
Sindhi - ڇوٽڪارو صحيفي  - Salvation Scriptures

2:2 اففسين  
انھيء  وقت اوھين دنيا جي دستور موجب ھلندا ھئا ۽ ھوا ۾ اختياري ھلئيندڙ حڪمران، يعني شيطان جا پوئلڳ

ھئا. ھيء  اھو ئي روح آھي، جيڪو ھاڻي انھن ماڻھن تي حڪومت ڪري ٿو جيڪي خدا جا نافرمان آھن

6:10 متي  
۽ تنھنجي بادشاھت اچي تنھنجي مرضي جيئن آسمان ۾ پوري ٿئي ٿي، تيئن زمين تي بہ ٿئي

22:42 لوقا  
اي بابا! جيڪڏھن تون چاھين تہ ھي پيالو مون تان ٽاري ڇڏ. تنھن ھوندي بہ منھنجي نہ، پر تنھنجي مرضي

پوري ٿئي

9-16:7 يوحنا  
تہ جيڪڏھن آء  نہپر آء  اوھان کي سچ ٿو ٻڌايان تہ اوھان لءف اھو وڌيڪ چڱو آھي تہ آء  ھليو وڃان، ڇاڪاڻ

ويندس تہ اھو مددگار اوھان وٽ نہ ايندو. پر جيڪڏھن آء  ويندس تہ پوءف ھن کي اوھان ڏانھن ضرور
موڪليندس. جڏھن ھو ايندو تڏھن سڄيء  دنيا کي گناھہ، سچائيء  ۽ انصاف جي نسبت ڏوھاري ٺھرائيندو:

،گناھہ جي نسبت ھيئن جو ماڻھو مون تي ايمان نہ ٿا آڻين

2:10تيمٿيس  2  
تنھنڪري آء  چونڊيل ماڻھن جي خاطر سڀ ڪجھہ سھان ٿو، تہ جيئن جيڪو ڇوٽڪارو عيسي  مسيح جي

وسيلي ٿو ملي، تنھن کي اھي بہ ابدي عظمت سميت حاصل ڪن

15:20,21 رومين  
مون اھو پڪو ارادو ڪيو آھي تہ جتي مسيح جو نالو اڳي نہ ورتو ويو آھي ا تي سندس خوشخبريء  جي منادي

ڪريان، انھيء  لءف تہ ڪنھن ٻئي ماڻھوء  جي وڌل بنياد تي عمارت نہ اڏيان.  جيئن لکيل آھي تہ
جن کي ھن جي خبر نہ آھي سي ڏسندا ۽ جن نہ ٻڌو آھي سي سمجھندا

2:36,37رسولن جا ڪم   
اي بني اسرائيل قوم! پڪ ڄاڻو تہ خدا انھيء  عيسي  کي، جنھن کي اوھان صليب تي چاڙھي ڪوڪا ھنيا،

ھن ماڻھن اھو ٻڌو تہ اھا ڳالھہ سندن دلين ۾ چڀي ويئي ۽ پطرس ۽ ٻين. خداوند بہ ڪيو آھي ۽ مسيح بہ
! اسين ھاڻي ڇا ڪريون؟ رسولن کي چيائون تہ ”ڀائرو!

4:2عبرانين   
جو اسان کي بہ انھن وانگر ئي خوشخبري ٻڌائي ويئي. پر جيڪو پيغام انھن ٻڌو تنھن کين ڪو فائدو نہڇالءف

تہ انھن ايمان سان نہ ٻڌورسايو، ڇاڪاڻ

22:37 متي - 24:7ير - يرمياہ   
تنھن تي عيسي  وراڻيو تہ ”’تون خداوند پنھنجي خدا کي پنھنجي ساريء  دل، پنھنجي سڄي جان ۽ پنھنجي

سڄيء  سمجھہ سان پيار ڪر

16:14رسولن جا ڪم   
انھن عورتن ۾ ٿواتيرہ شھر جي لديا نالي ھڪ خدا ترس عورت بہ ھئي، جيڪا واڱڻائي رنگ جو ڪپڙو

