خوشخبری ڈا سنیہڑاہ
یسوع جیوندا ھے۔ 1یسوع مرگیا اتاں دوبارہ جی اٹھیہا۔ 2یسوع واپس آرہیا ھے۔ 3یسوع ھی
اسمان اتے جان دی کلی راہ ھن۔ 4یسوع مکتی دیندا ھے۔ 5یسوع سب کجھ کر ی سکدا ھے
7
جیویں پیی لوقا 4باب وچ ڈسیا گیا ھے۔ 6یسوع بادشاہ ھے تاں اوہڈی ھک بادشاہی ھے۔
8
ایہڈھی بادشاہی وچاں جاون دا بس ھک ہی ول ھے نویں سرے تھوں جمناں۔
یسوع سولی اتے مویا اتاں اوھنے اپنے پنڈے اتے سارے پاپ چاء لئے۔ اوہڈھے مار کھاون
نالو اساں کو شفا پائی ھن۔ 9اوہنے ساڈے تاییں ایہڈھی تکلیف سہی اتاں جو اسی ہمیشاں
ڈیکر اوھڈے نالو ابدیت گزارسکئیاں۔ 10رب نے جگ نالو اجیہی محبت رکھڈی کہ اوھنے
اپنا اکلوتا پتر اساں کو بدلے موون لئی گھل ڈٹھا۔ 11رب جان دا سی پیی اساں کو اوہڈھا مل
ادا نئیں کر یساں گے۔ اوہدا مل چوکھا سی اتاں اساں کو رب دے معیار اتے کدی کھرے
12
نئیں اتردے ھن۔ ایہڈھے لئی یسوع آیا سی۔
یسوع کلمہ متجسد ہویا ھے۔ یسوع نے انسان دا روپ چاء لیا ھے۔ 13یسوع ایس دھرتی اتے
رھیا اتاں اوہنے اپنے آپ اتے ہر ھک پیڑ اتاں تکلیف دا تجربہ کیتا ہن۔ 14اوہ رد کیتا گیا
اتاں نفرتی بنیا۔ کوئی وی اوس نوں ویکھنا وی گوارہ نئیں کر دا سی فیر وی اوھنے اساں
کو لئی بوھت وڈھیرے کم کیتے۔ 15اوھنے دوبارہ باپ دے نال اساں کو مالپ کرایا۔

 1مکاشفہ 1باب18آیت
 2مکاشفہ 1باب18آیت
 3یوحنا 14باب2،3آیت
 4یوحنا 14باب6آیت
 5اعمال4باب12آیت
 6لوقا4باب18،19آیت
 7یوحنا18باب36،37آیت
 8یوحنا3باب5،6آیت
 9یوحنا19باب30آیت1 ،پطرس2باب24آیت
 10یسعیاہ 53باب3،4آیت
 11یوحنا3باب16آیت ،گلتیوں 3باب13آیت
 12رومیوں3باب23،24آیت
 13یوحنا 1باب14آیت
14عبرانیوں4باب15آیت
 15یسعیاہ53باب3آیت
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ایہدے پاروں جو کجھ یسوع نے اساں کو لئی کیتا ،ساھنوں ھور رب توں وکھ نئیں رھنا
16
پئے گا۔ یسوع اییڈھے لئی مویا اتاں جو اساں کو رب دے نال دوبارہ شراکت رکھئے۔
یسوع ایہڈھے لئی مویا اتاں جو اساں کو حیاتی پائیے۔ 17یسوع دے راہیں ساھنوں ابدزی
حیاتی ملی۔ 18یسوع دے مرن نال ساھنوں پاپاں دی معافی ملی۔ 19اوہ لوک جیہڑے یسوع اتے
سچی مچی ایمان رکھیندے ھن اوہ کڈھی نئیں مرن گے تاں جو صرف رب ھی ھے جیہڑا
حیاتی ڈیندا ھے۔ 20ی یسوع اوھناں ساریاں نوں حیاتی دیندا ھے جیہڑے اوہدے اتے ایمان
لیاندے ھن۔ 21ت اتاں ای ابدزی حیاتی اوسے لمحے شروع ہو جاھندی ھے جدوں تساں کو
22
اوھنوں اپنے دل وچ لیا۔
تساں کو اسمان اتے جان لئی نیک اتاں چنگیڑے کم کرن دی لوڑ نئیں۔ 23تساں کو بس یسوع
اتے ایمان لیانا پئے گا۔ اوھڈا نام پکارو۔ اوھڈے توں منگو جو اوہ تساں کو مکتی دیوے۔
اوھڈے توں منگو کہ اوہ تساں کو آزاد کرے۔ اوھڈا پاک روح تہاھڈی مدد لئی ھے۔ خداوند
یسوع مسیح دا نام لوو یسوع دا نام لوﺅ اتاں تساں کو مکتی پاﺅ گے۔ کیوں جے جے کر تساں
اپنے مونہہ نالوں یسوع دے خداوند ہوڈھن دا اقرار کردے اتاں اپنے دل وچوں ایہہ ایمان
رکھدے ھو پیی رب نے اوھنوں مویاں وچوں جوایا،ا تاں تساں کو مکتی پاﺅ گے۔ تساں کو
ابدزی حیاتی پاﺅ گے۔ 24تساں کو ابدزی حیاتی پاﺅ گے۔ تساں کو رب دے پتر  ،رب دی
بادشاھی دے شہڑی بنوگے۔ 25رب دی بادشاھی ابدزی ھے۔ 26رب دی بادشاھی ایتھے
موجودھ ھے اتاں اوھناں ساڑھیاں لئی دستیاب ھے جیہڑھے مسیح یسوع نوں بطور خداوند
اتاں مکتی داتا قبولدے ہن۔ بس یسوع ھی اسمان اتے جاون دی کلھڑی راہ ھے۔ اسمان دے
27
ہیٹھاں کوئی دوجا نام نئیں ھے جیدھے تھوں اساں کو مکتی پا سکئے۔

