God’s Simple Plan of Salvation taken from I जॉन
Introduction
I जॉन 5:13 जे दे वाच्या पत्र
ु ाच्या नावावर िव�ास ठे वतात त्यांना मी या गो�ी िलहीत आहे , यासाठी क�, तुम्हाला
अनंतकाळचे जीवन आहे , यािवषयी तुम्ही िनि�चंत असावे,

1.

आम्ह� सवा�नीच पाप केले आहे . आम्ह� सवा�नीच अशा गोष्ट� केल्या आहे त ज्या भगवंताला �प्रय नाह�त. �नरागस

असा कोणीच नाह�. रोमन्स

I जॉन 5:16-17 जर एखाद्याला त्याचा भाऊ पापांत पडलेला िदसला आिण त्याचा प�रणाम अनंतकाळचे मरण नसेल
तर त्या भावासाठी त्याने प्राथर् ना करावी. आिण दे व त्याला जीवन दे ईल. ज्या गो�ीचा प�रणाम अनंतकाळचे मरण नाही
अशा पापामध्ये पडणार्यासाठी जे जीवन (दे व दे तो) त्या जीवनािवषयी मी हे बोलत आहे . ज्या पापाचा प�रणाम मरण आहे .
अशा तर्हे च्या पापाबाबत तुम्ही प्राथर् ना करावी असे मी म्हणत नाही. सवर् अनीित हे पाप आहे , पण असे पाप आहे ज्याचा
प�रणाम मरण नाही.
1 जॉन 3:6 प्रत्येकजण जो िख्रस्तामध्ये राहतो तो पाप करीत राहात नाही. प्रत्येकजण जो पाप करीत राहतो त्याने
त्याला पािहले नाही, आिण त्याला तो ओळखत सुद्धा नाही.

We are all sinners!

2.

आम्हांला पापाच्या दष्ु प�रणामांची �शकवण दे ते -

I जॉन 5:19 आम्हाला माहीत आहे क� आम्ही दे वाचे आहोत, जरी संपण
ू र् जग हे त्या सैतानाच्या िनयंत्रणाखाली आहे .
I जॉन 5:12 ज्याच्याजवळ पुत्र आहे त्याला खरे जीवन आहे पण ज्याच्याजवळ पुत्र नाही त्याला खरे जीवन नाही.
1 जॉन 3:15 जो कोणी आपल्या भावाचा द्वेष करतो, तो खुनी आहे . आिण तुम्हांला माहीत आहे क�, खुनी माणसाला
त्याच्या ठायी असलेले अनंतकाळचे जीवन िमळत नाही.

3.

येशू �ख्रस्ताने आमच्यासाठ� मरण पत्करले. येशच्
ू या मरणाने आमच्या

पापांसाठ� मोल चुकते केले. येशच
ू े पुनरुत्थान �सद्ध करते क� भगवंताने आमच्या
पापांचे मोल म्हणून येशच
ू े मरण मान्य केले.

1 जॉन 4:10 आम्ही दे वावर प्रीित केली असे नाही तर त्याने आम्हांवर प्रीित केली व आपल्या एकुलत्या एका पुत्राला
आमच्या पापाक�रता प्रायि�च्� म्हणन
ू पाठिवले; यामध्ये खरी प्रीित आहे .

Christ died for sinners!
1 जॉन 4:2-3 अशा प्रकारे तुम्ही दे वाचा आत्मा ओळख ू शकता: प्रत्येक संदे�्याचा आत्मा जो कबल
ू करतो क�, “येशू
िख्रस्त या जगात मानवी �पात आला.” तो दे वापासन
ू आहे . आिण प्रत्येक संदे�्याचा आत्मा जो येशिू वषयी कबुली दे त
नाही तो दे वापासन
ू नाही. अशी व्यि� म्हणजे िख्रस्तिवरोधी होय. ज्याच्या येण्यािवषयी तुम्ही ऐकले आहे . तो अगोदरच
जगात आला आहे .
I जॉन 5:11 आिण दे वाची जी सा� आहे ती ही आहे क�, दे वाने आपल्याला अनंतकाळचे जीवन िदले आहे आिण हे
जीवन त्याच्या पुत्रामध्ये आहे .

4.

आमच्या जागी येशच्
ू या मरणामुळे आम्हांला सवर् जे करायचे आहे ते

म्हणजे त्याच्यामध्ये श्रद्धा ठे वणे, त्याचे मरण म्हणजे आमच्या पापांचे मोल अशी
श्रद्धा बाळगणे – आ�ण आमचे र�ण होईल ! रोमन्स

I जॉन 5:14-15 आिण आम्हांला दे वामध्ये खात्री आहे क�, जेव्हा आम्ही एखाद्या गो�ीसाठी त्याच्या इच्छे प्रमाणे प्राथर् ना
करतो, तेव्हा तो आमचे ऐकतो. आिण आम्हांला हे माहीत आहे क� जर तो आमचे ऐकतो, तर कोणत्याही कारणासाठी
जरी आम्ही प्राथर् ना केली, तर आम्हांस माहीत आहे क�, जे काही आम्ही मािगतले आहे ते आम्हांला िमळालेच आहे .
Romans 10:9-10,13 क�, जर तू तुझ्या मुखाने “येशू प्रभु आहे ” असा िव�ास धरतोस आिण आपल्या अंत:करणात
दे वाने त्याला मे लेल्यांतन
ू उठिवले असा िव�ास धरतोस तुझे तारण होईल कारण नीितमत्वासाठी मनुष्य अंत:करणाने
िव�ास ठे वतो आिण तारणासाठी िव�ासाने कबल
ू करतो. कारण “जे कोणी प्रभच
ू े नाव घेऊन हाक मारतील, त्यांचे
तारण होईल.”

ईश्वर� कृपेने आ�ण दे वाच्या दयाळूपणामळ
ु े �मळवू शकता. जर तुम्ह� िजझस ख्राईस्टला तुमचा

र�णकतार् मानत असाल आ�ण दे वाकडून �मा �मळवत असाल, तर इथे प्राथर्ना आहे जी तुम्ह� करू

शकता. ह� �कंवा दस
ु र� कुठल� प्राथर्ना म्हणन
ू तम
ु चे र�ण होणार नाह�. िजझस ख्राईस्ट मध्ये �वश्वास

ठे वन
ू च तम
ु च्या पापांच्या �मेची तजवीज होऊ शकेल. ह� प्राथर्ना म्हणजे केवळ तम
ु चा दे वावर असलेला
�वश्वास आ�ण तुमच्या �मेची तजवीज केल्या बदल त्याचे आभार व्यक्त करण्याचा मागर् आहे .

"हे दे वा,
मला माह�त आहे मी तुझ्या �वरुध्द पाप केले आहे आ�ण मी �श�ेला पात्र आहे . पण ज्या �श�ेला मी पात्र
आहे ती �श�ा िजझस ख्राईस्टने भोगल� कारण क� त्याच्यावर असलेल्या �वश्वास मळ
ु े मला �मा �मळू
शकते. मी माझ्या पापां पासन
ू बाजल
ू ा झालो आ�ण मो�ासाठ� माझा �वश्वास त्याच्यावर ठे वला. तम
ु च्या
आश्चयर्कारक कृपेसाठ� आ�ण �मेसाठ� आभार� आहे ! आ�मन!"
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