وڪڻندي ھئي. خدا ھن جي دل کولي ۽ ھن پولس جون ڳالھيون ڌيان سان ٻڌيون

16-13:14 متي  
اھڙيء  طرح خدا يسعياہ نبيء  جي معرفت جيڪي چوايو ھو سو سچو ثابت ٿيو تہ

اوھين ٻڌندا تہ سھي پر سمجھندا ڪين ’اوھين نھاريندا تہ سھي پر ڏسندا ڪين ،
جو ھن قوم جي عقل کي تالو لڳايو ويو آھيڇالءف ا ھي ڪنن کان ٻوڙا ٿي پيا آھن، ،

۽ انھن پنھنجون اکيون پوري ڇڏيون آھن انھيء  لءف تہ متان ا ھي پنھنجين اکين سان ڏسن، .
پنھنجن ڪنن سان تائب ٿين،۽ پوءف پنھنجي دماغ سان سوچي سمجھي توبھہ.‘ ۽ آء  کين ڇٽائي چڱو ڀلو ڪريان



،ٻڌن
 پر سڀاڳا آھيو اوھين جو اوھان جون اکيون ڏسن ٿيون ۽ اوھان جا ڪن ٻڌن ٿا

28:27رسولن جا ڪم  - 6:9,10 يس - يسعياہ   
جو ھن قوم جي عقل تي تالو لڳايو ويو آھيڇالءف ۽ اھي ڪنن کان گھٻرا ٿي پيا آھن ،

انھن پنھنجون اکيون پوري ڇڏيون آھن تہ متان اھي پنھنجن اکين سان ڏسن، ،
متان اھي پنھنجن ڪنن سان ٻڌن متان اھي پنھنجي عقل سان سمجھن ،

تائب ٿين تہ آء  کين ڇٽائي چڱو ڀلو ڪريان۽ مون آڏو توبھہ

4:11,12 مرقس  
ھن انھن کي چيو تہ ”اوھان کي خدا جي بادشاھت جي ڳ جھہ جي سمجھہ ڏني ويئي آھي. پر جيڪي منھنجا

 پوئلڳ نہ آھن تن کي سڀ ڳالھيون مثالن سان ٻڌائجن
تہ جيئن اھي نھاريندي نھاريندي بہ نہ ڏسن،’ٿيون،  ٻڌندي ٻڌندي بہ نہ سمجھن،

تہ متان انھن جون دليون خدا جي طرف ڦري پون ۽ ھو کين بخشي ڇڏي  

12:39,40 يوحنا  
تہ يسعياہ نبيء  ھي فرمان بہ ٻڌايو ھو تہاھو ئي سبب ھو جو انھن ايمان نہ آندو، ڇاڪاڻ

مون خدا انھن جون اکيون پوري ڇڏيون آھن ۽ سندن عقل تي تالو تہ متان اھي پنھنجين اکين سان ڏسن
ھڻي ڇڏيو آھي  ۽ پنھنجن عقلن سان سمجھن، تائب ٿين تہ۽ مون آڏو توبھہ آء  کين ڇٽائي چڱو ڀلو ڪريان ،

11:7,8 رومين  
انھيء  مان ڪھڙو نتيجو نڪتو؟ اھو تہ بني اسرائيل جنھن شيءف جي ڳول ۾ ھئا، سا کين نہ ملي. پر اھا خدا

دل ڪيا ويا. جيئن لکيل آھي تہجي چونڊيلن کي ملي ويئي ۽ باقي ٻيا سخت
خدا انھن جي دل ۽ عقل تي تالو لڳائي ۽ اڄ ڏينھن تائين اھي اکين سان ڏسي ۽ ڪنن سان ٻڌي نہ ٿا سگھن

،ڇڏيو

2:10,11ٿسلونيڪين  2  
ھو برباد ٿيڻ وارن کي ھر قسم جي بڇڙائيء  سان فريب ڏيندو. اھي ماڻھو انھيء  ڪري برباد ٿيندا جو سچ جي

محبت اختيار نہ ڪيائون، جنھن سان سندن ڇوٽڪارو ٿئي ھا. اھو ئي سبب آھي جو خدا ھنن تي گمراھيء 
.جو اثر وجھندو، تہ جيئن ھو ان ڪوڙ کي مڃين

