GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM जॉन

Why did Jesus die?

1. आम्ह� स्वभावाने आ�ण इच्छे ने पापी आहोत.
जॉन 3:19 ज्य वस्तुिस्थतीच्या आधारे लोकांचा न्याय केला जातो ती ही जगामध्ये प्रकाश आला परं तु लोकांना प्रकाश
नको होता. त्यांना अंधार पािहजे होता. कारण लोक वाईट कृत्ये करीत होते.

We are all sinners!

2. आम्ह� मत्ृ यू आ�ण नरकास पात्र आहोत.

जॉन 6:40 पुत्राला पाह� न त्याच्यावर िव�ास ठे वणार्या प्रत्थेक व्य��ला अनंतकाळचे जीवन आहे . मी त्या व्य��ला
शेवटच्या िदवशी उठवीन, हे च माझ्या िपत्याल हवे.”
जॉन 3:18 जो कोणी दे वाच्या पत्र
ु ावर िव�ास ठे वतो त्याचा न्याय (दोषी ठरिवले जाणे) होणार नाही. परं तु जो िव�ास
ठे वीत नाही त्याचा न्याय झाल्यासारखाच आहे . कारण त्याने दे वाच्या एकुलत्या एका पत्र
ु ावर िव�ास ठे वला नाही.
जॉन 3:36 जो कोणी पत्र
ु ावर िव�ास ठे वतो त्याला अनंतकाळचे जीवन िमळते, पंरतु जो पत्र
ु ाची आ�ा पाळीत नाही
त्याला अनंतकाळचे जीवन कधीही िमळणार नाही. उलट दे वाचा क्रोध त्याच्यावर राहतो.”

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
जॉन 14:6 येशन
ू े उ�र िदले, “मी मागर् , सत्य आिण जीवन आहे . केवळ माझ्याद्वारे च िपत्याजवळ जाता येते.
जॉन 3:17 दे वाने आपल्या पुत्राला जगात पाठिवले. जगाचा न्याय करण्यासाठी दे वाने आपला पुत्र पाठिवला नाही, तर
आपल्या पुत्राद्वारे जगाचे तारण व्हावे यासाठी दे वाने त्याला जगात पाठिवले.
जॉन 1:10,12 शब्द अगोदरच जगात होता. त्याच्याद्वारे च जग िनमार् ण झाले. परं तु जगाने त्याला ओळखले नाही.
काही लोकांनी त्याला आपले मानले. त्यांनी त्याच्यावर िव�ास ठे वला. िव�ास ठे वणार्या सवा� ना त्याने दे वाची मुले
होण्याचा हक्क िदला.

4. आम्ह� स्वतःला वाचवू शकत नाह�.

Acts 4:12 येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना ता� शकेल. त्याचे नाव हे च सामथ्यर् फ� जगामध्ये आहे जे लोकांना
तारण्यासाठी िदले आहे , आमचे तारण येशद्व
ू ारे झालेच पािहजे!”
ए�फ�सयन्स 2:8-9

कारण दे वाच्या कृपेने िव�ासाच्या द्वारे तुमचे तारण झाले आिण ते तुमच्याकडून झाले नही, तर ते
दे वापासन
ू चे दान असे आहे . आिण एखादा काही काम करतो त्याचा प�रणाम म्हणन
ू नव्हे . यासाठी कोणी बढाई मा�
नये.

Titus 3:5 त्याने आम्हाला तारले. दे वाकडून िनद�ष म्हणवन
ू घेण्यासाठी आम्ही केलेल्या कोणत्याही कृत्यांनी नव्हे तर
त्याच्या दयेमुळे आम्ही तारले गेलो आिण ते आमच्याकडे नव्या जन्माच्या स्नानाद्वारे आम्ही नवीन जन्म पावलो आिण
पिवत्र आत्म्याद्वारे प्रा� झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो.

5.

आमच्या जागी येशूच्या 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

जॉन 5:24 मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो: जो माझे ऐकतो आिण ज्याने मला पाठिवले त्याच्यावर िव�ास ठे वतो त्याला
अनंतकालचे जीवन िमळे ल. त्याला दोषी ठरिवले जाणार नाही. तर त्याने मरणातन
ू िनघन
ू जीवनात प्रवेश केला आहे .
जॉन 6:47 मी तुम्हांला खरे तेच सांगतो, “जो िव�ास ठे वतो त्याला अनंतकाळचे जीवन िमळाले आहे .
जॉन 10:28 मी माझ्या में ढरांना अनंतकाळचे जीवन दे तो. ती कधीच मरणार नाहीत. आिण त्यांना कोणीच माझ्या
हातन
ू िहरावन
ू घेणार नाही.

ईश्वर� कृपेने आ�ण दे वाच्या दयाळूपणामळ
ु े �मळवू शकता. जर तम्
ु ह� िजझस ख्राईस्टला तम
ु चा

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 म्हणून तुमचे र�ण होणार नाह�. िजझस ख्राईस्ट मध्ये �वश्वास

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

"हे दे वा,
मला माह�त आहे मी तझ्
ु या �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
ू बाजूला झालो आ�ण मो�ासाठ� माझा �वश्वास त्याच्यावर ठे वला. तुमच्या
आश्चयर्कारक कृपेसाठ� आ�ण �मेसाठ� आभार� आहे ! आ�मन!"

Amazing Grace Publishing * PO Box 1963 * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com

