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کرپاپوروک ہیٹھاں دتا پڑو -انجیل سندیش  

1:1جین  شروع وچ پرماتما نے سورگ اتے دھرتی دی رچنا کیتی۔  

3::3روم  ساریاں کول پاپ اتے رّب دی وڈیائی دی کمی لئی  

پورے وشواش نال، میں تہانوں آکھدا ہاں ہر کوئی پاپ نال بنیا پاپ دا عادی “یسو نے اہنا نوں اتر دتا، 

 ” .ہے

4:38جوہن   

پرماتما نے سانوں پیدا کیتا ہے پر اسیں اسنوں اپنے گناہ والے سبھاء کارن نہیں جاندے۔ پرماتما توں بنھاں ساڈے زندہ 

رہن دا نہ کوئی مطلب ہے اتے نہ کوئی مقصد۔ ساڈے گناہاں دا نتیجہ ساڈی روحانی اتے سریرک موت ہے۔ روحانی 

موت دا مطلب ہے سریر دا نعش ہونا۔ جیکر اسیں اپنے گناہاں وچ مر موت دا مطلب ہے پرماتما توں وچھڑنا۔ سریرک 

جائیے تاں اسیں ہمیشاں لئی پرماتما توں الگّ ہو جاوانگے اتے اخیر نرک وچ ہووانگے۔ اسیں اپنے آپ نوں گناہاں 

ونکہ اک توں کویں بچا سکدے ہاں تے پرماتما کول کویں واپس جا سکدے ہاں؟ اسیں اپنے آپنوں نہیں بچا سکدے کی

گناہ گار انسان لئی اپنے آپ نوں بچاؤنا سنبھَو نہیں )جویں اک ڈّب رہا آدمی اپنے آپ نوں نہیں بچا سکدا(۔ نہ ہی کوئی 

ہور انسان سانوں بچا سکدا ہے کیونکہ اسیں سارے گناہ گار ہاں )اک ڈّب رہا آدمی دوسرے ڈّب رہے آدمی نوں نہیں 

ہے(۔ سانوں کسے اجیہے انسان دی ضرورت ہے جو گناہ رہت ہووے اتے  بچا سکدا، دونا نوں سہائتا دا ضرورت

رہتہ ویاکتی ہی سانوں بچا سکدا ہے۔ گناہ بھربھور سنسار وچ -سانوں ساڈے گناہاں توں بچا سکے۔ صرف اک گناہ

رہتہ ویاکتی نوں کویں پہچانیا جا سکدا ہا، جتھے سبھ گناہ گار ہن۔-گناہ  

و پرماتما دے دتے اننت جیون وچ یسو ساڈا پربھو ہے۔پاپ دی اجرت دی موت لئی، پرنت 3::3روم    

پرماتما سنسار نوں بہت پیار کردا سی کہ اسنے اپنا اکلوتا پتر دے دتا جو کہ اسنوں منن والے لوک 

 برباد ناں ہون اتے اوہ امر ہو جان۔
3:13جوہن    

ے دتا جو کہ اسنوں منن والے لوک پرماتما سنسار نوں بہت پیار کردا سی کہ اسنے اپنا اکلوتا پتر د

 برباد ناں ہون اتے اوہ امر ہو جان۔
 1:23  مٹّ 

تسی زمین توں ہو تے میں آسمان توں۔ تسی اس سنسار توں ہو تے میں “اتے اسنے اوہناں نوں کیہا، 

 ” اس سنسار توں نہیں ہاں۔

3::4جوہن    

میں بہت پرسّن ہاں۔ توں میرا پیارا پتر سی، جس توں“تد اک آواز سورگ توں آئی،  1:11مارک  ”  

4:33جوہن  تد ہی جیکر پتر تہانوں مکت کردا ہے تسی سچ مّچ ہا مکت ہو جاووگے۔  

پورے وشواش نال میں تہانوں آکھدا ہاں جد تّک کوئی پنر جنم “یسو نے اتر دتا اتے اوہناں نوں کیہا، 

 ”نہیں لیندا اوہ رّب دے راج نوں نہیں ویکھ سکدا۔

3:3جوہن   

پرنتو اسنوں کئی روپاں وچ پراپت، اوہناں نوں پرماتما دے بچے بنن دا ادھیکار دتا جو اسدے نام وچ 

 :وشواش کردے ہن
:1:1جوہن   

پرماتما، جسنے سانوں بنایا ہے اتے سانوں بہت پیار کردا ہے، سانوں اپاء دتا سی۔  اپنے اپار پیار دے صدقہ ساڈے 

رہتہ ہے کیونکہ اوہ سنسار توں نہیں ہے  اتے -اہ ختم کرن لئی بھیجیا۔ یسو گناہلئی اسنے اپنے پتر یسو نوں ساڈے گن

