ઇ�ુ શા ડાઇ ક�ુ?
�

1. કારણ ક� અમે બધા પાપીઓ છે !
માકર્ 2:17 ઈ�ુએ આ રાાભળ્�ુ ા અને તેણે તેઓને ક�ુ,ા ‘તા�ુર્ત માણરોને વૈ્ની જ�ર પડતી નથી.
પણ માા્ા માણરોને વૈ્ની જ�ુાર પડ� છે . �ુ ા રજ્જન લોકોને િનમાત્રણ આપવા આવ્્ો નથી, �ુ ા
પાપીઓને િનમાત્રણ આપવા આવ્્ો �ા.’
રોમનો 3:10 શા�ોમાા ક�ુા છે તેમ: “પાપ ક�ુર્ ના હો્ એવી કોઈ વ્્�ક્ત નથી, એક પણ નથી! શા�માા

લખ્્ાા પ્રમાણે કોઈ ન્ા્ી નથી.”
મેથ્� 18:11 માણરનો ્�કરો ખોવા્ેલા લોકોને તારવા આવ્્ો છે .

2. કારણ ક� ત્યા પાપ માટ� �ક�મત છે !
મેથ્� 15:18-20 પરા � ુ � શબ્ો વ્્�ક્તના મ�માાથી નીકળે છે તે � ર�તે વ્્�ક્ત િવચાર� છે તે� ુ ા પ�રણામ

છે . આ શબ્ો માણરને અ્વચ્છ બનાવે છે . ક� મ ક� ખરાબ િવચાર, હત્ા, વ્્�ભચાર, �ુરાચાર, �ૂઠ,
ચોર�, િન�્ા �વા ્ર� ક ખરાબ િવચાર માણરના �્્માાથી નીકળે છે . માણરને આજ વ્�ુ અપિવત્ર
બનાવે છે . હાથ ધો્ા િવના ખાવાથી કાઈ અ�ુ્ થવા�ુ ા નથી.”
રોમનો 6:23 �્ાર� લોકો પાપ કર� છે , ત્ાર� પાપ�ુ ા વેતન-મરણ કમા્ છે . પરા � ુ ્� વ તો આપણા પ્ર�ુ

ઈ�ુ �ખ્ત દ્વારા લોકોને અનાત�વનની બ�ક્ષર આપે છે .

માકર્ 16:16 � કોઈ વ્્�ક્ત િવ�ાર કર� અને બા�પ્ત્મા લે તે તારણ પામશે. પરા � ુ � વ્્�ક્ત િવ�ાર
ધરાવતી નથી તે �ુનેગાર ગણાશે.

ત્યા પાપ માટ� �ક�મત છે!

3. કારણ ક� ઇ�ુ � ૃત્� થ�ું હ�ું અને ક્ર પર અમાર� પાપો માટ� � ૂકવણી!
મેથ્� 1:21 તે ્�કરાને જનમ આપશે અને �ુ ા તે� ુ ા નામ ઈ�ુ પાડશે. તેને એ�ુ ા નામ આપ� કારણ ક� તે

પોતાના લોકોને તેમના પાપોમાાથી �ુક્ત કરશે.”
રોમનો 5:8 પરા � ુ આપણે �્ાર� પાપી હતા, ત્ાર� આપણા વતી �ખ્ત મરણ પામ્્ો. ્� વ આપણા પર

�ુષ્કળ પ્રેમ કર� છે , એ વાત ્� વે આ ર�તે ્શાર્ વી.
જહોન 3:16 1હા, ્� વે જગત પર એટલી બધી પ્રીિત કર� ક� તેણે તેનો એકનો એક ્�કરો આપ્્ો. ્� વે તેનો

્�કરો આપ્્ો તેથી તેનામાા ્ર� ક વ્્�ક્ત � િવ�ાર કર� તેનો નાશ ન થા્, પણ તે અનાત�વન પામે.
મેથ્� 18:11 માણરનો ્�કરો ખોવા્ેલા લોકોને તારવા આવ્્ો છે .

