکھا
ایک بھوکا ،اور تجھ کھلیا؟ یا پیاس ،اور تمہیں پینے دیا؟ جب ہم نے تمہیں اجنبی دیکھا
اور لیا
تم میں؟ یا ننگے اور آپ کو لباس پہنچایا؟ اور بادشاہ کا جواب دے گا اور ان سے کہو گے
میں تم سے کہتا ہوں ،جیسا کہ تم نے اپنے بھائیوں میں سے ایک میں سے کسی کو یہ کیا
ہے ،تم نے ایسا کیا ہے
میرے لئے پھر وہ بائیں طرف ان سے بھی کہا جائے گا ،تم مجھ سے لعنت کرتے ہو،
ہمیشہ لعنت میں لعنت کرو

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
شیطان اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار ہے ،کیونکہ میں بھوکا تھا ،اور تم نے مجھے
گوشت نہیں دیا
پیاس تھا اور تم نے مجھے پینے نہیں دیا .میں اجنبی تھا ،اور تم نے مجھے نہیں پکڑ لیا.
ننگے ،اور تم لباس پہنچا
مجھے نہیں ؛ بیمار اور جیل میں ،اور تم نے مجھے نہیں دیکھا .پھر وہ بھی جواب دے گا
،کہ اے خداوند
جب ہم نے آپ کو بھوک یا پیاس یا اجنبی یا ننگے ،یا بیمار یا جیل میں دیکھا ،اور نہیں
.دیکھا
آپ کے وزٹرز کا ریکارڈ رکھا جائے گا؟ پھر وہ ان کا جواب دے گا ،کہہ دو کہ میں تم
سے سچ کہتا ہوں
کیا یہ میرے بھائیوں میں سے ایک سے کم نہیں کیا ،تم نے ایسا نہیں کیا .اور یہ اندر جائیں
گے
.ابدی سزا :لیکن راست باز ابدی زندگی میں" .میتھیو 46-31 :25
:بہت عمدہ اور روحانی جگہ ہے (1).
:بی( .جلدی سے جلدی جاؤ اور آگ میں داخل ہو جاؤ(
اور اگر تیرا ہاتھ تجھ سے نفرت کرے تو اسے کاٹ دو .یہ بہتر ہے کہ تم دونوں کے"
مقابلے میں بے حد زندگی میں داخل ہو جاؤ
ہاتھوں جہنم میں جانے کے لئے ،اس میں کبھی نہیں بجھ جائے گا .جہاں ان کی کیڑا نہیں
ہے ،اور
فائی دوبارہ ضرب نہیں ہے .اور اگر تیرا پاؤں تجھ پر ظلم کرے تو اسے کاٹ دو
جہنم سے نجات

جہنم میں دو فٹ ہونے کی بجائے ،اس میں نہیں  :جہاں ان کی کیڑے نہیں ،اور فک نہیں
ہے .اور اگر تیرا آنکھ تجھ سے نفرت کرے تو اسے باہر ڈال دے
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خدا کی بادشاہی ایک آنکھ سے ،جہنم میں ڈالنے کے لئے دو آنکھوں سے کہیں گے :جہاں
ان کی کیڑے
.ڈایہ نہیں ،اور فک نہیں ہے .مارک 48-43 :9
:بہت عمدہ اور روحانی جگہ ہے (1).
:سی( .اس نے اپنی جانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا(
وہاں ایک امیر شخص تھا ،جو جامنی اور مصنوعی لنن میں لباس پہنچا تھا ،اور خوشبو"
سے بھرا ہوا تھا
ہر روز .اور لعزر کا نام ایک مخصوص تھا ،جو اس کے دروازے پر رکھا گیا تھا،
.گھاٹوں سے بھرا ہوا تھا
اور امیر آدمی کی میز سے گر کر کچن کے ساتھ کھلیا جانا چاہتا ہے :کتے کے علوہ
آیا اور اپنے گھاٹوں کو چاٹ لیا .اور یہ ہوا کہ ،مر گیا ،اور ابراہیم کے لئے لے گیا تھا
بوموم :امیر آدمی بھی مر گیا اور دفن کیا گیا تھا :اور جہنم میں انہوں نے اپنی آنکھوں کو
،اٹھایا ،مشغول میں
،اور ابراہیم دیکھتا ہے ،اور لعزر اس کی چھت میں ہے .اور وہ پکارا اور کہا ،باپ ابراہیم
مجھ پر رحم کرو اور لعزر کو بھیج دو کہ وہ اپنے باپ دادا کو پانی میں ڈوبے اور اپنی
زبان کو ٹھنڈی کر دے .میں کے لئے
میں اس میں عذاب کر رہا ہوں .لیکن ابراہیم نے کہا ،بیٹا ،یاد رکھو کہ تم نے اپنی زندگی
میں آپ کو حاصل کیا
اچھی چیزیں ،اور اسی طرح لعزر برائی کی چیزیں؛ لیکن اب وہ آرام دہ اور پرسکون ہے،
اور آپ کو عذاب ہے .اور
اس کے علوہ ،ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بہت اچھا ہے .تاکہ وہ جو سے
گزریں گے
لہذا آپ کو نہیں کر سکتے ہیں؛ نہ وہ ہم سے گزر سکتے ہیں ،جو اس سے آتے ہیں .پھر
اس نے کہا ،میں دعا کرتا ہوں
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.اے باپ ،تم اس کے باپ دادا کے گھر بھیجو گے .کیونکہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوں
کہ وہ ان پر گواہی دیتا ہے ،نہ کہ وہ عذاب کے اس جگہ میں بھی آتے ہیں .ابراہیم نے کہا
ان کے پاس موسی اور پیغمبر ہیں انہیں سننے دو اور اس نے کہا ،نہیں ،والد ابراہیم ،لیکن
اگر کوئی مردہ سے ان کے پاس گیا تو وہ توبہ کریں گے .اس نے اس سے کہا ،اگر وہ
موسی نہیں سنیں گے
اور نبیوں کو ،اور نہ ہی وہ حوصلہ افزائی کریں گے ،اگرچہ کسی نے مئلوں سے گلب
.کیا" .لوقا 31 9 1 :16
بہت عمدہ اور روحانی جگہ ہے :سینسر اور (1).
.ڈی( آگ کی جھلکیوں میں ان کا حصہ ہوگا(
لیکن خوفناک ،بے شک ،اور نفرت مند ،اور قاتل ،اور حاکمین ،اور"
جادوگروں اور بت پرستوں اور تمام جھوٹوں کو جھیل میں اپنا حصہ ملے گا جس میں
جلدی اور جلدی ہوتی ہے
.برمی :جو دوسری موت ہے .مکاشفہ 8 :21
:بہت عمدہ اور روحانی جگہ ہے (1).
:ای( .اختتامی = تحفظ اور ڈھانچہ(
لہذا آپ ایم کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ امیروں کے لئے تھے"
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:بی( .بیرونی ڈارک(
اور تجھے تاریکی کی تاریکی میں ڈال کر تاریکی میں ڈال دو .وہاں روتے رہیں گے"
.دانتوں کا" .میتھیو 25:30
:غیر ملکی ٹیکنیکل اور ایجنسی کا ایک جگہ ہے (2).
:سی( .بیرونی ڈھانچہ(
اور ان سے مت ڈریں جو جسم کو مار ڈالیں ،لیکن روح کو مارنے کے قابل نہیں ہیں".
لیکن ،بلکہ اس سے ڈرتے ہیں
.جسم اور روح دونوں جہنم میں تباہ کرنے کے قابل ہے" .میتھیو 10:28
خداوند کا خوف حکمت کا آغاز ہے .اور وہ سمجھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں"
.اس کے احکامات :اس کی حمد ہمیشہ تک قائم ہے" .زبور 10 :111
".خداوند کا خوف حکمت کا آغاز ہے :اور مقدس کا علم سمجھتا ہے"
.امثال 10 :9
:ڈی( ہتھیار اور کے گونیشن(
لیکن بادشاہی کے بچوں کو بیرونی تاریکی میں ڈال دیا جائے گا :وہاں روئے گی اور"
.دانتوں کا کام کرنا "متی 8:12
:ای( .تقویت کے لئے(