جدوں دھرتی اتے شیطان دے اللچ دا گناہ چھا گیا۔ اوہدی زندگی نے پرماتما نوں سورگ وچ خوش کر دتا۔ یسو نے 

ن دا رکھاک ہے ساڈے گناہ لے لئے اتے ساڈے گناہاں لئی سولی تے لٹک کے جان دے دتی۔ اوہ ساڈے جیوندے رہ

)یسو سانوں بچاؤن دے یوگ ہے کیونکہ اوہ خود نہیں ڈبیا(۔ یسو دا سولی تے چڑن دا مکھ منورتھ ساڈیاں گناہاں دا مّل 

دینا سی اتے اسے طرحاں ساڈے توں ساڈے گناہاں نوں مٹاؤنا اتے ساڈے پرماتما نالوں ٹٹے سنبندھاں نوں پنرستھاپت 

وارا روحانی موت )پرماتما توں علٰیحدگی( راہیں اسیں جؤندے رِہ جاندے ہاں۔ اس کرناں سی۔ پرماتما دی شکتی دے د

نویں رشتے نوں پھر پیدا کیتا کیہا جا سکدا ہے۔ ایہہ ساڈے شرشٹی دی اساری اتے ہوند لئی سانوں پنرستھاپت کردا 

 ہے اتے سانوں جؤندے رہن دا اصلی مطلب اتے ادیش دندا ہے۔
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قیامت اتے جیون ہاں۔ جو میرے وچ وشواش کردا ہے، حاالنکہ اوہ مر میں “یسو نے اسنوں کیہا، 

 ”سکدا ہے، پر اوہ زندہ رہے گا۔
1::11جوہن   

3:6روم   مسیحا جاندا ہے مرے ہویاں وچوں چکیا گیا ہور نہیں مر سکدا۔ موت اتے ہن اسدا قبجہ ہے۔  

یونکہ ایہہ سنبھَو نہیں ہے کہ جسنوں پرماتما نے اتپن کیتا ہے موت دے درد توں ستنتر نہیں ہے، ک

 اوہ ہمیشاں اتھے رہے۔
 2:24 ایکٹس

اسدے لئی مسیحا دی موت ہو گئی اتے جی اٹھیا اتے دوبارہ رہن لگا، اس طرحاں اوہ مرن اتے 

 جیون دوناں دا پربھو ہو سکدا ہے۔
 14:9  روم

ہو ؟ ایہہ اوہی گلیل  دے پرکھو ،  تسی سورگ وّچ ٹکٹکی ال کہ کیوں کھڑے “اسنے وی کیہا، 

ییُش ہے،  جو تہاڈے کولوں سورگ وچوں لے لیا گیا سی، تاں اوہ اسے طرحاں دے روپ وچ آ 

 ”جاویگا جویں تسی اسنوں سورگ وچوں جان سمیں دیکھیا سی۔

 1:11 ایکٹس

مان موت توں اسدا کی پرمان ہے کہ یسو دی ساڈے لئی قربانی پرماتما دوارا سورگ وچ پروان کیتی گئی سی؟ اسدا پر

بعد پرماتما دوارا یسو دا جی اٹھنا ہے۔ استوں پرمانت ہندا ہے کہ یسو موت اتے قابو پا چکا سی )جاں دوجے شبداں 

 وچ، موت کول اس توں ودھ شکتی نہیں(۔ ہن اسے لئی کیونکہ یسو جیوندا ہے، اسیں وی جیوندا رِہ سکدے ہاں۔

“ وہ جو وی میرے شبد سن رہا ہے اتے اوہناں تے پورے وشواش نال، میں تہانوں کہہ رہا ہاں، ا

وشواش کردا ہے کسنے مینوں اس اننت جیون وچ بھیجیا اتے فیصلہ وّچ نہیں آویگا ،  لیکن جیون 

 ”وّچ موت ولوں پارت کر دتا ہے۔

8::1جوہن   

ا میں اک دروازہ ہاں۔ جے کوئی میرے دوارا اندر آویگا، اوہ بّچ جاویگا، اتے اندر باہر جا سکیگ

 اتے اوسر لبّھ سکیگا۔
 10:9 جوہن

میں سچ اتے جیون دا رستہ ہاں۔ میرے مادھئم توں بنھاں کوئی پرماتما کول “ یسو نے اسنوں کیہا، 

 ”نہیں جا سکدا۔

 14:6جوہن

اس لئی میں تہانوں کیہا سی کہ تسی اپنے گناہا نال مر جاؤگے جیکر تسی نہیں مندے کہ میں ہاں، 

