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 خدا پاڪ آهي

 
سو اوھين پاڻ کي انھن سان پليت نه ڪجو بلڪ پاڻ کيي  

پاڪ ڪري منھنجي الِء ميصيصيور ڪيرييو، ڇياالِء جيو آد خيداونيد 
 اوھان جو خدا پاڻ پاڪ آھيان.

 (22:00)الوي سرشتو                                                  
آد ئي عظيم ۽ سربلند خدا آھيان، جيڪو سدائين قيائيم َو  

دائم آھيان، ۽ منھنجو نالو پاڪ آھي. جيتوڻيڪ آد عير  عيظيييم 
دل ۽ نيمياڻين سيان ه آد شڪسته تي پاڪ جاِء ۾ رھان ٿو، تڏھن ب

نماڻن جي روح کي ۽ شڪسته دلييين کيي ه گڏ آھيان، انھيَء الِء ت
 وري تازو توانو ڪريان.

 (05:51)يسعياه                                                         
ھن جي چوڌاري شعلي جيان ڀڙڪندڙ مصلوق بيٺي ھئيي.  

پر ھئا، جن مان ٻن پرن سان ھينين ه ڇھه انھن مان ھر ھڪ کي ڇھ
پير سينيدن ه منھن لڪايا، ٻن پرن سان پنھنجا پير ڍڪيييائيون ۽  
پياڪ، پياڪ، ” ه اڏامڻ الِء ھئا. اھي ھڪ ٻئي کي سڏي چون پيييا ت

پاڪ، قادرمطلق خداوند بليڪيل پياڪ آھيي، سياري ڌرتيي سينيد  
 “جالل سان ڀرپور آھي.

 (8-4:2)يسعياه                                                         
خداوند جھڙو ڪو ٻيو پاڪ ڪونھي، نڪي اسان جي خدا  

ه جھڙو ڪو ٻيو محافظ آھي، ھائو، ھن کان سواِء ٻيو ڪو ئي ب
 ڪونھي.

 (4:4سموئيل  -0)                                                           
قدو ، قدو ، قدو ، خداوند خدا قادِرمطلق، جيڪو آهي، 

          جيڪو هو ۽ جيڪو اچڻ وارو آهي.
 (3:2)مڪاشفو                                                         
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 انسان گنهگار آهي

 
جيئن ته ڪوبه اھڙو انسان ڪونھي جييڪيو گينياھيه نيه ٿيو  
 ڪري.

 (22:3بادشاهه  -0)
 

  ڪوبه سچار نه آهي، هڪڙو به نه.  
 (01:8)رومين                                                             

 
سڀني ماڻهن گينياهيه ڪيييو آهيي ۽ خيدا جيي جيليوي کيان  

 محروم آهن. 
 (48:8)رومين                                                             

 
اسين سڀ اھڙين رڍن وانگر آھيييون، جيييڪيي پينيھينيجيي  

رستي کان ڀٽڪي ٿيون وڃون.اسان مان ھر ڪو پنھنجي پنھنيجيي 
رستي ڏانھن ڦري ٿو وڃي. پر خداوند اھا سزا ھن جي مٿان آنيدي، 

 انھيَء سزا جا حقدار اسين ئي ھئاسين.ه جڏھن ت
 (2:58)يسعياه                                                              

 
هڪڙي ماڻهوَء جي ڪري دنيا ۾ گينياهيه آييو، گينياهيه جيي  

جيو سيڀينيي سبب موت آيو ۽ موت سڄي دنيا ۾ پکڙجي ويو، ڇاالِء
 ماڻهن گناهه ڪيو.                       

 (04:5)رومين                                                              
جيڪڏهن اسين چئون ته اسان ۾ گناهه ڪونه آهي، تيه پيوِء  

 اسين پاڻ کي ٺڳيون ٿا ۽ اسان ۾ سچائي ڪانهي. 
 (3:0يوحنا  -0)
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 گناهه جدائي پيدا ڪري ٿو

 
ئي آھن، جن اوھيان جيي ۽ خيدا ه بلڪ اھي اوھان جا گناھ 

جي وچ ۾ جدائي وجھيي ڇيڏي آھيي. اوھيان جيي بيدڪياريين جيي 
ه ڪري ئي ھن اوھان کان منھن موڙيو آھي، جو ھو اوھيان جيي ن

 ٿو ٻڌي. 
 (4:52)يسعياه 

اوھين مون خيداونيد جيي حيڪيم جيي نيافيرميانيي ڇيو ٿيا  
ڪريو؟ ڇو اوھين پاڻ کي مصيبت ۾ ٿا وجھو؟ جيييئين تيه اوھيان 
 مون کي ڇڏي ڏنو آھي، تنھنڪري مون به اوھان کي ڇڏي ڏنو. 