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
اور یہ ہمیشہ دائمی عذاب میں جائیں گے ،لیکن راست باز ہمیشہ کی زندگی میں رہیں"
".گے
.متی 25:46
:کوئی امید نہیں ہے (F).
اور اس کے سوا ،ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے :تاکہ وہ"
گزریں گے
اس وجہ سے آپ کو نہیں کر سکتے ہیں :نہ ہی وہ ہمارے پاس جا سکتے ہیں ،یہ اس سے
.آئیں گے" .لوقا 26 :16
:کوئی ریستوران کی جگہ نہیں ہے (3).
:اے( .تعلیم کے لئے(
اور ان کی عذاب کا دھواں ہمیشہ تک اور ہمیشہ تک پہنچتا ہے
جو جانور اور اس کی تصویر کی عبادت کرتے ہیں ،اور جو اپنے نام کا نشان حاصل کرتا
ہے" .وحی
14:11.
:بی( .آگ کا تجربہ نہیں ہے(
اور اگر تیرا آنکھ تجھ سے نفرت کرے تو اسے پھنسا دے .یہ بہتر ہے کہ آپ کے ساتھ"
خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں
ایک آنکھ ،جہنم میں ڈالنے کے لئے دو آنکھوں کے مقابلے میں :جہاں ان کی کیڑا نہیں
ہے ،اور یہ ہے
.مرکوز نہیں" .مارک 48-47 :9
سی( .آگ بجھانا(
کیوں کہ اگر تیرا ہاتھ یا پاؤں تجھ سے نفرت کرتا ہے ،تو اسے کاٹ دو اور تجھے ان"
سے نکال دو .یہ تمہارے لئے بہتر ہے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
زندگی میں داخل ہونے یا معطل کرنے کے بجائے ،ہمیشہ دو ہاتھوں یا دو پاؤنوں میں ڈال
دیا جائے گا
.فاع" .میتھیو 8 :18
جہنم سے نجات

:ہڈی اور شدید بیماریوں کا ایک حل ہے (4).
اے( .اس کے نتیجے میں دشمنوں کی تباہی(
پھر وہ بائیں ہاتھ سے ان سے بھی کہا جائے گا ،تم مجھ سے لعنت کرو ،ہمیشہ لعنت میں"
.لعنت کرو
.شیطان اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کیا" .متی 25:41
:بی( .تمام مقاصد کے تمام واقعات(
وقت آ گیا ہے کہ فیصلے خدا کے گھر میں شروع ہونا چاہئے :اور اگر یہ ہمارے ساتھ"
شروع ہوتا ہے تو کیا ہے
کیا خدا کا انجیل نہیں مانگتا ان کا خاتمہ کیا جائے گا؟ اور اگر نیک کاموں سے بچا لیا
جائے تو
.بے گناہ اور گنہگار کہاں آئے گا؟ " 1پطرس 18-17 :4
:سی( متضاد(
لیکن ان کے لئے جو متضاد ہیں ،اور حق کی اطاعت نہ کرتے ہیں ،لیکن نیک عمل"،
،اطاعت
اور غضب ،تنازع اور پریشانی ،انسان کی ہر روح پر جو برائی کرتا ہے ،یسوع مسیح
،کے
.اور غیر ملکی کے بھی" .رومیوں 9-8 :2
:ہڈی اور شدید بیماریوں کا ایک حل ہے (4).

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
:ڈی( اقوام متحدہ اور لرنس(
لیکن خوفناک ،بے شک ،اور نفرت مند ،اور قاتل ،اور حاکمین ،اور"
.جادوگروں اور بت پرستوں اور تمام جھوٹوں کو ان کے حصہ جھیل اور گندم میں پڑے گا
.دوسری موت ہے" .مکاشفہ 8 :21
:ای( .سوڈوم اور گرومورس(
سوڈوم اور گوومرا ،یہاں تک کہ ان کے بارے میں شہروں کی طرح بھی خود کو ختم"
کرنا

.ابدی فلح" .جے 7
.برائے کرم بھی حوالہ دیتے ہیں :پیدائش  9 2-1 :9 1اور رومیوں 32-16 :1
:مسیح کے جسم کی خرابیوں کا سامنا (5).
کیونکہ اگر خدا نے فرشتوں کو گناہوں سے بچا نہیں تو اس نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا"،
اور انہیں بچایا
اندھیرے کے زنجیروں ،فیصلے کے لئے مخصوص ہونا؛ اگر یہ ایرر برقرار رہے تو
ہمارے ہیلپ ڈیسک سے رابطہ کریں .غلط استعمال کی اطلع دیتے ہوئے ایرر آ گیا ہے
دنیا کو خداوند یسوع مسیح کے علم کے ذریعہ ،اور وہ دوبارہ اس میں داخل ہوکر ،اور
.پر قابو پانے ،اختتام آخر ان کے ساتھ شروع سے بدتر ہے 2" .پطرس 4 :2؛ 20
جس نے کبھی نہیں کہا تھا (6).
اور جو تم ہمارے ساتھ پریشان رہو گے ،جب خداوند یسوع کو جنت سے نازل کیا جائے"
گا
اس کے مقدس فرشتہ ،ان پر انتقام لے کر جو خدا نہیں جانتا ،اور اس کی اطاعت نہیں کرتا

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
ہمارے رب یسوع مسیح کی خوشخبری :کون موجودگی سے ہمیشہ کی تباہی کے ساتھ سزا
دی جائے گی
.رب کی ،اور اس کی قدرت کی شان سے 2" . . . .تھسلنونیوں 9-7 :1
:ابھی بھی شامل ہوں گے مستقل طور پر رہیں گے (7).
کیا تم جانتے ہو کہ نیکی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں کرے گا؟ دھوکہ نہیں دو"
غیر جانبدار ،نہ بت پرستی ،اور نہ ہی فتوی کرتے ہیں ،نہ ہی خود انسان کے ساتھ
،بدسلوکی کرتے ہیں ،نہ چور
جہنم سے نجات

نہ ہی ناراض ،نہ ہی ناپاکی ،نہ ہی بدبختی اور نہ ہی بدبختی سے خدا کی بادشاہی کا وارث
.ہوگا
.کرنتھیوں 10- 9 :6
:بیرونی تحفظ (8).
اور یہ ہمیشہ دائمی عذاب میں جائیں گے ،لیکن راست باز ہمیشہ زندگی میں ابدی ".میتھیو"
25:46.
:بیرونی ڈھانچہ (9).
اور ان سے مت ڈرتے ہیں جو جسم کو قتل کرتے ہیں ،لیکن روح کو مارنے کے قابل"
نہیں ہیں .بلکہ اس سے ڈرتے ہیں
.جسم اور روح دونوں جہنم میں تباہ کرنے کے قابل ہے" .میتھیو 10:28
:ڈویلپر ڈھانچہ (10).
فیم فیمنگ میں"

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
بیرونی (11).
:عذاب
بپتسما کے نظریات میں سے ،اور ہاتھوں ،اور مردہ کے قیامت کے ،اور سے بچھانے"
کے
.ابدی فیصلہ" .عبرانیوں 2 :6

"جلدی سے بھرا ہوا "!!

