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: سوال

: جواب
. خوشخبري ڏیئي ٿو

“آیت، 23باب3پھرئین آیت رومیون جي نجات جي رستي تي ھي آھي رومیون 
باب 3رومیون . . . اسان سڀني” .ویا
. 18تا10

“ھھ جي انجام جي باري تعلیم ڏیئي ٿي آیت، گنا23باب 6آھي، رومیون 
ھيُء صرف جسماني موت . ” .خداوند مسیح یسوع جي ھمیشھ جي زندگي آھي

.

مگر خدا جي بخشش اسان جي “آیت مان ورتي وئي آھي، ختم ٿیئي ٿي، 3باب 6ون نجات جي رستي ۾ آھي رومیون 
“8باب 5رومیون ” .خداوند مسیح یسوع جي زندگي آھي

یسوع مسیح اسان جي خاطر مئو، یسوع جي موت اسان جي سڀني گناھن جي قیمت ” .ر ُمئو
 ..



تھ“آیت، 9باب 10چوٿون سنِگ میل رومیون جي نجات جي رستي ۾ آھي رومیون 
. ”

باب 10رومیون . ۽ اسین سڀ نجات پائینداسینکپي تھ ان تي یقین رکون، ھن جي موت تي یقین رکون تھ ھن اسان جي گناھن جي قیمت ا
” .“آیت وري چوي ٿي، 13

ي پنھنجو خداوند ۽ نجات . کان بچایو) ھمیشھ جي موت(اسان کي ابدي 
.ڏیاریندڙ ھجڻ تي یقین رکندو

“آیت تمام حیرت انگیز پیغام رکي ٿي، 1باب 5رومیون . رومیون نجات جي رستي جو آخري طرف آھي نجات جا نتیجا
ذریعي اسین خدا سان امن جو رشتو رکي یسوع مسیح جي ” .

” .“آیت اسان کي ٻڌائي ٿي، 1باب 8رومیون . سگھون ٿا
رومیون . . 

“آیت، 39تا38باب 8
نھ قدرتون نھ بلندیون نھ پستیون . نھ حال ۽ نھ مستقبل جون شیون. . 

”.مخلوق



توھان . سگھو ٿا
. جي گناھن کان نجات ڏئي سگھي ٿو

. ”خداوند“. 
آئون پنھنجن . بس ان تي ایمان آٹڻ جي سبب مون معافي ورتي آھي. جنھن سزا جو مستحق ھیس، ُاھا سزا یسوع مسیح پنھنجي مٿي کنئيآئون 

آئون تنھنجي حیرت انگیز فضل ۽ بخشش جو . 
”.آمین. 
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