 16رومیوں5باب10آیت ،کلسیوں1باب19توں 22آیت
 17یوحنا10باب10آیت
 18یوحنا 10باب27آیت
1 19یوحنا2باب2آیت
 20یوحنا11باب25،26آیت
1 21یوحنا5باب11،12آیت
 22رومیوں10باب9آیت
 23افسیوں2باب8،9آیت
 24رومیوں 10باب9آیت
 25یوحنا 3باب3آیت ،فلپیوں3باب20،21آیت
 26دانی ایل 4باب3آیت ،لوقا 1باب32،33آیت
 27اعمال 4باب12آیت
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ھک دیھاڑ یسوع دوبارہ پلٹ کو آوئے گا۔ اوھ دوبارہ آرھیا ھے۔ 28اتاں ھک دیھاڑ اوہ ایڈھی
دھرتی اتے راجھ کری سن اتاں ایہڈھے اتے بادشاھی کری سن۔ 29پیارے بھائیو! ایہہ
سنیھاں تھانوں ڈراون تھاییں نئیں ھے۔ ایہہ سنیھاں تہانوں ایہہ ڈھسن تاییں ھے پیی ویلہ
گھٹ ھے اتاں مسیح جلڈھی آرھیا ھے۔ یسوع مسیح دوبارہ پلٹ کے آوے گا۔ 30میں دوبارہ
ایس پاروں آکھیا ھے کیوں جے ھک واری اوہ جھسم وچ آیا اتاں ہن جدھوں اوہ دوبارہ
31
آﺅندا ھے  ،اتاں اوہ فتح مند بادشاہ وانگر آئے گا۔
پیاڈے بیلیو! ہن تیاری دا ویلہ ھے۔ ہن ویلہ سنن دا ھے۔ اپنے دالں نوں سخت نہ کرو۔ رب
دے خالف بغاوھت نہ کرو۔ 32ہن مکتی دا دیھاڑا ھے۔ 33ہن ھک لمحہ رکو اتاں اپنے آپ نوں
رب دے حوالے کر دیو۔ اوھنوں اپنی حیاتی دے دیو۔ اپنے آپ نوں اوھدے سپرد کر دیو۔ اج
اوہ تہاڈے تاییں ایتھے ھے۔ اوہنوں شفا دا ڈونگا کاج  ،تہاڈے دل دی شفا اتاں پاپاں دی
صفائی ،کرن دی اجازت دیو۔ اوہ اییہڈھے قابل ہے ۔ آﺅ رل کے دعا کری ھن۔
پیارے یسوع میں تیتھوں مدد منگدھا واں پیی تو میہڈھے سارے پاپ مینوں بخش ھن۔ میں مدد منگدھا
واں پیی تو ں مینوں مکتی دے۔ میں تیتھوں اکھیاں پھیر لئیاں ہن پر ہن میں تیرے کول آیا ہاں۔ مہربانی
کر کے مینوں میہڈھی ساری ناراستی تھوں پاک کر۔ مہربانی کر کے میکوں شفا دے۔ مہربانی کر کے
میڈھی حیاتی دے ہر پہلو وچ میکوں شفا دے۔ سب توں ودھ کے ،مہربانی کر کے میڈھے اندر آ۔ میں
تینوں جاننا چاﺅنڈا واں۔ میں تیرے نال رشتہ رکھنا چاﺅنڈا واں۔میں تیرا واں۔اے میرے رب ،اے میڈھے
بادشاہ! میں ہمیشہ لئی تیرا واں،اتاں میں میڈھی حیاتی دے باقی دیہاڈے تیری خدمت تاییں مقرر کر لئے
ھن ۔ اے خداوند تیرا شکر یہ ہووے پیی تو میڈھے تاییں مویااتاں میکوں مکتی دتی۔ میں اوہ سب کجھ پا
لینا واں جو تو مییڈے تاییں مخصوص کیتا ھے۔ میں ہمیشہ تیرے نال رھن دی اڈیک رکھدا واں۔آمین۔