چوتھائی 26

"!خدا کا صحیح منصوبہ"
خدا نے اپنے حصہ کو ہراساں کیا ہے" :خدا کے لئے دنیا نے اتنا پیار کیا ،اس نے اپنا (1).
اور صرف ہی دیا
پیدا ہوا بیٹا ،جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے تباہ نہیں ہونا چاہئے ،لیکن ابدی زندگی ہے.
خدا کے لئے
دنیا کو مذمت کرنے کے لئے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا نہیں؛ لیکن اس کے ذریعے دنیا
ممکن ہو
.بچایا" .یوحنا 17-16 :3
انہوں نے اس کی محبت کو مسترد کیا" :لیکن خدا اس کی محبت کی طرف ہماری (2).
طرف متوجہ کرتا ہے
ہم ابھی گنہگار تھے ،مسیح ہمارے لئے مر گیا .بہت زیادہ ،اب اس کے خون کی طرف
سے حقائق کیا جا رہا ہے ،ہم کریں گے
.اس کے ذریعے قہر سے نجات پائیں" .رومیوں 9-8 :5
اس نے اپنے لئے اس کے جسم کو دیکھا" :کون نے ہمیں تاریکی کی طاقت سے (3).
نجات دی ہے
اس نے ہمیں اپنے پیارے بیٹا کی بادشاہی میں ترجمہ کیا ہے .میں جس نے ہمیں اپنے خون
،سے چھٹکارا دیا ہے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
.یہاں تک کہ گناہوں کی بخشش بھی" . . . . .کالونیوں 14-13 :1
شیڈڈنگ بلڈ کے بغیر سینٹ کے لئے کوئی معاہدہ نہیں" :اور تقریبا تمام چیزیں ہیں (4).
قانون کی طرف سے خون سے چھٹکارا ہوتا ہے :اور خون سے بچنے کے بغیر کوئی کمی
.نہیں ہے" .عبرانیوں 22 :9
گیسیل کو بچانے کے لئے ابلغ ہے" :کیونکہ میں مسیح کی خوشخبری سے شرمندہ (5).
نہیں ہوں کیونکہ کیونکہ یہ طاقت ہے
خدا کا خدا سب کو نجات دیتا ہے جو ایمان لتا ہے .یسوع مسیح کے لئے اور یونانی بھی.
"رومیوں
1:16.
حفاظت کی بابت مزید جانیں یقین؛ اور خدا کا حکم" :اس سے پہلے کیوں (6).
،تمام فطرت اور ناپسندگی کے سپرد ،اور مشغول لفظ کے ساتھ نیکی کے ساتھ حاصل
.جو آپ کی روح کو بچانے کے قابل ہے" .جیمز 1:21
تمام انسان کی مدد کی گئی ہے" :میرے پاس آ جاؤ ،جو تم مزدور ہو اور بھاری بھرا (7).
ہوا ہو ،اور میں
آپ کو آرام دے گا .آپ پر میرے جوک لے لو ،اور مجھ سے سیکھیں؛ کیونکہ میں نیک
اور دل کی کمزور ہوں .اور
تم اپنی جانوں کے لئے آرام کرو گے .میرے جوک کے لئے آسان ہے ،اور میرا بوجھ ہلکا
.ہے" .میتھیو 30-28 :11
ایمان خدا کے حکم کی طرف اشارہ کرتا ہے" :تو پھر ایمان سن کر آتا ہے ،اور (8).
.خدا کے کلم سے سن کر" .رومیوں 10:17
جہنم سے نجات

غصے اور فطرے کے ساتھ کریں گے" :لہذا جس نے یہ بات سن لی (9).

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
میرے لئے ،اور ان کو کیا کرتا ہے ،میں اسے اس شخص کو پسند کرتا ہوں جو اس نے
اپنے گھر کو چٹان پر بنایا
بارش نیچے آ گئی ،اور چلے گئے ،اور ہواؤں نے اڑا دیا ،اور اس گھر پر مارا .اور یہ گر
گیا
نہیں :کیونکہ یہ ایک پتھر پر قائم کیا گیا تھا" .متی " .25-724ہر کوئی جو مجھ سے کہتا
،ہے ،رب
رب ،آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گا .لیکن وہ اپنے باپ کی مرضی کرتا ہے جو آسمان
" .میں ہے
.متی 7:21
جیسس مسیح کے گلس کا اعتراف کریں" :لیکن اس کے بغیر یقین کرنے کے لئے (10).
یہ ناممکن ہے
اس کے لئے :کیونکہ وہ جو خدا کے پاس آتا ہے اس پر یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ ہے،
اور وہ خوبی سے ان کے ثواب وال ہے
.اس کی تلش کریں" .عبرانیوں 6 :11
یہ اس بات کا یقین ہے کہ آپ یقین کریں گے" :اور بہت سے دوسرے اشارے نے (11).
واقعی یسوع میں کیا
اس کے شاگردوں کی موجودگی ،جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے ہیں .لیکن یہ لکھا ہے
کہ تم شاید ہو
یقین ہے کہ یسوع مسیح ،خدا کا بیٹا ہے .اور جو ایمان لئے تم اس کے ذریعہ زندگی گذار
سکتے ہو
نام" .جان " .31-30 :20یہ چیزیں میں نے آپ کے پاس لکھا ہے جو بیٹے کے نام پر یقین
رکھتا ہے
خدا تم جانتے ہو کہ تم ابدی زندگی ہے اور تم اس کے بیٹے کے نام پر ایمان لئے ہو
.خدا 1" .یوحنا 5:13

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
موجودہ یا پیش" :میں تم سے کہتا ہوں ،نہیں :لیکن ،تم توبہ کر کے ،تم سب اسی (12).
".طرح تباہ ہو گے
لوقا " .3 :13جو ایمان لتا ہے اور بپتسمہ دیتا ہے وہ نجات پائے گا .لیکن جو ایمان لئے
وہ نہیں ہوگا
.نقصان پہنچا" .مارک 16:16
بیان کیا گیا" :اور اس جہالت کے اوقات میں خدا نے پکارا تھا؛ لیکن اب تعریف ہے (13).
.سب لوگ ہر جگہ توبہ کرنے کے لئے! "اعمال 17:30
مرد سے پہلے مسیحی مسیحی شخص" :جو کوئی اس سے پہلے مجھ سے اقرار (14).
کرے گا
مرد ،وہ جنت میں ہے جو میرے باپ سے پہلے میں بھی اقرار کروں گا .لیکن جو مجھ
سے انکار کرے گا
مردوں کے سامنے ،میں اپنے باپ سے پہلے جو آسمان میں ہے اس سے انکار کرتا ہوں.
"متی " .33-32 :10وہاں ہے
.خدا اور مرد ،مسیح یسوع آدمی کے درمیان ایک خدا اور ایک ثالث؛ " 1تیمتھیس 5 :2
آپ کے منہ کے ساتھ مسیحی مسیح کے ساتھ" :اگر تم اپنے ساتھ اقرار کرو گے (15).
خداوند یسوع کا منہ ،اور اپنے دل پر یقین رکھو کہ خدا نے اس کو مردوں میں سے اٹھایا
،ہے
آپ کو بچایا جائے گا .کیونکہ دل کے ساتھ انسان راستے پر ایمان رکھتا ہے .اور منہ
اعتراف کے ساتھ
.نجات کے لئے بنا دیا گیا ہے" .رومیوں 10- 9 :9
سینٹ کے اختتام کے لئے تیار کیا جائے" :پھر پطرس نے ان سے کہا ،توبہ کرو(16). ،
اور
کیا تم نے یسوع مسیح کے نام میں تم میں سے ہر ایک کو گناہوں کی معافی کے لئے بپتسما
دیا ہے ،اور تم ہو گے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
.روح القدس کا تحفہ حاصل کریں" .اعمال 2:38
بچا لیا جا سکتا ہے" :جو ایمان لتا ہے اور بپتسمہ دیتا ہے وہ نجات پائے گا .لیکن (17).
وہ وہی ہے
.مومنوں کو ناراض نہیں کیا جائے گا" .نشان زد 16:16
خداوند اپنے چرچ کو امریکہ کا حوالہ دیتا ہے" :خدا کی تعریف کرو اور سب کے (18).
ساتھ احسان کرو
.لوگ .اور خداوند نے روزانہ کلیسیا میں شامل کیا جیسا کہ نجات پانا چاہئے" .اعمال 2:47
جہنم سے نجات