23-13:18 متي  
ڌيان سان ٻڌو ۽ ٻج ڇٽڻ واري جي مثال جو مطلب سمجھو. ا ھي جيڪي بادشاھت جو ڪلم ٻڌن ٿا پر سمجھن

نہ ٿا، سي انھيء  رستي مثل آھن جتي داڻا ڪريا. شيطان اچي انھن جي دل مان ا ھي پوکيل داڻا ڪڍي ٿو
وٺي. ٽڪرائتي زمين جتي داڻا ڪريا تنھن مثل ا ھي آھن جيڪي ڪلم ٻڌي جلدي خوشيء  سان قبول ڪن

ٿا. پر اھو ڪلم انھن جي دلين ۾ پاڙ نہ ٿو ھڻي ۽ گھڻو وقت جٽاء  نہ ٿو ڪري. تنھنڪري جڏھن ڪلم جي
ڪري ڪا مصيبت يا تڪليف اچين ٿي تہ اھي جلدي ڦري وڃن ٿا. ڪانڊيرا جن ۾ داڻا ڪريا تن مثل ا ھي

آھن جيڪي ڪلم تہ ٻڌن ٿا پر ھن دنيا جو فڪر ۽ دولت جو فريب ڪلم کي گھ ٽي ڇڏين ٿو ۽ انھن ۾ ڦر نہ
ٿو پچي. سٺي زمين جتي داڻا ڪريا تنھن مثل ا ھي آھن جيڪي ڪلم ٻڌن ٿا، ا ن کي سمجھن ٿا ۽ ڦر جھلين

سو! داڻا، ڪن ۾ سٺ تہ ڪن ۾ ٽيھہٿا، پوءف ڪن ۾ 

3:15,16 ڪرنٿين .2  
پر اڄ ڏينھن تائين بہ جڏھن ھو موسي  جو ڪتاب پڙھن ٿا، تڏھن سندن دلين تي پردو پيل رھي ٿو.  مگر جڏھن

بہ ڪنھن جي دل خداوند ڏانھن ڦري ايندي تڏھن اھو پردو کڄي ويندو

30-11:28 متي - 7-11:3 ھوس - ھوسيع   
اوھين سڀ جيڪي ڳرا بار کڻي ٿڪجي پيا آھيو سي مون وٽ اچو، آء  اوھان کي آرام ڏيندس.  منھنجي پاڃاري

جو آء  دل جو نرم ۽ نماڻو آھيان. اوھان جي روح کي آرامپنھنجي ڳچيء  ۾ وجھو ۽ مون کان سکو، ڇالءف
جو منھنجي پاڃاري سولي آھي ۽ منھنجو بار ھلڪو آھيملندو، ڇالءف

26:18رسولن جا ڪم   



تو کي انھن جون اکيون کولڻيون آھن. انھن کي اونداھيء  مان ڪڍي روشنيء  ۾ آڻڻو آھي. کين شيطان جي
چنبي کان آزاد ڪري خدا ڏانھن موڙڻو آھي، تہ جيئن اھي مون تي ايمان آڻين ۽ گناھن جي معافي ملين ۽

ھو خدا جي پنھنجي قوم ۾ ليکيا وڃن

26-2:24تيمٿيس  2  
خداوند جي ٻانھي کي جھيڙو ڪرڻ نہ ٿو جڳائي. ان جي بدران کيس گھرجي تہ سڀني سان نرميء  سان پيش
اچي، تعليم ڏيڻ جي لئق ھجي ۽ بردبار ھجي. جيڪي سندس مخالف آھن تن کي ھو نرميء  سان سمجھائي،
شايد خدا انھن کي توبھہ جي توفيق بخشي تہ ھو سچ کي سڃاڻين. انھيء  لءف تہ اھي پنھنجي ھوش ۾ اچي

.شيطان جي ڦندي مان ڇٽن، جنھن کين پنھنجي مرضي پوري ڪرڻ لءف قيدي بڻايو آھي

19-3:17 مڪاشفو  
اوھين چئو ٿا تہ اسين دولتمند آھيون ۽ گھڻي دولت گڏ ڪئي اٿئون ۽ ڪنھن بہ شيءف جي گھرج ڪانہ اٿئون.

