
 مرقس دی انجيل توں ليا گيا رب دی ُمکتی دا سوکها منصوبہ

  
 گيا؟يسوع کيوں مو ه 

 
 !۔ اسيں سارے ای گناہی آں1

يسوع نے جواب وچ اوہناں نوں آکهيا کہ چنگياں نوں حکيم دی ضرورت نئيں بلکہ بيماراں نوں۔ ميں "  17: 2مرقس 
 "راستبازاں نوں نئيں بلکہ گنہگاراں نوں توبہ لئی بالن آيا آں۔ 

 ۔ " چنانچہ لکهيا ہويا اے کہ کوئی راستباز نئيں ، اِک وی نئيں" 10: 3روميوں 
 ۔"ے ہوياں نوں لبهن تے نجات دين آيا اےايںکيونکہ ابِن آدم گواچ " 11: 18متی 

 !۔ کيونکہ گناه کی قيمت موجود ہے2
پر جيہڑياں گالں ُمنہوں نکلدياں نيں اوہی دلوں نکلدياں نيں تے او ای بندے نوں ناپاک کردياں نيں ۔ " 20-18: 15متی 

دل توں ہی نکلدياں نيں ۔  ں۔ بد گوئياںخونريزياں۔ زناکارياں۔ حرامکارياں۔ چورياں۔ جهوڻی گواہياکيونکہ پہڑے وچار ۔ 
 " ايہی گالں بندے نوں ناپاک کردياں نيں پر بغير ہته توہتيا کهانا کهانا بندے نوں ناپاک نئيں کر دا۔

 ۔"  کيونکہ گناه دی مزدوری موت اے۔۔۔الف " 23: 6روميوں 
ی ماں مريم تے سلومی نے خوشبو پر جدوں سبت دا دن گزر گيا تے مريم مگدلينی تے يعقوب د" 6ب ، 1: 16مرقس 

والياں چيزاں ُمل لئياں تاکہ آکے اوس تے ملن۔ اوس نے اوہناں نوں آکهيا کہ حيران نہ ہووو۔ تسی يسوع ناصری نوں 
جيہڑا ُسولی چڑهيا سی لبه دياں او پر او جی اُڻهيا اے ۔ او ايتهے نئيں اے ۔ ويکهو ايہہ او جگہ اے جتهے اوہنوں رکهيا 

 ۔" سی



 
 !ے ای قيمت موجودد گناه

 
 !!يسوع موه گيا تے اوس نے ُسولی اُتے ساڈے گناواں دا ُمل چکا ِدتا ۔ کيونکہ 3

اوس دے پُتر ہوئے گا تے تُسی اوہدا ناں يسوع رکهنا کيونکہ اوہی اپنے لوکاں نوں اوہناں دے گناواں توں " 21: 1متی 
 ۔" نجات ديوے گا

صفت ساڈے تے ايہدا ظاہر کر دا اے کہ جدوں اسيں گنہگار ای ساں تے مسيح  پر ُخدا اپنی محبت دی" 8: 5روميوں 
 ۔"ساڈی خاطر مويا

کيونکہ ُخدا نے ُدنيا نال ايہوں جہی محبت رکهی کہ اوس نے اپنا اکلوتا پُتر بخش ِدتا تاکہ جيہڑا کوئی " 16: 3يوحنا 
 " اوہدے تے ايمان ليائے مر نہ جاوے بلکہ ہميشہ دی حياتی پاوے۔

 ۔" کيونکہ ابِن آدم گواچے ہوياں نوں لبهن تے نجات دين آيا اےايں " 11: 18تی م

 
 

ُمکتی مفت تحفہ اے ، ايہہ ساڈے چنگے کماں دی وجہ توں نئيں اے ، بلکہ ايس لئی کہ ۔ 4
 تہانوں ُخدا دے کالم نوں جانن تے صرف يسوع مسيح تے  بهروسہ رکهن دی ضرورت اے۔ 