اس بات کا یقین ہے کہ" :ان چیزوں میں سے کوئی خوف نہ کرو جسے آپ کو (19).
.تکلیف پہنچتی ہے
دیکھو ،شیطان آپ میں سے کچھ کو جیل میں ڈال دے گا تاکہ تم آزمائیں .اور تم پریشانی ہو
گی
.دس دن :تم پر وفادار ہو ،اور میں تجھے زندگی کا تاج بناؤں گا" .مکاشفہ 2:10
اور انہوں نے اسے )بیٹن( پریشان کردیا"

بہت اختتام ختم ہونے کے بعد" :اور تم میرے نام کے لئے تمام مردوں سے نفرت (20).
کرو گے
وہ جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا" .متی " .10:22مبارک ہو تم ،جب لوگ
غائب ہو جائیں گے
آپ کو ،اور آپ کو پریشان کر کے ،اور میرے خلف جعلی طور پر آپ کے خلف تمام
،برائیوں کا کہنا ہے کہ .خوش آمدید
خوشی سے زیادہ ہو جاؤ :کیونکہ تم جنت میں تمہارا اجر ہے
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آپ سے پہلے" .میتھیو " .5:11ان چیزوں سے میں نے تم سے کہا ہے کہ تم امن ہوسکتے
ہو .میں
.دنیا تم پریشان ہو گا ،لیکن خوش ہو جاؤ ،میں نے دنیا پر قابو پا لیا ہے" .جان 16:31
کسی کمرشپ کے ساتھ ممنوع نہیں" :لہذا میرا محبوب (21). ،
بھائی ،صبر کرو ،ہمیشہ رب کے کام میں ہمیشہ رہو ،کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا
رب میں محنت نہیں بیکار ہے 1" .کرنتھیوں 15:58
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اس کے لئے ساری روحانی رویے کا ایک لفظ"
" !فروری 2010 ،کو مسیح کی شادی 06
s
وحی کا یہ کلم مسیح اور یسوع مسیح کے لئے ہمارے پروردگار اور رسول پر روح
،القدس سے آیا
جس کا نام بھائی پیٹرک اے کرک ہے 1 ،ایم ایم میں 06 .فروری 2010 ،کو ایک مقدس
مینڈیٹ کے طور پر
!خدا کی سلطنت اور اس کی عظمت کے لئے ہر قوم میں تمام چرچ اور وزارتیں
" عیسی علیہ السلم کی فرمانبرداری کے مطابق پہلے کینٹوری چرچ" تم برطانیہ ہیں"
لوقا  (21 :17خدا کی بادشاہی کے طور پر برتری الہی آرڈر اور فاؤنڈیشن کے تحت چل(
رہا تھا
کہ یسوع ،خود ،قائم اور قائم کیا تھا ،پر مشتمل ہے .(1) :رسولوں ) .(2پیغمبر
ایجینبلسٹس؛ ) .(4پادریوں؛ ) .(5افسیوں  16-11 :4کے مطابق اساتذہ افسیوں (3).
!؛ رومیوں 1: 1-2312-9 :1
،اگر پانچ شاخوں یا پانچ گنا وزارت اور رسولوں کے بائبل الہی حکم ،پیغمبروں
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ایجینجسٹسٹ ،پادری ،اور اساتذہ کو قبول نہیں کیا گیا اور مکمل طور پر سبھی مرکزی
مرکزی دھارے کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے
آج کل گرجا گھروں اور وزارتیں ،پھر وہ پہلے سے ہی مکمل طور پر مکمل ردعمل میں
ہیں
!اس دور میں بادشاہوں کی بادشاہی اور اس کے حقیقی ،الہی حکم کے خلف
یسوع مسیح کے حقیقی الہی آرڈر اور فاؤنڈیشن کی مکمل قبولیت اس کی ضرورت ہوتی
ہے
مرکزی دھارے کے چرچوں اور وزارتوں نے پانچ فولڈنگ کی وزارت کو مکمل طور پر
میں ہونے کی اجازت دی ہے
تمام ضروریات کی طرف سے خدا کے سچے زندہ خدا کی روح میں مکمل طور پر عمل
.افسیوں  4:16کے مطابق
اگر چرچوں اور وزارتوں کو پانچ فولڈنگ کی وزارت کو جگہ اور مکمل طور پر مکمل
کرنے کی اجازت دینے سے انکار
فعل )جیسے پہلی صدی ڈی ڈی( ،پھر ان گرجا گھروں اور وزارتیں الگ الگ ہیں
آج کے لئے خدا اور اس کی بادشاہی الہی آرڈر کے خلف عہد؛ اور ،صحیح کی غیر
موجودگی میں
ذمہ داری ،ان چرچوں اور وزارتوں کے لئے صرف ایک روحانی اختیار دستیاب ہے
خدا کا عذاب اور فیصلہ! براہ کرم ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ،خدا کی نظر میں ،تمام
امثال  19-16 :6کے مطابق رب العالمین کے طور پر شیطان ہے اور خدا کے سامنے ایک
.حرمت ہے
!بائبل سب گناہ کے لئے جدید خط ہے
اب ہم قادر مطلق خدا کی بادشاہی اور ان کے پیارا بیٹا ،یسوع مسیح میں بہت خوش قسمتی
سے ہیں
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مسیح! اور ،ہم سب کو اپنے آسمانی باپ کے بزنس کے بارے میں ہونا چاہئے جو تمام
روحوں سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں
سب گناہ! ہمیں بھی سچائی برطانیہ کی ذہنیت اور سچائی سلطنت دل ہونا چاہئے ،جیسے
ہمارے
آسمانی باپ ،جو ہمیں خدا کی آخری وقت کے منصوبوں ،مقاصد اور تباہی کے ساتھ قدم
میں ڈالے گا
آج ہماری سلطنت میں! مکاہ  12-1 :3اور مالکی  11-1 :3کو پڑھیں .جج
جہنم سے نجات

