લાગે ભગવાન �હોન માંથી મોક સરળ યોજના

ઇ�ુ શા માટ� � ૃત્� પામે ક�ુ?
�

1. પ્ર�ૃ દ્વા મેન અિનષ્ નથી (ખો�ું).
જહોન 3:19 આ સતય હક�કૃના આધાર� લોકોને નયાય થાય છે . જગૃમાં અજવા�ં આવ્્ુ ં છે , પણ
લોકોને અજવા�ં જોઈ�ુ ં નથી. ૃેઓ �ધકાર (પાપ) ઈચ્છે છે . શા માટ�? કારણ ક� ૃેઓનાં ્ૃતયો �ુડાં
ં
હૃાં.

અમે બધા પાપીઓ છે!

2. અમે �ુદરત દ્વા િન�દા કરવામાં આવે છે .
જહોન 6:40 વ્ય�ક્ૃ � દ�કરાને �ુએ છે , અને ૃેનામાં �વ�ાસ � ૂક� છે . ૃેને અનંૃ�વન મળે છે . �ુ ં ૃે વ્ય�ક્ૃને છે લલા
�દવસે ઉઠાડ�શ. એ મારા �પૃાની ઈચ્છા છે .”

જહોન 3:18 1 � વ્ય�ક્ૃ દ� વના દ�કરામાં �વ�ાસ રાખે છે , ૃેનો નયાય (અપરાધી) થૃો નથી; પણ �
વ્ય�ક્ૃ �વ�ાસ કરૃો નથી ૃેનો નયાય થઈ ગયેલ છે , શા માટ� ? કારણ ક� ૃે વ્ય�ક્ૃને દ� વના એકના
એક દ�કરામાં �વ�ાસ નથી.
જહોન 1:10,12 ૃે શબદ જગૃમાં હૃો જ. ૃેના દારા જ જગૃ�ુ ં �નમાર ણ થ્ુ ં છે . પણ જગૃે ૃેને
ઓળખ્યો ન�હ. ક� ટલાક લોકોએ ૃેનો સ્વીકાર કય�. ૃેઓએ ૃેનામાં �વ�ાસ કય�. � લોકોએ ૃેનામાં
�વ�ાસ કય� હૃો ૃેઓને ૃેણે કંઈક આપ્્ુ.ં ૃેણે ૃેઓને દ� વનાં બાળકો થવાનો અ�ધકાર આપ્યો.
જહોન 3:36 � વ્ય�ક્ૃને દ�કરામાં �વ�ાસ છે ૃેને અનંૃ�વન છે . પણ � વ્ય�ક્ૃ દ�કરાની આજ્ઞા
પાળૃો નથી ૃેને કદા�પ ૃે �વન મળશે ન�હ. દ� વનો કોપ ૃે વ્ય�ક્ૃ પર રહ� છે .”

ત્યા પાપ માટ� ખચર થાય છે!

3. ઇ�ુ િવ�માં હતા અને તેમણે અમારા માટ� � ૃત્� પામ્ય હતા.
જહોન 14:6 ઈ�ુએ ઉ�ર આપ્યો, “�ુ ં મા�્ ગ �ં. �ુ ં સતય �ં અને �વન �ં. �પૃા પાસે જવાનો માગર
ફક્ૃ મારા દારા છે .
જહોન 3:17 દ� વે ૃેના દ�કરાને �ુ�નયામાં મોકલયો. દ� વે ૃેના દ�કરાને જગૃનો નયાય કરવા મોકલયો
નથી. દ� વે ૃેના દ�કરાને એટલા માટ� મોકલયો ક� ૃેના દ�કરા દારા જગૃને બચાવી શકાય.

4. સાલ્વેશ મફત ભેટ સાર� કામ કર� ન�હ�. તમે તેને માટ� ઇ�ર શબ્, અને
િવ�ાસ ઇ�ુ એકલા જ જોઈએ!
કાયદાઓ 4:12 માત્ર ઈ�ુ એકલો જ લોકો�ુ ં ૃારણ કર� શક� ૃેમ છે . �ુ�નયામાં ૃેના એકલાના નામમાં
જ આ સામરથ્ય છે . � લોકો�ુ ં ૃારણ કરવા માટ� આપવામાં આવેલ છે . ઈ�ુના વડ� આપ�ુ ં ૃારણ થ�ુ ં
જોઈએ!”
એફ�િસઅન્ 2:8-9 �ુ ં એમ કહ�વા માં� ુ �ં ક� ૃમે ્ૃપાથી ૃારણ પામયા છો. અને ૃે ્ૃપા ૃમને
�વ�ાસથી મળે લી છે . ૃમે ૃમાર� �ૃે ૃારણ પામયા નથી. ૃે દ� વ�ુ ં દાન છે . ના! ૃમારા કાય�થી