پیارے بھائیو اتاں بہنو! ہن جدھوں تساں کو ایہہ دعا کیتی ھے اتاں ایمان دے راہیں یسوع
نوں اپنے اندر لے لیا ھے  ،اتاں ہن تساں کو مسیح وچہ نویں مخلوق او۔ 34ہن تساں کو
پہلے ورگے نئیں او۔ ہن تساں کو اجیہے بندے نئیں او جیہڑے کجھ لمحیاں پہالں ھن۔ ہن
یسوع تہاڈے دل وچ ھے۔ 35کڈھی زبردست گل ھے پیی اوہدا پاک روح تہاڈے نال ھے۔ ہاں

 28مکاشفہ1باب 8آیت
 29زکریاہ14باب4،9آیت
 30مکاشفہ22باب12،13
 31مکاشفہ1باب5آیت
 32عبرانیوں3باب15آیت
2 33کرنتھیوں6باب2آیت
2 34کرنتھیوں5باب17آیت
 35گلتیوں 4باب6آیت
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جی ،روح پاک تہاڈے نال ھے۔ اوہ تہاکوں اوہدی سچیائی دے راہیں راہ وکھاندیاں ہوئے
36
تہاڈی راہنمائی اتاں ہدایت کری سن جیہڑی رب ولوں آﺅندی ھے۔
ہن کجھ اجیہے کم ھن جیہڑے تساں کو الزمی کرنی ہن ۔ رب دا کالم بال ناغہ پڑھو۔ 37ھک
بائبل لیو اتاں یوحنا دی کتاب تھوں شروع کر لو۔ رب دا کالم پڑھو اتاں اوہدا مطالعہ کرو
کیوں جے اوہ تہاڈا جہن بڈلے گا۔ 38ھک ہور گل ،رب تھوں ہر روج دعا کرن تاییں ویلہ
کڈھو۔ سننا وی سکھو۔ ایہہ ہی شراکت ھے۔ ایہدے نال ہی تساں کو اوہدے کول ویلہ
گزاردیاں ہوئے اوہدی آواز سننا سکھدے او۔ 39اوہ تہاڈے نال گل کریندا چاﺅندا ھے ایس
پاروں تہاکوں اوہدی آواز سننا وی سکھنا چاہیدا ھے۔ اوھناں شیواں توں دور رہﺅ جیہڑیاں
مسیح تاییں ذلیل کرین دا کارن ھن ۔ روح پاک توں مدد منگو پیی اوہ تہاڈی راہنمائی کریندا
40
ھے پیی تساں کو یسوع دے بارے وچ مزید کتھوں سکھ سکہدے او۔
میں بوہت خوش ہاں پیی اساں کو ایہہ ویلہ ھک دوجے دے نال گزاریا ھے۔ میں خوش ہاں
پیی تساں کو اپنی حیاتی رب نوں دتی ھے۔ تساں کو فیر پہالں ورگے کڈھی نئیں ہوو گے۔
41
ساڈھے خداوند یسوع مسیح اتاں مکتی داتا دے علم اتاں فضل وچ ودھ دے جاﺅ۔

 36یوحنا16باب13،14آیت
2 37تمیتھیس2باب15آیت
 38عبرانیوں4باب 12آیت
 39یوحنا10باب27آیت
 40یوحنا14باب15تھوں17آیت ،عبرانیوں10باب25آیت
2 41پطرس3باب18آیت
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