ر جاؤگے۔تسی اپنے گناہا نال م  
8::4جوہن   

:8:1ایکٹس  سورگ وچ اجیہا کوئی نام نہیں ہے جیہا سانوں بچا سکدا ہے۔  

“ دے لئی”جو کوئی پربھو دا نام اچاریگا بّچ جاویگا۔ 11:13روم    

جو وی اس وچ وشواش کردا ہے اوہ کدے شرمشار نہیں ہووےگا“ بائیبل انوسار،  11:11روم  ”  

کردا۔ پرماتما کسے نال پکھپات نہیں 11::روم    

اتھے تّک کہ رّب دی دھارمکتا،  ییُش مسیح وّچ وشواس  دے مادھئم وجوں سارے لئی اتے جو اس 

 اتے وشواس کردے ہن، لئی اتھے کوئی فرق نہیں ہے۔
:::3روم   

کہ جیکر تسی اپنے موہوں پربھو یسو دے ساہمنے اپرادھ مّن لیندے ہو اتے دلوں ایہہ مندے ہو کہ 

نوں موت توں مکتی دوا دیویگا تاں تسی بّچ جاووگے۔پرماتما تہ  
11:6روم   

ساڈے گناہ کس طرحاں ہٹائے جا سکدے ہن اتے اسیں ایہہ نوا جیون کویں پراپت کر سکدے ہاں؟ یسو اتے اشور اتے 

کہ اوہ مکتیداتا روپ وچ وشواش کرکے۔ جیکر اسیں اپنے گناہ والے ڈھنگا دا پچھتاوا کریئے اتے یسو نوں یاد کریئے 

ساڈے گناہاں نوں بھّل کے سانوں بچا لوے تاں اوہ سانوں بچا لویگا۔ یسو پرماتما دا بیٹا ہے جو سنسار اتے ساڈے 

گناہاں نوں مارن لئی آیا سی۔ پرتھوی اتے ہر کوئی جو اس اتے وشواش کردا ہے پرماتما دوارا معاف کر دتا جاویگا۔ 

توں( بچا کے اک نویں زندگی دتی جاندی ہے۔ پرماتما کوئی پکھپات نہیں اسنوں پرماتما دوارا گناہاں توں )اتے نرک 

کردا۔ اوہ اس توں پربھاوت نہیں ہندا کہ اسیں کس دیش وچ رہندے ہاں، کہڑی بھاشا بولدے ہاں، امیر ہاں جاں غریب، 

ہ قبولدا ہے یسو جوان ہاں جاں بڈھے، جاں کوئی وی ہور سریرک وکھرتا۔ ہر کوئی جو اسنوں مندا ہے اتے اپنے گنا

  :اسنوں بچا لویگا۔ ہیٹھاں اک پراتھنا دتی گئی ہے، جیکر تسی یسو نوں مندے ہو تاں پراتھنا کرو کہ
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ہے ! سورگ وچلے پرماتما میں تہڈا اپنے اکلوتے پتر یسو نوں بھیجن لئی دھنواد کرنا چاہندا ہاں جو میرے گناہاں لئی 

ے میرے کول سورگ توں نواں جیون ہے۔ مینوں اپنے کیتے گناہاں تے مریا۔ مینوں لگدا ہے کہ میں سرکھات ہاں ت

پچھتاوا ہے اتے اوہناں لئی معافی منگدا ہاں۔ مینوں یسو وچ وشواش ہے اتے اسنوں اپنے اشور اتے مکتیداتا دے 

ں زندگی روپ وچ سویکار کردا ہاں۔ ہے پرماتما میری سہائتا اتے پتھ پردرشن کرو کہ میں تہاڈے دوارا دتی اس نوی

 نوں کویں سکھدائک جیو سکدا ہاں۔

جیکر کر تسی اپروکت پراتھنا کرنی ہے، گرجا گھر وچ پرماتما دے ساہمنے جاؤ۔ پراتھنا وچ پرماتما نوں ہر روز کہو 

اتے پرماتما تہانوں ضرور سنیگا۔ پرماتما دی آواز سنو۔ پرماتما تہانوں راہ دکھاویگا۔ اوہ تہانوں پیار کردا ہے اتے 

ڈا دھیان رکھیگا۔ تسی اس وچ وشواش کرو۔ اوہ کدے اسپھل نہیں ہندا جو اس وچ وشواش کردا ہے۔ پرماتما نیک تہا

پرماتما ہے۔ اس تے بھروسہ کیتا جا سکدا ہے۔ تسی اپنے جیون لئی اس اتے نربھر کر سکدے ہو۔ اپنیاں ضرورتاں 

اوہ تہانوں کدے نہیں “ریگا۔ پرماتما کیہا سی، اسدے ساہمنے رکھو۔ اوہ تہاڈی چنتا کردا ہے اتے تہڈے تے مہر ک

پرماتما تے وشواش کرو۔ یسو دیاں مہراں پراپت کرو۔” چھڈیگا اتے ناں ہی تہانوں تیاگیگا۔  
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