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�ુ ા તારણ કર� શક� તેમ છે . �ુિન્ામાા તેના એકલાના નામમાા
જ આ રામર્થ્ છે . � લોકો�ુ ા તારણ કરવા માટ� આપવામાા આવેલ છે . ઈ�ુના વડ� આપ�ુ ા તારણ થ�ુ ા
જોઈએ!”
એફ�િસઅન્ 2:8-9 �ુ ા એમ કહ�વા માા� ુ �ા ક� તમે �ૃપાથી તારણ પામ્્ા છો. અને તે �ૃપા તમને
િવ�ારથી મળે લી છે . તમે તમાર� �તે તારણ પામ્્ા નથી. તે ્� વ�ુ ા ્ાન છે . ના! તમારા કા્�થી
તમા�ુા તારણ થ�ુ ા નથી. અને તેથી કોઈ પણ વ્્�ક્ત પોતાની �તે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન
માર� શક� .
ટાઇટસ 3:5 તેની રાથે ન્ા્ી થવા માટ� આપણે કર� લા �ૃત્ોને કારણે તેણે આપણને તા્ાર્ નથી. પરા � ુ
તેની ્્ાથી તેણે આપણને �ુન�નમના ્નાનથી તેના પિવત્ર આતમા દ્વારા આપ�ુ ા નવીનીકરણ કર�ને
્� વે આપણને તા્ાર્ છે .

5. અમે �ખ્ર એકલા અમારા શ્ર અને િવ�ાસ � ૂક� જ જોઈએ!
માકર્ 9:23 ઈ�ુએ િપતાને ક�ુ,ા “ત� ક�ુા ક� , ‘શ� હો્ તો મદદ કર.’ � વ્્�ક્ત િવ�ાર કર� છે તેના માટ�
બધી વ્�ુઓ શ� છે .’
માકર્ 1:15

ઈ�ુએ ક�ુ,ા ‘હવે િનિ�ત સમય આવી પહ�ચ્્ો છે . ્� વ�ુ ા રા�્ ન�ક છે . પ્તાવો કરો

અને ્� વની �ુવાતાર્ માા િવ�ાર કરો!’
માકર્ 10:15 �ુ ા તમને રા�ુ ા ક�ુ ા �ા, તમાર� ્� વના રા�્નો ્વીકાર, એક ના�ુ ા બાળક વ્�ુઓ ્વીકાર� છે
તેવી ર�તે કરવો જોઈએ. ન�હ તો તમે ક્ાિપ તેમાા પ્રવેશ કરશો જ ન�હ.’
રોમનો 10:9-10,13 જો તમે તમાર� �ુખવાણીનો ઉપ્ોગ આમ કહ�વા માટ� કરશો ક� , “ઈ�ુ પ્ર�ુ છે ,”

અને જો તમે તમારા મનમાા માનશો ક� ્� વે ઈ�ુને � ૃત�ુમાાથી ઉઠાડ્ો છે , તો તમા�ુા તારણ થશે. હા,
અમે અમારા �્્ોથી માનીએ છ�એ, અને તેથી અમને ન્ા્ી ઠરાવા્ા છે . અને, “અમે એમાા માનીએ
છ�એ.” એમ કહ�વા માટ� અમે અમાર� �ુખની વાણીનો ઉપ્ોગ કર�એ છ�એ; અને તેથી આપ�ુ ા તારણ
થ�ુ ા છે . હા, શા� કહ� છે , “પ્ર�ુમાા િવ�ાર રાખનાર ્ર� ક વ્્�ક્ત તારણ પામશે.”

�ખ્ર એકલા તમાર� િવ�ાસ � ૂકો!
િવ�ાર દ્વારા, ભગવાનની �ૃપા અને ્્ાનાા માધ્્મથી. જો તમે ઇ�ુ �ખ્તને તમારા ઉ્ારક તર�ક�
્વીકાર કરવા ચાહો છો અને ભગવાનથી ક્ષમા પ્રાપ્ત કરો છો, અહ� એક પ્રાથર્ના છે �ની તમે આરાધના
કર� શકો છો. આ પ્રાથર્ના અથવા બી� કોઇ પ્રાથર્ના તમને બચાવે નહ� લે. ફક્ત ઈ�ુ �ખ્તમાા િવ�ાર
આપી શકશે પાપોથી ક્ષમા. આ પ્રાથર્ના ભગવાનમાા તમારો િવ�ાર વ્્ક્ત કરવાનો માત્ર એક ર્તો છે
અને તેને ધન્વા્ આપો તમને ક્ષમા આપવા માટ� .

“ભગવાન,
�ુ ા ��ુ ા �ા ક� મ� તમારા િવ�ુ્ પાપ ક્ાર્ છે અને ર�ને લા્ક �ા. પરા � ુ ઈ�ુ �ખ્ત ર� લઇ લે છે �નાા
માટ� �ુ ા લા્ક હતો આથી તેનામાા િવ�ાર દ્વારા મને માફ� મળ� શક� છે . મોક્ષ માટ� �ુ ા તામારામાા િવશવાર
� ૂ�ુ ા �ા. ધન્વા્ તમાર� અ્� ૂત ્્ા અને ક્ષમા માટ� - આમીન! ”
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