تہانوں ايمان دے وسيلے نال فضل ہی توں نجات ملی اے تے ايہہ تہاڈی طرفوں نئيں ۔ رب دی کيونکہ " 9-8: 2اِفسيوں  
 ۔" بخشش اے

تے اوس نے سانوں ُمکتی ِدتی پر راستبازی دے کماں دے سبب توں نئيں جيہڑے اسيں خود کيتے بلکہ " 5: 3ِططُس 
 ۔" نان دے وسيلے نالاپنی رحمت دے مطابق نوے جنم دے نہان تے روح القدس دے سانوں نواں ب

تے ِکسے ُدوجے دے وسيلے توں نجات نئيں بلکہ اسمان دے تهلے بندياں نوں کوئی ُدوجا ناں نئيں بخشيا " 12: 4اعمال 
 ۔" گيا جيہدے وسيلے نال اسيں نجات پاسکيے

 

 
 تہانوں صرف يسوع تے ايمان تے بهروسہ رکهن دی ضرورت اے!۔ 5
 



 " جيہڑا اعتقاد رکهدا اے اوہدے لئی سب کجه ہو سکدا اے ۔ " 23: 9مرقس 
تے کہيا کہ وقت پورا ہو گيا اے تے رب دی بادشاہی نزديک آ گئی اے ۔ توبہ کرو تے خوشخبری تے " 15: 1مرقس 

 "ايمان لياؤ۔ 
کردا او اوس وچ  ميں تيانوں سچی کہندا آں کہ جيہڑا ُخدا دی بادشاہی نوں بالک دی طرح قبول نئيں"  15: 10مرقس 

 "ہرگز نئيں وڑے گا۔ 
پر اگر تُو اپنی زبان توں يسوع دے ُخداوند ہون دا اقرار کرے تے اپنے دل تهوں ايمان ليائے " 13، 10-9: 10روميوں 

کہ ُخدا نے اوہنوں ُمردياں چوں زنده کيتا تے تُو نجات پائے گا ۔ کيونکہ راستبازی لئی ايمان ليانا دل نال ہوندا اے تے 
 ۔"نجات لئی اقرار ُمنہوں کيتا جاندا اے ۔ کيونکہ جيہڑا کوئی ُخدا وند دا ناں لے گا نجات پاوے گا

 

 
 

اگر تُسی يسوع نوں اپنا نجات دہنده قبول کرنا چاہندے او تے ُخدا کولوں اپنے گناواں دی معافی چاہندے او تے ايتهے 
لکهی گئی ُدعا دے مطابق ُدعا منگهو ۔ ايس ُدعا نوں منگن دے باہجوں کوئی ُدوجی ُدعا تہانون نئی بچا سکدی ۔ ايہہ 

واں دی معافی بخش دا اے ۔ ايہہ ُدعا ُخدا کے سامنے تہاڈے ايمان نون صرف يسوع مسيح تے بهروسہ کرنا اے جيہڑا گنا
 بيان کرن دا اک طريقہ اے تے اوس دی شکر گزاری کرنا اے جنہے تہانوں تہاڈے گناواں دی معافی بخشی۔ 

 
 "ُخداوند،

 
نتيجہ موت تے جہنم اے۔  ميں جاندا آں کہ ميں گناہی آں۔ ميں جاندا آں کہ مينو ں ميرے گناواں دی سزا ملے گی جيہدا

فير وی ميں يسوع مسيح اُتے اپنے نجات دہند ه دے طور تے ايمان رکهدا آں کہ اوس دی موت تے ُمردياں چوں جی 
اُڻهنے نے ميرے گناواں دی معافی مہيا کيتی۔ ميں يسوع تے صرف يسوع تے اپنے نجات دہند دے طور تے ايمان 

 "معا ف کرن لئی ميں تيرا شکر گزار آں۔ آمين!رکهدا آں۔ اَے ُخداوند مينوں بچان تے 
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