بخت، ڏکيا، ڪنگال، انڌا ۽ اگھاڙا آھيو. تنھنڪري آء  اوھان کيپر اوھان کي اھا خبر ڪانھي تہ اوھين بد
صلح ٿو ڏيان تہ باھہ ۾ صاف ٿيل نج سون مون کان خريد ڪريو تہ دولتمند ٿيو ۽ پاڪ صاف پوشاڪ بہ

آء  جن. وٺو تہ پنھنجي اوگھڙ ڍڪي سگھو ۽ شرمسار نہ ٿيو. پنھنجي اکين لءف سرمو وٺو تہ ڏسي سگھو
تائب ٿيوسان پيار ڪندو آھيان تن کي تنبيھہ ۽ سيکت بہ ڏيندو آھيان، تنھنڪري سرگرم ٿيو ۽ توبھہ

7:10 ڪرنٿين .2  
جو اھڙو غم جيڪو خدا جي مرضيء  موجب آھي سو توبھہ پيدا ٿو ڪري. اھڙي توبھہ جنھن جو نتيجوڇالءف

ڇوٽڪارو آھي، تنھن ۾ ڪوبہ پڇتاء  نہ ٿو ٿئي. پر دنياوي غم موت پيدا ٿو ڪري

18:37بادشاھن - با  .1  - God turn heart back to God
خدا جي دل ڦري واپس خدا کي

4:4 ڪرنٿين .2  
تہ جنھن کي ھن زماني جا ماڻھو خدا ڪري مڃين ٿا ان خدا، يعني شيطان انھن جياھي ايمان نہ ٿا آڻين، ڇالءف

عقل کي انڌو ڪري ڇڏيو آھي. ھو نہ ٿو چاھي تہ مسيح جيڪو خدا جي صورت آھي، تنھن جي جلل جي
باري ۾ خوشخبريء  جي روشني انھن تي پوي

15-8:11 لوقا  
ھاڻي انھيء  مثال جو مطلب ھي آھي تہ ٻج آھي خدا جو ڪلم. جيڪي رستي تي ڪريا تنھن رستي جي معني 

ا ھي ماڻھو آھن جيڪي ٻڌن ٿا، پوءف شيطان اچي انھيء  ڪلم کي سندن دلين مان ڪڍي ٿو تہ متان اھي
ايمان آڻين ۽ کين ڇوٽڪارو ملي. ٽڪر وارا اھي ماڻھو آھن، جيڪي ڪلم ٻڌن ٿا تڏھن خوشيء  سان قبول
تہ ڪن ٿا، پر پاڙ نہ ھئڻ ڪري ٿورو وقت ايمان آڻي پوءف آزمائش جي مھل ڦري ٿا وڃن. جيڪي ڪانڊيرن

۾ ڪريا سي ڪانڊيرا اھي ماڻھو آھن، جي ٻڌن تہ ٿا پر ھلندي ھلندي حياتيء  جي ڳڻتين، دولت ۽ عيش
عشرت ۾ ڦاسجي ٿا پون ۽ سندن ڦر پچي ئي ڪونہ ٿو. پر جيڪي ڀليء  زمين تي ڪريا، سا ڀلي زمين اھي

.ماڻھو آھن جي ڪلم ٻڌن ٿا ۽ سچيء  دل ۽ سالم دماغ سان ان کي سانڍين ٿا ۽ صبر سان ڦر جھلين ٿا

15:11رسولن جا ڪم   
جڏھن تہ اسان جو ايمان آھي تہ اسان کي بہ انھن وانگر ئي خداوند عيسي  جي فضل سان ڇوٽڪارو ملي ٿو

8:13 رومين  
جو جيڪڏھن اوھين انساني فطرت موجب زندگي گذاريندا تہ ضرور مرندا. پر جيڪڏھن پاڪ روح جيڇالءف

وسيلي جسم جي نفساني خواھشن کي فنا ڪندا تہ جيئرا رھندا
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