માતાનો ભગવાન સાલ્વેશ સરળ યોજના �ું જહોન લવ
ે ામાં
ર�ૂઆત
�ુ ં જહોન 5:13 �ુ ં આ પત્ર, � દ� વના �ુત્રમાં િવ�ાસ કર� છવ એવા તમનવ લોકોનવ લ�ું �ં. �થી તમવ
�ણેો ક� હવવ તમાર� પાસવ અનંત�વન છવ .

1. અમે બધા પાપીઓ છે!
�ુ ં જહોન 5:16-17 ધારો ક� કોઇ વ્ય�ક્ત �ખ્તમાં તવના ભાઇ અથવા બહ�નનવ પાપ કરતા �ુએ છવ
(પાપ ક� � મરણકારક નથી) તો તવ વ્ય�ક્ત એ તવની બહ�ન અથવા ભાઇ � પાપ કર� છવ તવઓના
માટ� પ્રાથરના કરવી જોઈએ. પછ� ભાઈ ક� બહ�નનવ દ� વ �વન આપેવ. �મ�ુ ં પાપ અનંત � ૃત્ુમાં
દોર� જ�ુ નથી એવા લોકો િવેવ �ુ ં વાત ક�ું �ં. એ�ુ ં પણ પાપ છવ � મરણકારક છવ . તવ િવેવ �ુ ં
કહ�તો નથી ક� પ્રાથરના કરવી. ખો�ું કર�ુ ં તવ હંમવેા પાપ છવ . પરં � ુ એ�ુ ં પણ પાપ છવ � અનંત � ૃત્ુ
તરફ દોર� જ�ુ ં નથી.
�ુ ં જહોન 3:6 તવથી � વ્ય�ક્ત �ખ્તમાં �વવ છવ તવ પાપ કરતો નથી. � કોઈ વ્ય�ક્ત પાપ કર� છવ , તવ
ખર� ખર �ખ્તનવ સમ�યો નથી અનવ કદ� તવણવ �ખ્તનવ ઓળખ્યો નથી.

અમે બધા પાપીઓ છે!

2. ત્યા અમારા પાપ માટ� ખચર થાય છે !
�ુ ં જહોન 5:19 આપણવ �ણીએ છ�એ ક� આપણવ દ� વના છ�એ. પરં � ુ ેવતાન આખી �ુિનયાનવ કા�ુમાં
રાખવ છવ
�ુ ં જહોન 5:12 � વ્ય�ક્ત પાસવ �ુત્ર છવ તવની પાસવ સા�ુ ં �વન છવ . પરં � ુ � વ્ય�ક્તની પાસવ દ� વનો
�ુત્ર નથી, તવની પાસવ �વન નથી.
�ુ ં જહોન 3:15 પ્રતયવક વ્ય�ક્ત � તવના ભાઈનો દ્ર�ષ કર� છવ તવ �ુની છવ . અનવ તમવ �ણો છો ક� કોઈ
�ુનીમાં અનંત�વન રહ�� ુ ં નથી.

ત્યા અમારા પાપ માટ� ખચર થાય છે!

3. ઇ�ુ � ૃત્ � થ�ું હ� ું અને ક્ર પર અમાર� પાપો માટ� � ૂકવણી!
�ુ ં જહોન 4:10 સાચો પ્રવમ એ દ� વનો આપણા પ્રતયવનો પ્રવમ છવ , આપણવ દ� વ પર પ્રવમ રાખ્યો એમ
ન�હ. પણ તવણવ આપણા પર પ્રવમ રાખ્યો અનવ પોતાના �ુત્રનવ આપણાં પાપ�ુ ં પ્રાયિ�ત થવા માટ�
મોકલયો એમાં પ્રવમ છવ .

�ખ્ર પાપીઓ માટ� � ૃત્� પામ્ય!
�ુ ં જહોન 4:2-3 એથી તમવ દ� વનો આતમા ઓળખી ેકો છો. આતમા કહ� છવ , “�ુ ં મા�ુ �ં ક� ઈ�ુ તવ
�ખ્ત છવ � � ૃથ્વી પર આવ્યો અનવ માનવ બન્યો.” તવ આતમા દ� વ તરફથી છવ . બી� આતમાએ
ઈ�ુ િવષવ આ કહ�વાની ના પાડ�. તવ આતમા દ� વ તરફથી નથી. આ આતમા �ખ�્તિવરોધીનો છવ . તમવ
સાભળ્્ુ ં છવ ક� �ખ્તિવરોધી આવવ છવ . અનવ હવવ તવ �ખ્તિવરોધી જગતમાં છવ .
�ુ ં જહોન 5:11 દ� વવ આપણનવ ક�ું છવ : દ� વવ આપણનવ અનંત�વન આપ્્ુ ં છવ . અનવ આ અનંત�વન
તવના �ુત્રમાં છવ .

4. અમે �ખ્ર એકલા અમારા શ્ર અને િવ�ાસ � ૂક� જ જોઈએ!
�ુ ં જહોન 5:14-15 આપણવ દ� વ પાસવ ેંકા વગર આવી ેક�એ છ�એ. એનો અથર એ છવ ક� આપણવ
દ� વ પાસવ તવની ઈચ્છા�ુસાર કંઈ પણ માગીએ તો દ� વ આપણનવ સાંભળવ છવ . દર� ક વખતવ આપણવ
તવની પાસવ માગીએ છ�એ તયાર� દ� વ આપણનવ ધ્યાનથી સાંભળવ છવ . તવથી આપણવ �ણીએ છ�એ ક�
તવની પાસવ આપણવ � માગીએ તવ વ્�ુઓ તવ આપણનવ આપવ છવ .

હા ખર� ખર તવ સરળ છવ ! તમવ ભગવાનથી ક્ષમા પ્રાપ્ત ન કર� ેકો. ભગવાનથી મળવ લી ક્ષમા માટ� તમવ
�ુકવણી ન કર� ેકો. તમવ તવનવ ફક્ત પ્રાપ્ત કર� ેકો, િવ�ાસ દ્વારા, ભગવાનની �ૃપા અનવ દયાનાં
માધ્યમથી.

જો તમવ ઇ�ુ �ખ્તનવ તમારા ઉ્ારક તર�ક� ્વીકાર કરવા ચાહો છો અનવ ભગવાનથી ક્ષમા પ્રાપ્ત કરો
છો, અહ� એક પ્રાથરના છવ �ની તમવ આરાધના કર� ેકો છો. આ પ્રાથરના અથવા બી� કોઇ પ્રાથરના તમનવ
બચાવવ નહ� લવ. ફક્ત ઈ�ુ �ખ્તમાં િવ�ાસ આપી ેકેવ પાપોથી ક્ષમા. આ પ્રાથરના ભગવાનમાં તમારો
િવ�ાસ વ્યક્ત કરવાનો માત્ર એક ર્તો છવ અનવ તવનવ ધન્યવાદ આપો તમનવ ક્ષમા આપવા માટ� .
“ભગવાન,
�ુ ં ��ુ ં �ં ક� મ� તમારા િવ�ુ્ પાપ કયાર છવ અનવ સ�નવ લાયક �ં. પરં � ુ ઈ�ુ �ખ્ત સ� લઇ લવ છવ �નાં
માટ� �ુ ં લાયક હતો આથી તવનામાં િવ�ાસ દ્વારા મનવ માફ� મળ� ેક� છવ . મોક્ષ માટ� �ુ ં તામારામાં િવેવાસ
� ૂ�ુ ં �ં. ધન્યવાદ તમાર� અદ� ૂત દયા અનવ ક્ષમા માટ� - આમીન! ”
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