
 رب دی مکتی دا سوکها منصوبہ
 تعار ف 

ميں تہانوں جہڑے رب دے پتر دے ناں تے ايمان ليائے او ايہہ گالں ايس لئی لکهياں کہ تہانوں  پتہ "  13: 5۔ يوحنا 1
 "ہووے کہ تسی ہميشہ دی حياتی رکه دے او۔

 اسيں سارے ای گناہی آں!۔ 1
 " نئيں ، اِک وی نئيں۔چنانچہ لکهيا اے کہ کوئی راستباز " 10: 3روميوں 

 " ايس لئی کہ سب نے گناه کيتا تے ُخدا دے جالل توں محروم نيں۔" 23: 3نے روميوں 
 

 
 !اسيں سارے ای گناہی آں

II   ايہو جيہے گناه دی سزا موجود اے ! 
 ے۔۔"ای مزدوری موت دالف "کيونکہ  گناه  23: 6روميوں 
دالں تے بے ايماناں تے گهنوؤنے لوکاں تے خونياں تے حرامکاراں تے جاداگراں تے بُت پرستاں پر بُز" 8: 21مکاشفہ 

 " تے سب جهوڻياں دا حصہ اگ تے گندهک توں جلن والی جهيل وچ ہووے گا۔ ايہہ ُدوجی موت اے ۔ 

 
III  مسيح ساڈے گناواں لئی مويا! 

 "ت تے مسيح بے ديناں لئی مويا۔کيونکہ جدوں اسيں کمزور ای ساں تے عين وق" 6: 5روميوں 
پر ُخدا اپنی محبت دی صفت اينويں ساڈے تے ظاہر کر دا اے کہ جدوں اسيں گنہگار ای ساں تے مسيح " 8: 5روميوں 

 "ساڈی خاطر مويا۔ 
 " کہ ُمردياں تے زندياں دونواں دا ُخداوند ہوئے۔تا کيونکہ مسيح ايسے لئی مويا تے زنده ہويا " 9: 14روميوں 
 " ے ُخداوند مسيح يسوع وچ ہميشہ دی حياتی اے ۔ پر ُخدا دی بخشش ساڈب " 23: 6روميوں 

 



 
 !گنہگاراں لئی مويامسيح 

 
IV    ُمکتی مفت تحفہ اے ، ايہہ ساڈے چنگے کماں دی وجہ توں نئيں اے ، بلکہ ايس لئی

رکهن دی ضرورت  کہ تہانوں ُخدا دے کالم نوں جانن تے صرف يسوع مسيح تے  بهروسہ
 اے۔ 

کيونکہ تہانوں ايمان دے وسيلے نال فضل ہی توں نجات ملی اے تے ايہہ تہاڈی طرفوں نئيں ۔ رب دی " 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 
 ۔" نوے جنم دے نہان تے روح القدس دے سانوں نواں بنان دے وسيلے نالاپنی رحمت دے مطابق 

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

 
V   ضرورت اے! انوں صرف يسوع تے ايمان تے بهروسہ رکهن دیس! 

بلکہ ساڈے لئی وی جنہاں لئی ايمان راستبازی گنيا جاوے گا ۔ ايس لئی کہ اسيں اوس تے ايمان ليائے " 24: 4روميوں 
 " جنهے ساڈے ُخداوند يسوع نوں ُمردياں چوں زنده کيتا۔

دل تهوں ايمان ليائے  پر اگر تُو اپنی زبان توں يسوع دے ُخداوند ہون دا اقرار کرے تے اپنے" 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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