
લાગે ભગવાન મોક્ષ સરળ યોજના 
 

રજૂઆત 

 
The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven.  The 

question is do you believe what God says in his word. 

 

હ ું જહોન 5:13  હ ું આ પત્ર, જે દેવના પ ત્રમાું વવશ્વાસ કરે છે એવા તમન ેલોકોન ેલખ ું છું. જેથી તમ ે

જાણશો કે હવ ેતમારી પાસ ેઅનુંતજીવન છે. 

  

હ ું અમે બધા પાપીઓ છે 

 

It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.  

That is called sin!  We all are guilty of it we have been doing it since we were born. 

 

રોમનો 3:10  શાસ્ત્રોમાું કહ્ ું છે તેમ: “પાપ કર્  ુના હોય એવી કોઈ વ્યક્તત નથી, એક પણ નથી! શાસ્ત્રમાું 
લખયાું પ્રમાણ ેકોઈ ન્યાયી નથી.” 
 

રોમનો 3:23  સઘળાએ પાપ કર્  ુછે તેથી દેવના મહહમા વવષ ેસઘળા અધરૂા છે. 

 

 

અમે બધા પાપીઓ છે. 

 

તયાું બીજા કે પાપ માટે કકિંમત છે. 

 



રોમનો 5:12  એક માણસના (આદમના) લીધ ેઆ જગતમાું પાપ પેઠ ું. પાપ દ્વારા મતૃ્ર્  પણ આવ્ર્ ું. આ જ 

કારણ ેસૌ લોકોન ેમરવ ું જ પડશ-ેકેમકે સઘળાએ પાપ કર્ ું છે. 

 

રોમનો 6:23  જ્યારે લોકો પાપ કરે છે, ત્યારે પાપન ું વેતન-મરણ કમાય છે. પરુંત   દેવ તો આપણા પ્રભ  
ઈસ  ખ્રિસ્ત દ્વારા લોકોન ેઅનુંતજીવનની બખ્રિસ આપ ેછે. 

  

દૈવી સાક્ષાતકાર 21:8  પણ ત ેલોકો જે કાયર છે, જેઓ માનવાની ના પાડે છે, જે ભયુંકર કામો કરે છે. જે 

હત્યા કરે છે, જે વ્યખ્રભચારનાું પાપો કરે છે, જે દ ષ્ટ જાદ  કરે છે, જે મવૂતિ પજૂા કરે છે, અન ેજે જૂઠ ું બોલે છે, 

ત ેબધા લોકોન ેસળગતાું ગુંધકની ખાઈમાું જગ્યા મળશ.ે આ જ બીજ ું મરણ છે.” 
 
દૈવી સાક્ષાતકાર 20:11-15 
11 પછી મેં એક મોટ ું શ્વતે રાજ્યાસન જોર્ ું. એક જે રાજ્યાસન પર બઠેો હતો તેન ેમેં જોયો. પથૃ્વી અને 
આકાશ તેનાથી દૂર જતાું રહ્યા; અને અદશ્ય થઈ ગયા.  
12 અન ેમેં ત ેલોકોને જેઓ મતૃ્ર્  પામ્યા હતા એવા નાના મોટા સવનુે રાજ્યાસન આગળ ઊભેલા 
જોયા. કેટલાક પ સ્તકો ઉઘાડ્ાું હતાું તેની સાથ ેજીવનન ું પ સ્તક પણ ઉઘાડ્ ું હત  ું. આ મતૃ્ર્  પામેલા 
લોકોનો તેઓએ કરેલાું કૃત્યોનો ન્યાય કરવામાું આવ્યો. આ વસ્ત  ઓ ત ેપ સ્તકોમાું લખેલી છે.  

13 સમ દ્ર તેનામાું જે મતૃ્ર્  પામેલા લોકો હતા. તેઓન ેપણ પાછા આપી દીધા અને મતૃ્ર્  તથા હાદેસ ે

પણ પોતાનામાું રહલેા મતૃ લોકોને પણ પાછા આપયાું. પ્રત્યેક વ્યહકતનો તેઓએ કરેલા કૃત્યો પ્રમાણ ે

ન્યાય કરવામાું આવ્યો. 
14 અન ેમતૃ્ર્  અને હાદેસન ેઅક્ગ્નના સરોવરમાું નાખવામાું આવ્યાું. આ અક્ગ્નન ું સરોવર એ બીજ ું મરણ 

છે.  