اس موجودہ حور میں خدا کے گھر میں سب سے پہلے اٹھائیں! معروف یو ایس ایس
پیغمبروں کو خدا کے ہاتھ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ وہ روح کی خدمت کر
رہے ہیں
میمن کا؛ للچ؛ اور باہمی خوشبو! خدا اس سے نفرت رکھتا ہے ،اور اس چیزوں کے خلف
اس کا فیصلہ جلد ہی کرے گا
پاس آئے! ا تعالی ہمارے خدا کے لئے ان کی الہی روش کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں
ہے) ،ان کے گرجا گھروں میں اور
آج وزارتیں( ،ایک بار پھر ان کی نظم و ضبط اور فیصلوں کی مقدس واپسی کے ساتھ،
یہاں تک کہ وہ تھے
باب  5میں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ،ان کے لوگوں کو بل کر ان کو سزا دی
روح القدس کے خلف جرم! لہذا ،عزیز محبوب سنت ،اب ہم سب سے پہلے توبہ کرنا
ضروری ہے
یہ بہت دیر ہو چکی ہے! "تمام اقوام متحدہ میں خدا کی محبت اور محبت کے لئے محبت
میں ،میں رہتا ہوں ،مسیح میں
).یسوع ،رسول پیٹرک اے کرک )سرپرستوں کے خادم
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"جلدی سے بھرا ہوا "!!
"سوالت اور جوابات"
:نوٹ
جلدی سے بیدار ہونا" کا مطلب یہ ہے کہ! رہنے کے لئے ضروری کئی پوائنٹس"
یا جہنم سے باہر رہنے کے لئے ،حالنکہ خداوند نے انہیں حال ہی میں مجھ سے ظاہر کیا.
اور وہ اسی طرح ہیں
پیروی کریں .(1) :ہر چار چار گھنٹے کی مدت کے اندر اندر تمام گناہ کا جواب ).(2
:حکمت
رب کی طرح مقدس زندگی زندہ رہو .خدا کے لوگوں کے طور پر ،ہم نے یہ کرنے کے
).لئے بھول گیا ہے3) .
حرارتی) :اگر تم جسمانی طور پر قابل ہو( ،سجدہ کرنے پر خداوند کے سامنے سجدہ کرو
مسیح یسوع مسیح کے ذریعے خدا کی تلش کرنا ذاتی طور پر ایک ایسی حیثیت کے طور
پر اس مقدس وجود میں لو
ان کے دائیں ہاتھ پاور اور اتھارٹی کے تحت جمع کرانے .(4) .کھائیں ،اپنے پہلے سے
واپس جائیں
محبت کرو جو یسوع مسیح ہے؛ کیونکہ ہم بادشاہ کے بادشاہوں اور خداوند کی خدمت
کرتے ہیں
خداوند کے بارے میں صرف ایک پرانے دوست نہیں  -یسوع مسیح کے لئے بہت جلد
ہماری راستبازی اور
!مقدس جج
،اس لئے ،میرے لئے راستبازی کا تاج بنا دیا گیا ہے ،جو رب ،صادق جج"
اس دن مجھے دے دو اور نہ صرف مجھ پر ،لیکن ان سب لوگوں کے لئے جو اس سے
محبت کرتا ہے " 2تیموتھی
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عام اسمبلی اور جدید ترین چرچ کے لئے ،جس میں جنت میں لکھی جاتی ہے ،اور" 4: 8.
خدا کے لئے سب کا جج ،اور صرف مردوں کی روحوں کو کامل بنایا .ہمارے خدا کے
لئے ایک سازش ہے
پھر "عبرانیوں  12:23اور " .29خداوند کی نظر میں اپنے آپ کو سخت کرو ،اور وہ
".تمہیں اٹھائے گا
پطرس " .4:10کیونکہ لکھا ہے ،تم مقدس ہو .کیونکہ میں مقدس ہوں 1" .پطرس 1 .1:16
"،لیکن میں آپ سے کہتا ہوں
جو کوئی اپنے ہی بھائی سے ناراض ہے اس کے بغیر صرف فیصلے کے خطرے میں ہو
گا
،جو شخص اپنے بھائی سے کہیں گے ،کونسل کا خطرہ ہوگا .لیکن جو کہیں گے
تو بیوقوف ،جہنم کا خطرہ ہو گا" .متی " .5:22اگر تم لوگ ان کے قصوروں کو معاف
کرتے ہو ،تو تمہارا
آسمانی باپ آپ کو بخشش بھی دے گا .لیکن اگر آپ ان کے قصوروں کو معاف نہ کریں
گے تو نہ ہی تمہاری مرضی ہوگی
آسمانی باپ آپ کی شفاعت معاف فرماتا ہے" .میتھیو " .15-14 :6لیکن خداوند یسوع مسیح
،پر رکھو
.اور فرش کے لئے نذرانہ نہ بناؤ ،تاکہ اس کی خواہشات کو پورا کردیں" .رومیوں 13:14
:حوالہ
ہمیں اپنے آپ کو )ہم میں سے ہر ایک( کی جانچ پڑتال کرنا ہے .اور یسوع کے ساتھ
ہماری روزانہ چلیں اور اپنی جانیں حاصل کریں
مسیح کو صاف کرنے کے لئے اور خداوند کے حضور لمحے تک مقدس لمحے بنائے
جائیں .ہم ہیں
توبہ کریں اور کسی بھی شکل میں کسی بھی اور تمام غیر محفوظ سے چھٹکارا حاصل
کریں .جواب دیں ،اور اس بات کو یقینی بنائیں
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جہنم سے نجات

تمام پیروی سے چھٹکارا حاصل کرو! ہتھیار کے کسی بھی ٹکڑے ٹکڑے کو ہٹا دیں اور
،نہ ہٹائیں ،جیسے) :پیسے
غلط استعمال رپورٹ نہیں کیا جا سکا .ایک یا زیادہ ایرر آ گئے ہیں .براہ مہربانی ایرر
پیغام سے نشان زدہ فیلڈز کو ٹھیک کریں .کسی بھی یا جو کوئی  /لیتا ہے
آپ کی زندگی میں پہلے ہی سے پہلے آپ کے لئے ایک بت بن گیا ہے .اور یہ بہت ہی ہیں
چیزیں جو خدا خدا کی بادشاہی میں جنت کی اجازت نہیں دے گی! چیزیں جیسے زنا ،ہم
،جنس پرستی
للچ ،فطری للچ ،میمن ،اور ا تعالی کی طرف بغاوت کے تمام شکل بالکل بالکل ہیں
جو چیزیں خدا نے فرمائی ہیں وہ جہنم کی آگ میں تباہی کے لۓ اپنی جان کی طرف سے
روح کو پیدا کرے گی .ہم
بھل ہوا ہے اور بہت طویل عرصہ تک ہمارے راستہ چل گیا ہے! زبور  46:10کے اندر
اندر ،اب
خداوند کہہ رہا ہے" :اب بھی رہو؛ اور جانتا ہوں کہ میں خدا ہوں "" .آپ کے یی ای ہاں ہو
اور آپ کا دن نو ہو
جو کچھ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے اس کے لئے" .متی " .5:37خداوند کا خوف نفرت
کرنا ہے
برے؛ فخر پریشان اور برا راستہ اور گندا منہ ،میں نفرت کرتا ہوں" .امثال " .8:13لیکن
وہ زیادہ فضل دیتا ہے ،لہذا اس کا کہنا ہے کہ خدا فخر کا مقابلہ کرتا ہے ،لیکن ذلت سے
.فضل دیتا ہے
اپنے آپ کو خدا کے لئے جمع کرو .شیطان کا مقابلہ کرو ،اور وہ آپ سے ای میل کرے گا.
"یعقوب " .7-6 :4ہو
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دھوکہ نہیں خدا توقف نہیں کرتا :کیونکہ جو کوئی شخص بوجھ کرتا ہے ،وہ بھی کاٹ دیتا
ہے .اس کے لئے
.اس نے اپنے خیمے کو بوڑھ کر باندھے گا .لیکن جو روح سے بوجھتا ہے وہ کرے گا
" .روح ہمیشہ کی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے
سوال  :1 #بعض لوگوں نے پوچھا ہے" :اگر یہ ایرر برقرار رہے تو ہمارے ہیلپ ڈیسک
.سے رابطہ کریں
ان لوگوں کے بارے میں جو ہینڈیکپس ہیں؛ اور وہ جان لیں گے؟ مقدس صحابہ ہمیں بتاتے
:ہیں" :ہاں
سب جانیں گے "" .کیونکہ جو خدا کے بارے میں جانتا ہے وہ ان میں ظاہر ہے .خدا کے
لئے
اس نے ان کو شفا دیا .دنیا کی تخلیق سے اس کی پوشیدہ چیزوں کے لئے واضح طور پر
،دیکھا جاتا ہے
اس چیزوں کی طرف سے سمجھا جا رہا ہے ،یہاں تک کہ اس کی ابدی طاقت اور خدا کی
طرف سے؛ تاکہ وہ
.عذر کے بغیر ہیں" .رومیوں 20-19 :1
سوال  :2 #کیا یہ ایک نقطہ نظر تھا یا کچھ اور؟ میں ،بیٹ سٹیونس ،ترجمہ میں دی
یسوع کے ساتھ روح القدس جہنم کے گڑھے میں میرے ساتھ! روح نے مجھے اپنی روح
میں اور میرے میں فعال کیا
میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت سارے واقف ہوں .میں نے
دیکھا؛ محسوس کیا سنا اور تجربہ کار
اس کتاب میں جو سب کچھ خداوند نے دکھایا ہے اس کے مطابق ہے
جہنم کے ہمارے دورے کے دوران! اس کے بعد سے ،میں نے ان پر غور کیا ہے جس
میں میں نے دیکھا ہے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
روحیں جیسے وہ ہوا شافٹ پر چلتے ہیں اور غائب ہیں! میں نے ان کی آوازیں سنائی ہیں.
اور ان کی آواز عام طور پر
کہہ رہے ہیں" :میری مدد کریں :میں نہیں جانتا کہ میں یہاں ختم کروں گا! کسی نے مجھے
" !کیوں نہیں بتایا ؟
اس سوال کے جواب میں جواب دیا "کسی نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟" ہے :بہت سے ،بہت
سے نسلوں کے لئےہے۔