ૃમા�ું ૃારણ થ્ુ ં નથી. અને ૃેથી કોઈ પણ વ્ય�ક્ૃ પોૃાની �ૃે ૃારણ પામી છે ૃેવી બડાઈ ન
માર� શક� .
ટાઇટસ 3:5 ૃેની સાથે નયાયી થવા માટ� આપણે કર� લા ્ૃતયોને કારણે ૃેણે આપણને ૃાયાર નથી. પરં � ુ
ૃેની દયાથી ૃેણે આપણને �ુન�નમના સ્નાનથી ૃેના પ�વત્ર આતમા દારા આપ�ુ ં નવીનીકરણ કર�ને
દ� વે આપણને ૃાયાર છે .

5. તમે ભગવાન પર માને છે અને તમે શા�ત �વન હશે જ જોઈએ!
જહોન 5:24 “�ુ ં ૃમને સતય ક�ુ ં �ં, જો કોઈ વ્ય�ક્ૃ �ુ ં � ક�ુ ં �ં ૃે સાંભળે છે અને �ણે મને મોકલયો છે ,
ૃેમાં �વ�ાસ કર� છે ૃેને અનંૃ�વન મળે છે . ૃે વ્ય�ક્ૃ અપરાધી ન�હ ઠર� . ૃેણે � ૃત્ુમાં
ં થી નીકળ�ને
�વનમાં પવેશ કય� છે .
જહોન 6:47 �ુ ં ૃમને સા�ુ ં ક�ુ ં �ં, જો કોઈ વ્ય�ક્ૃ �વ�ાસ કર� છે ૃો ૃેને અનંૃ�વન છે .
જહોન 10:28 �ુ ં મારાં ઘેટાંઓને અનંૃ�વન આ�ુ ં �ં. ૃેઓ કદા�પ � ૃત્ુ પામશે ન�હ. અને કોઈ પણ
વ્ય�ક્ૃ ૃેઓને મારાં હાથમાંથી છ�નવી શકશે ન�હ.

હા ખર� ખર ૃે સરળ છે ! ૃમે ભગવાનથી કમા પાપ્ૃ ન કર� શકો. ભગવાનથી મળે લી કમા માટ� ૃમે
�ુકવણી ન કર� શકો. ૃમે ૃેને ફક્ૃ પાપ્ૃ કર� શકો, �વ�ાસ દારા, ભગવાનની ્ૃપા અને દયાનાં
માધ્યમથી.

જો ૃમે ઇ�ુ �ખ્રસ્ૃને ૃમારા ઉદ્ધારક ૃર�ક� સ્વીકાર કરવા ચાહો છો અને ભગવાનથી કમા પાપ્ૃ કરો
છો, અહ� એક પાથરના છે �ની ૃમે આરાધના કર� શકો છો. આ પાથરના અથવા બી� કોઇ પાથરના ૃમને
બચાવે નહ� લે. ફક્ૃ ઈ�ુ �ખ્રસ્ૃમાં �વ�ાસ આપી શકશે પાપોથી કમા. આ પાથરના ભગવાનમાં ૃમારો
�વ�ાસ વ્યક્ૃ કરવાનો માત્ર એક રસ્ૃો છે અને ૃેને ધનયવાદ આપો ૃમને કમા આપવા માટ� .

“ભગવાન,

�ુ ં ��ુ ં �ં ક� મ� ૃમારા �વ�ુદ્ધ પાપ કયાર છે અને સ�ને લાયક �ં. પરં � ુ ઈ�ુ �ખ્રસ્ૃ સ� લઇ લે છે �નાં
માટ� �ુ ં લાયક હૃો આથી ૃેનામાં �વ�ાસ દારા મને માફ� મળ� શક� છે . મોક માટ� �ુ ં ૃામારામાં �વશવાસ
� ૂ્ુ ં �ં. ધનયવાદ ૃમાર� અદ� ૂૃ દયા અને કમા માટ� - આમીન! ”
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