 (41:42تواريخ  -4)
 

پر انهيَء شهر ۾ ڪابيه نياپياڪ شييِء ييا ڪيوبيه نيفيرت ۽  
ڪوڙ جهڙو ڪم ڪندڙ هرگز داخل ٿي نه سيگيھينيدو ۽ رهيو اهيي 
داخل ٿيندا، جن جا ناال زندگيَء جي ڪتاب ۾ لکيل آهن، جيييڪيو 

 گھيٽي جو آهي. 
 (41:40)مڪاشفو 

 
اوهان کي خبر نه آهي ڇا ته بدڪار خدا جيي بيادشياهيت ۾  

 داخل نه ٿيندا؟ 
 (2:2ڪرنٿين  -0)
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 هن کڏ تي ُپل ٺاهڻ انسان جي 

 و  جي هالهه نه آهي
  
جو خدا جي فضل جي ڪري ئي اوهان کي ايمان جيي ڇاالِء 

وسيلي ڇوٽڪارو مليو آهي. اهو اوهان جي ڪوششن جيي ڪيري 
نه آهي، بلڪ خدا جي بصشش آهي، سو اهو اوهان جي عيميلين جيي 

 ڪري نه آهي جو متان ڪو فصر ڪري.  
 (2-3:4)افسين 

تڏهن هن اسان کي ڇوٽڪارو ڏنو. اهو اسان جي سچائييَء  
جي ڪمن ڪرڻ ڪري نه، بلڪ سند  رحم جي ڪيري ٿيييو. هين 
اسان کي روحاني طور نئين سر پيدا ڪرڻ جي غسل ۽ پاڪ روح 

 سان نئين زندگي ڏيڻ جي وسيلي ڇوٽڪارو ڏنو.
 (5:8)طيطس 

انهيَء خدا اسان کي ڇوٽڪارو ڏنو ۽ پاڪ زندگيَء ڏانهن  
سڏيو، اسان جي عملن جي ڪري نه، بلڪ پنهنجي خيار ارادي ۽ 
فضل موجب. اهو فضل اسان تي عيسٰي مسيح جيي وسيييليي ازل 

 کان وٺي ڪيو ويو هو.      
 (2:0تيمٿيس  -4)                                                           

پر جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪم نه ٿو ڪري ۽ رهيو ان خيدا  
تي ايمان آڻي ٿو جيڪو گنهگارن کي پاڻ ڏانهن سچار ڪري ٿيو، 

 ته سند  ايمان سچائي ڪري ٿو ليکجي.      
 (5:2)رومين                                                                 

تنهن هوندي به اسان کي خبر آهي ته ڪوبه ماڻهو شريعيت  
تي عمل ڪرڻ سان نه، پر رهو عيسٰي مسيح تي اييميان آڻيڻ سيان 

 سچار بڻجي ٿو.                        
 (02:4)گلتين                                                           
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 هن َکڏ تي فقط هڪ ُپل آهي
 

تنهنڪري مسيح به هڪڙي ئي ڀيييري اوهيان جيي گينياهين  
جي ڪري مئو يعني سچار گنهگارن الِء، انهيَء الِء تيه اوهيان کيي 
خدا تائين پهچائي. هو جسم جي اعتيبيار کيان تيه ميارييو وييو، پير 

 روح جي اعتبار کان جيئرو ڪيو ويو.   
 (03:8پطر   -0)                                                           

پر اوهين جيڪي پهريائيين گيھيڻيو پيري هيئيا سيي هياڻيي  
عيسٰي مسيح سان گڏجي هڪ ٿيڻ ڪري سند  رت جي وسيييليي 

 ويجھو ٿي پيا آهيو.              
 (08:4)افسين                                                              

مسيح پاڻ اهڙي قرباني آهي، جيڪا اسان جا گينياهيه کيڻيي  
 وڃي ٿي، نه رهو اسان جا پر سڄي جهان جا گناهه.   
 (4:4يوحنا  -0)                                                             

هي سڀ ڪجھه خدا جي طرفان آهيي، جينيهين مسيييح جيي  
وسيلي اسان کي پاڻ سان ماليو ۽ صلح ڪرائڻ جي خيدميت اسيان 

 جي حوالي ڪئي.               
 (03:5ڪرنٿين  -4)                                                          

پنهنيجيو جو خدا دنيا سان ايترو ته پيار ڪيو جو هن  ڇاالِء 
اڪيلو فرزند ڏيئي ڇڏيو ته جيڪو بيه ميٿيس اييميان آڻيي سيو 

 برباد نه ٿئي پر کيس دائمي زندگي ملي.          
 (02:8)يوحنا   
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 توهان جي اطمينان الِء

 
جن به کيس قبول ڪيو يعني مٿس ايمان آندو، تن کي پر  

 اهو حق ڏنائين ته هو خدا جا ٻار ٿين. 
 (04:0)يوحنا 

  
ڏسو، پيُء جو اسان سان ڪيترو نه پيار آهي. هن جو اسان  

سان ايترو ته پيار آهي جو اسين خدا جا ٻار ٿا سڏجون ۽ حيقيييقيت 
۾ اسين آهيون به. اِهو ئي سبب آهيي جيو دنيييا اسيان کيي نيه ٿيي 

 جو هن کيس به نه سڃاتو آهي.  سڃاڻي، ڇاالِء
 (0:8يوحنا  -0)

 
جيڪڏهن اسين هن جيا ٻيار آهيييون تيه وارآ بيه آهيييون،  

يعينيي خيدا جيا وارآ ۽ مسيييح سيان ورييي ۾ شيرييڪ آهيييون، 
بشرطيڪ هن سان ڏکن ۾ شريڪ ٿيون ته پوِء ساڻس گڏ جلوي ۾ 

 به شريڪ ٿينداسون. 
 (01:3)رومين 

 
جيترو اڀرندو الھندي کان پري آھي، اوترو ئيي ھيو اسيان  
 اسان کان پري ڪري ٿو. ه جا گناھ

 (04:018)پاڪ زبور 
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