باب 2
"!بغاوت اور خواب"
میں نے پکارا اور پکارا .اور بہت سے وقت ،میں نے اپنی روح ،ٹریفکنگ )روٹی( میں
روح کی بہت بڑی تعداد جو روح جہنم کے ابدی فیز میں جلدی کر رہے ہیں ،پر روح
القدس
غیر جانبدار گناہوں کے کسی بھی بیداری کے بغیر جو ان کے اندر کافی تعداد میں قبر یا
سنگین ہیں
انہیں آسمان سے باہر رکھو اور ان کی جھیل آگ اور بریمین کی مذمت کرو! روح القدس
!نظم بہت بہت اچھا ہے! رب مجھے یہ دوبارہ بار بار دوبارہ دوبارہ کہہ رہا ہے
رب نے بہت ساری انتباہ جاری کی ہے  -ایک دوسرے کے بعد ایک دوسرے کے اپنے
نبیوں کے ذریعے
اس کی فضل اور رحمت؛ لیکن ،اقوام متحدہ میں مسیح کے اختتام پذیر عورت میں اب بھی
!سن نہیں رہے ہیں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
نہ ہی میں اور نہ کسی اور کے علوہ ،خداوند خدا ہی کے سوا ،حقیقی فیصلے کر سکتا
ہے .لیکن
میں آپ کے اندر خدا کی تمام قوتوں سے آپ کو رو رہا ہوں کہ تم سب سے محبت کرو
ہر ملک کو اس منڈی اور حتمی انتباہ کو سنجیدگی سے سنبھالنے کے لۓ ،ہماری روحانی
قابلیت کے طور پر
اس موجودہ وقت میں توازن میں سب پھانسی کر رہے ہیں! خدا ہماری جانوں پر رحم کرتا
ہے !! میں بہت زیادہ ہوں
بلکہ لوگ سچ توبہ کی راہ میں کچھ کرتے ہیں اور ایک مقدس ،احترام خوف رکھتے ہیں
اس سے پہلے کہ ا تعالی غالبا اس سے پہلے
خداوند فرماتا ہے" :میرے لوگوں کو یہ صاف کرو!" میں گرجا گھروں کے خلف نہیں
،آؤں گا
کیونکہ ہماری فطرت پرنسپلوں کے خلف ہے؛ اور اعلی جگہوں میں اور اندھیرے کی
تاریکیوں کی طاقت
جو کچھ میں نے گرجا گھروں پر روحانی اعتبار سے دیکھا ہے ،جو خوف ،شک ،بے
،ایمان
اور فتوی وہاں بیٹن کی طرف سے رکھتا تھا .یہ "پردہ" ہے کیونکہ مسیح کا جسم ایمان لنا
جاری رکھتا ہے
بیٹن اور جھوٹ! تمام مومنوں کو اب یہ سمجھنا چاہئے کہ خداوند صادق ہے
جج ،اور وہ بہت ہی جلدی خدا کے ہاؤس میں اپنے مقدس فیصلے شروع کررہا ہے!
پادریوں کے طور پر
اور چرچوں میں رہنماؤں ،یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں تبلیغ شروع کرنا ہوگا؛ پڑھانا؛ بات
کرنا
اور خدا کے کلم کے پورے مشورہ کو چلنے کے لئے ،صرف خدا کی سچائی کے
حصوں کو متفق نہیں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
کیونکہ "ہم کسی کو بدنام کر سکتے ہیں"؛ یا ،کیونکہ آپ "آپ کے بعض اراکین یا آپ کو
ڈھونڈ سکتے ہیں
وزارت شراکت دار " یا کیونکہ "تم اس کے بارے میں بات کرنے کی ترجیح دیتے ہو".
خداوند کہہ رہا ہے" :رکو
!میری روح کم اور میرے مقدس کلم میں خدا کے حلقوں کے مکمل مشورے کو چھوڑ دو
"
مقدس بائبل ہمیں بتاتا ہے" :کیونکہ میں ہر شخص کو گواہی دیتا ہوں جو اس کی پیشن
گوئی کے الفاظ سنتا ہے
کتاب ،اگر کوئی شخص ان چیزوں میں شامل کرے گا تو خدا اس کو اس آفتوں میں شامل
کرے گا جو لکھے ہوئے ہیں
یہ کتاب :اور اگر کوئی شخص پیشن گوئی کی کتاب سے نکل جائے تو خدا لے جائے گا
زندگی کی کتاب ،اور مقدس شہر سے باہر ،اور جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ان کا حصہ دور
ہے
.اس کتاب میں" .مکاشفہ 19-18 :22
.خدا تمباکو نوشی نہیں کرے گا :جو بھی تم نے بویا ہے وہ بھی تمھارے ساتھ لے جاؤ گے
جہنم سے نجات

"،اور جب اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ لوگوں کو بھی بلیا تو انہوں نے ان سے کہا"
میرے پیچھے آئیں گے ،اسے اپنے آپ سے انکار کرو اور اپنے کراس لے لو اور میری
پیروی کرو .جو چاہے گا
اس کی جان کو بچانے کے لۓ اسے کھو دے گا .لیکن جو بھی میری خاطر اور انجیل کے
لئے اپنی زندگی کھو جائے گا
اسے بچائے گا .اگر یہ پوری دنیا کو حاصل کرے گا اور اپنی جان کو کھو جائے تو یہ کیا
شخص ہے؟

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
یا آدمی اپنی روح کے بدلے میں کیا کرے گا؟ جو کوئی مجھ سے شرمندہ ہو جائے گا
اور اس بدقسمتی اور گناہگار نسل میں میرے الفاظ میں سے کوئی بھی .اس کا بھی ابن آدم
ہو گا
شرمندہ ،جب وہ اپنے فرشتہ کے حضور مقدس فرشتوں کے ساتھ آتا ہے" .مارک -34 :8
38.

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
چیمپئن شپ 30
"آگے بڑھنے"!
یہی تھا! میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں اور پیروکار انتباہ اور پیشن
.گوئی لکھوں گا
لیکن ،رب نے یہ فیصلہ کیا ہے! میں نے کیا کیا ہے اور وہی وہی کرنا جاری رکھیں گے
جو رب
!مجھے بتاتا ہے
خداوند ایک نیا کام کر رہا ہے! ایک نیا اور مقدس عطیہ آنے وال ہے ،جیسا کہ وہ دعا کرتا
ہے
ہر قوم میں خدا کی ان کے اختتام پذیر سنت اصل بنیاد پر ،جو یسوع کی طرف سے قائم ہے
پہلی صدی چرچ اے ڈی .اس کے ذریعے ،ایک مستحکم لوگ موجود ہیں ،سست اور
،کھڑے ہیں
جو اس گھنٹہ میں خدا کی سچائی کو جانتا ہے ،اس کا گناہ گناہ کے حوالے سے کوئی
معاہدہ نہیں ہوگا

توبہ
یہ ہر قوم میں اپنے تمام لوگوں کے لئے خداوند کا آخری وقت ہے .یسوع ہے
کہنے لگے" :جلدی میں جلدی میں مجھے توبہ کریں .میں ایک حسد خدا ہوں .جو چیزیں تم
کرتے ہو
بہت شروع میں میں اطاعت کا حکم دیتا ہوں پاکیزگی وفاداری؛ توبہ راستبازی

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
.اور خدا کے کلم کی سچائی کے لئے حوصلہ افزائی! رب العالمین کا کہنا ہے کہ
مجھے اس پورے پیغام کے لئے خداوند کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ اس کے دل سے میرا
دل نکل سکے
مکمل طور پر .کیوں؟ کیونکہ خدا کے وقت اور اس کی کامل کے ساتھ قطع نظر میں سب
کچھ بہتر ہوتا ہے
!اس طرح کے لئے اس طرح کے لئے گا
مزید انتباہ اور فیصلے آ رہے ہیں .اس میں صرف ترقیاتی طور پر متعارف کرایا جائے گا
!مستقبل
یہ وقت ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی سچائی جانتے ہیں .کیونکہ ،اگر آپ نہیں کرتے ،تو
وہاں نہیں ہے
!تلوت ابڑنے کا وقت اب نیا ہے
یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے اس آیت کو لکھ رہا ہوں ،رب رب العالمین کو اٹھاتا ہے،
،پیغمبروں
نبی صلی ا علیہ وآلہ و وآلہ وسلم نے الہی آواز کو الہی آواز دی اور خدا کے کلم کو
جھٹلیا
!مدعو کرنے کے لۓ
بہت سے خدا کے لوگ جلدی سو رہے ہیں ،اور آرام دہ اور پرسکون؛ لیکن ،یہ بہت مختلف
ہے
دوزخ میں دوسری طرف"! وقت باہر چل رہا ہے ،اور جہنم تمام مصیبت کے لئے حقیقی"
ہے! پھر ،میں کہوں گا
!یہ :جہنم چلتا ہے اور اور وہاں کوئی اسکوپ نہیں ہے
کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے .جی ہاں ،میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں؛ لیکن ،اس
طرح سے کھو جانے سے بہتر ہے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
!جہنم میں آپ کی اپنی جان ،جلد ہی آنے والے چیزوں کے باوجود
مسیح کی لش کو تیار اور لیس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت متاثر ہوئے ہیں
قریبی افق پر اختتام پذیر کچھ کچھ نہیں .ہمیں خدا کی مکمل اور حقیقی گراں کی ضرورت
ہے
خدا کے کلم کے پورے مشورے کے ساتھ گہری ،ذاتی ،ہاتھ سے ہاتھ چلنے کے لئے
نظریات کے ساتھ
جہنم سے نجات
یسوع مسیح کے ساتھ تعلقات! میری مخلص خواہش یہ ہے کہ لکھوں روحیں خداوند کے
پاس آئے اور دیکھیں
بہت دیر ہو چکی ہے اس سے قبل ان کے ذاتی نجات دہندہ ،رب ،مسیح ،بادشاہ اور کے
طور پر حاصل کرنے کے لئے !! میں
جنت میں ان کو دیکھنے کے لئے اور جہنم سے باہر ان میں سے کچھ چھین کرنے کا ارادہ
رکھتا ہے! اس کتاب کا مطلب ہے
خدا کی قیمتی لوگوں کو ہلنا ،جیسا کہ میں اپنے سر یا ہاتھوں پر کسی کی جان کا خون
.نہیں چاہتا
اور نہ ہی میں اپنے رب کے سامنے کسی شخص کے خون سے بچاؤ کے ساتھ کھڑے ہونا
چاہتا ہوں
میں ہر قوم میں مسیح کی دلہن کو جاننے کے لئے اپنی مقدس طاقت سے بات کرنے سے
،ڈرتا تھا
خدا کے زیر التواء ،صادق فیصلوں کے بارے میں! یسوع اپنے مقدس فوجیوں  /یودقاوں
کی تلش میں ہے
اس کی بادشاہی آج! وہ اپنی عارضی وقت کی فوج کو اس کی عظمت کے لئے آگے
!بڑھانے کے لئے تیار ہو رہی ہے
میں اس سوال کے ساتھ قریبی ہوں :جب آپ مستقل ماحول میں رہیں گے؟

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
کیا آپ "مسکراہٹ سیکشن" )ہیل( میں کھڑے ہو جائیں گے؟ یا آپ "ناخوشگوار" میں
کھڑے ہو جائیں گے
سیکشن ")ہیویئن(؟
کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں کہ نے کہا ہے ،انتقام مجھ سے تعلق رکھتا ہے ،میں اس کا بدلہ"
دونگا
رب .اور پھر ،رب اپنے لوگوں کا فیصلہ کرے گا .یہ ایک خوفناک چیز ہے جو ہاتھوں میں
گر گیا ہے
خدا زندہ رہو" .عبرانیوں  .31-30 :10مجھے یقین ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے
اور سبھی
اس دنیا میں مادی چیزیں ،بشمول "اچھے کاموں یا اچھے اعمال" آپ کو ایک راستہ حاصل
نہیں کر سکتے ہیں
جنت میں یا آپ کو اضافی وقت خرید! وہاں نہیں ہے کھیل کھیلنا :اور
خدا کے سامنے کوئی خوشی نہیں! خدا ہمارے راستباز جج ہے اور اس کی بادشاہی ہاتھ
!میں ہے
.اور برکت وہ ہے ،جو مجھ پر ناراض نہیں ہوگا ".لوقا "7:23
خداوند خدا خود مختار لوگوں کو اٹھاتا ہے جو اپنے عیسائی وقت رسولوں کی نمائندگی
،کرتی ہے ،نبیوں
ایجینبلسٹ ،پادری اور اساتذہ! اس نے ابتداء سے وحی سے کبھی نہیں بدل دیا ہے!
"حضرت عیسی علیہ السلم
اسی کل ،اور دن اور ہمیشہ کے لئے" .عبرانیوں  .8 :13لوگ اسے بدل گئے اور اب ،خدا
ہے
جلدی جلدی ہر قوم میں مسیح کی سچائی معتبر خاتون کو واپس لوٹنے اور کام کرنے کے
لۓ اٹھائیں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
تمام اقوام متحدہ میں تمام چرچوں اور وزارتوں میں یسوع مسیح خود کو اصل بنیاد
!اس کی وزارت کے تمام فرائض ،خدا کے سنتوں کو حاضر اور سمبھال رہے ہیں
میں رب میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے درخواست کرتا ہوں ،بشمول ابھی تک
محفوظ نہیں ہوئے اور جو لوگ
رب سے بھرا ہوا ہے! براہ مہربانی دوبارہ کوشش کریں ،توبہ کریں ،اور صرف سچ میں
واپس آو
!خدا یسوع مسیح کے ذریعے خدا
.پیشہ ورانہ مشاہداتی منشور ،بین القوامی؛ ایل ایل ایل
اگر آپ ہمارے درمیان رب کی وزارت کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہیں؛ اگر
آپ کو نماز ،مشاورت ،نجات ،راستبازی میں تربیت کی ضرورت ہے؛ یا اگر آپ کی
عبادت کی جگہ کی ضرورت ہے
اور فلحی شراکت داری ،براہ کرم وزارت ویسی میں جائیں۔

خلصہ
رب چاہتا ہے کہ کسی کو تباہ نہ ہو .وہ واضح طور پر آپ کے لئے اور تمام انسانیت کے
!لئے عظیم محبت ہے
کیونکہ خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا ،اس نے اس نے ایک اور صرف بیکٹا بیٹا دیا ،جو"
بھی
ایمان لئے اس میں بھل نہیں ہونا چاہئے ،لیکن ہمیشہ کی زندگی ہے .کیونکہ خدا نے اپنا
بیٹا دنیا میں نہیں بھیجا
.دنیا کی مذمت لیکن اس کے ذریعے دنیا کو بچایا جاسکتا ہے" .یوحنا 17-16 :3
یہ آپ کے لئے اس کے دل کی ابدی خواہش ہے جو یسوع کے ساتھ ایک حقیقی ،گہری اور
مباحثہ تعلق ہے

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
مسیح ،کیونکہ وہ برائیجرووم ہے ،جو اس کی سچائی دلہن کے لئے جلد ہی آ رہا ہے ،بغیر
،شکر کے بغیر
جگہ ،خرابی یا عیب ،جس کے ویڈنگ گارمنٹس کو اچھی طرح دھونا اور مقدس بنا دیا گیا
ہے
!خدا کے برہ کے خون
میں تم سب کے لئے دعا کرتا ہوں ،خدا کے محبوب بزرگوں؛ اور میں بہت سارے رب
سے محبت کرتا ہوں .براہ مہربانی
!انتظار مت کرو :خداوند کے ساتھ حق حاصل کرو ،ہمارے خدا
!! ہمیشہ رہیں۔

مصنف کے بارے میں
.بٹ سٹیونس کولمبس ،اوہیو میں اپنے شوہر ،جان کے ساتھ رہتا ہے
وہ پیدا ہوئے اور وہاں رہیں ،جیسے ہی اس کے شوہر تھے .ساتھ ساتھ ،ان کے چار بڑے
بچے ہیں؛
.چارلس دادا
اس کے شوہر ،جان ،پادری  /ایجینبلسٹ ہے .دونوں وزارتوں میں مل کر سفر کرتے ہیں
اور خوش آمدید گے
آپ کا دعوت آنے اور آپ کے چرچ ،وزارت ،یا دیگر عیسائی گروہ کے وزیر  /وزیر سے
.بات کرنا
بٹ اور جان دونوں مقامی رہائشی چرچوں میں رہ چکے ہیں ،ایک کھانے کی پینٹری میں
کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
لوگوں کے نیٹ ورکنگ کے لئے پڑوسیوں کے میں ،اور ایک ذریعہ کے طور پر خدمات
انجام دے رہے ہیں
ضرورت کے طور پر وزارتیں .وہ یسوع مسیح اور ان کے اختتامی وقت کے لئے ایک
حقیقی ،گہری جذبہ رکھتے ہیں
!اقوام متحدہ میں۔

ہمارے پرورش کے بارے میں اور
:اے پی پی پییٹری اے کرکر
)خادموں کو خادم(
. :کنڈیوم انکوائر منیسٹریز اور چریچس ،بین القوامی ،ایل ایل
خدا کی تعریف کے لئے اور مسیح کے حکم کے لئے تیار کرنے کے لئے"
" !ہر قوم
خدا کے مکلف اور مقدس نظریہ ہم میں سے ان کے برعکس برطانیہ کے حوصلہ افزائی
وزارتوں اور
یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر ، LLCآج اس ریاست میں گرجا گھروں ،بین القوامی
اطاعت کرنے کی ضرورت ہے
یسوع مسیح سے عظیم کام اور عظیم کام کرنے کے لئے ،مل گیا

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
!متی  20-18 :28میں؛ مارک 16-15 :16؛  1کرنتھیوں  13-1 :13اور گلت 24-22 :5
ہم مکمل طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح دلہن کی ایک اور صرف سچائی کے
سپرد ہے
مسیح تمام خدا کی بادشاہی کے لئے مومنین! ہم روح القدس اور اس میں مکمل بپتسما پر
یقین رکھتے ہیں
حقیقی سلطنت آرڈر اور الہی فاؤنڈیشن کہ یسوع مسیح نے خود کو قائم کیا اور قائم کیا ہے
اس کی پہلی صدی چرچ میں ڈی .ڈی کی مکمل موجودگی اور مکمل فعالیت کے ساتھ
رسولوں پیغمبر ایجینبلسٹس؛ پادریوں؛ اور اساتذہ ،ہر مشترکہ فراہمی کے ساتھ
جیسا کہ ہر رکن کی ضرورت ہے ،افسیوں  16-11 :4کے مطابق؛ افسیوں 23-1 :1؛ اور
رومیوں
!1: 9-12
خدا اپنی سلطنت سنتوں کو آج مکمل طور پر تیار کرنا چاہتا ہے؛ تربیت یافتہ؛ اور مکمل
طور پر ختم ہوگیا
مسیح عیسی علیہ السلم میں خدا کی مکمل نبوت میں مقدس نبوت کے ذریعے مقدس طاقت
،کے ساتھ جنت
اس جلل کے لئے کامیاب خدمت کے لئے تیار! مسیح میں زندگی ہماری سب سے بہتر ہے
،اس میں ہمارے روح القدس کے ذریعے
خدا کی موجودگی کا صحیح ثبوت؛ پاور؛ پاکیزگی مطمئن اور اس کے عہدوں میں ان کی
!عظمت
ہم ایمان لئے ہیں اور خدا کی مقدس علمات کے مکمل طول و عرض میں ہیں .حیرت اور
معجزات
.پانچ گنا وزارت میں ہمارا اندرونی سٹریم کے ذریعہ
عظیم پاتھ اور گہری تعظیم کے ساتھ ،خدا کے لئے بل رہا ہے .(1) :یونیورسل ،مکمل توبہ

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
آج ہر قوم میں تمام گرجا گھروں اور وزارتوں میں؛ ) .(2یسوع مسیح کے طور پر ایک
مکمل طور پر واپس
ہماری پہلی محبت اور ہمارے لئے جو کچھ ہم نے شروع میں کیا تھا؛ ) .(3ایک مکمل اور
عیسائی مسیح کے اصل ،الہی حکم اور فاؤنڈیشن کے لئے عملی طور پر واپس ،جیسا کہ
.پہلی صدی چرچ اے ڈی
وہ چرچ اور وزارتیں جو اور پانچ برانچز یا پانچتقویت کے فروغ سے متعلق وزارت خدا کی نعمتوں اور نعمتوں میں خوش ہوں گے! وہ
چرچیں
اور وزارتوں جو عیسی علیہ السلم کے الہی آرڈر میں دوبارہ حاصل کرنے اور کام کرنے
کے لئے تیار ہیں) ،جیسا کہ
پہلی صدی چرچ( ،جہنم کی آگ کے خطرے میں راستے سے گر جائے گا! جواب دینے
کے لئے

جہنم سے نجات
عیسی علیہ السلم کے اصل الہی آرڈر اور فاؤنڈیشن میں دوبارہ واپس اور کام کرنا را ہے
اس گھنٹہ میں خدا کے اس مقدس مینڈیٹ کی طرف رجوع! آغاز نقطہ ہے
ہر سن کے لئے! خدا بغاوت کیونکہ یہ کے طور پر ہے؛ اور یہ بھی ایک نفرت ہے
.خدا کی آنکھوں میں! امثال  19-16 :6ملحظہ کریں
یسوع مسیح سبھی نسلوں میں تمام اقوام متحدہ کے لئے ہماری عظیم ہائی درس پیدائش
رسول ہے؛
!! اور وہ ایک اور صرف سچ ہے ،آج اور ہمیشہ کے لئے اس چرچ کی مدد کریں

"جلدی سے بھرا ہوا "!!
ہم آپ کو حوصلہ افزائی کرنے کے لئے جلد ہی ہم سے رابطہ کریں اور آپ کے چرچ کے
لئے وزیر  /وزیر؛ وزارت؛ یا
دیگر عیسائی گروپ تبلیغ کے لئے؛ تربیت؛ اور علمات کے ساتھ روح القدس کے عدم
اطمینان کے لئے؛ حیرت
اور معجزات
میں آپ سب کو بہت جلد حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ وزارت کی ویب سائٹ جلد ہی
.دیکھیں
: http://www.shoutlife.com/keminschurchesintlوزارت کی ویب سائٹ
: patrick.kirk1947@yahoo.comای میل
فون6774-396-614-1 :
میلنگ ایڈریس :برطانیہ کی حوصلہ افزائی وزارتوں اور گرجا گھروں ،انٹیل ،ایل ایل.
رسول پیٹرک اے
کرک
پی ایم بی 33 9 1 231 # .ایسٹ ڈائلین-گرین وول روڈ
، OH 43229-3508.کولمبس
خدا کی محبت اور مسیح کے آخر میں آرام دہ اور پرسکون عورت میں خدا کے تمام سچوں
کے لئے محبت
،تمام اقوام متحدہ میں ،میں رہتا ہوں
رسول پیٹرک اے کرک۔