15 અન ેજે કોઈ વ્યક્તત જીવનના પ સ્તકમાું નોંધાયેલો ન મળ્યો ત ેવ્યક્તતન ેઆક્ગ્નની ખાઈમાું ફેંકી 
દેવામાું આવ્યો.  
 

ત્રીજા ખ્રિસ્ત અમારા પાપો માટે મતૃય  પામ્યા હતા. 
 

રોમનો 5:8  પરુંત   આપણે જ્યારે પાપી હતા, ત્યારે આપણા વતી ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યો. દેવ આપણા પર 

પ ષ્કળ પ્રેમ કરે છે, એ વાત દેવ ેઆ રીત ેદશાુવી. 
 



રોમનો 14:9  તેથી જ તો ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યો અને પાછો મતૃ્ર્ માુંથી સજીવન થયો. ખ્રિસ્તે આ પ્રમાણ ેકર્  ુ
જેથી કરીન ેજે લોકો મરણ પામ્યા છે અને જેઓ હજી જીવતા છે ત ેસૌન ેન ેપ્રભ  થાય. 

 

રોમનો 6:23  જ્યારે લોકો પાપ કરે છે, ત્યારે પાપન ું વેતન-મરણ કમાય છે. પરુંત   દેવ તો આપણા પ્રભ  
ઈસ  ખ્રિસ્ત દ્વારા લોકોન ેઅનુંતજીવનની બખ્રિસ આપ ેછે. 

 

 

 

ખ્રિસ્ત પાપીઓ માટે મતૃય  પામ્યા! 
 

IV ના સાલ્વેશન મફત ભેટ સારી કામ કરે નકહિં. તમ ેતેને માટે ઇશ્વર શબ્દ, અને 

વવશ્વાસ ઇસ  એકલા જ જોઈએ! 

Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on 

the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save 

yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism, 

not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT 

ANYTHING YOU CAN DO! 

 

કાયદાઓ 4:12  માત્ર ઈસ  એકલો જ લોકોન ું તારણ કરી શકે તેમ છે. દ વનયામાું તેના એકલાના નામમાું 
જ આ સામુથ્ય છે. જે લોકોન ું તારણ કરવા માટે આપવામાું આવેલ છે. ઈસ ના વડ ેઆપણ ું તારણ થવ ું 
જોઈએ!” 
 



એફેવસઅન્સ  2:8-9  હ ું એમ કહવેા માુંગ  છું કે તમ ેકૃપાથી તારણ પામ્યા છો. અન ેત ેકૃપા તમને વવશ્વાસથી 
મળેલી છે. તમ ેતમારી જાતે તારણ પામ્યા નથી. ત ેદેવન ું દાન છે.  ના! તમારા કાયોથી તમાર ું તારણ 

થર્ ું નથી. અન ેતેથી કોઈ પણ વ્યક્તત પોતાની જાતે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન મારી શકે. 

 

ટાઇટસ 3:5  તેની સાથ ેન્યાયી થવા માટે આપણે કરેલા કૃત્યોન ેકારણ ેતેણ ેઆપણન ેતાયાુ નથી. પરુંત   
તેની દયાથી તેણ ેઆપણન ેપ નર્જન્મના સ્નાનથી તેના પવવત્ર આત્મા દ્વારા આપણ ું નવીનીકરણ કરીન ે

દેવ ેઆપણન ેતાયાુ છે. 

 

 

 

વી અમે અમારી શ્રદ્ધા અને ખ્રિસ્તમાું વવશ્વાસ મકૂી કરવા માટે સેવ હોવ ું જ 

જોઈએ. 

  

રોમનો 10:9-10,13   જો તમે તમારી મ ખવાણીનો ઉપયોગ આમ કહવેા માટે કરશો કે, “ઈસ  પ્રભ  છે,” અને જો તમે 

તમારા મનમાું માનશો કે દેવે ઈસ ને મતૃ્ર્ માુંથી ઉઠાડયો છે, તો તમાર ું તારણ થશે.  હા, અમે અમારા હૃદયોથી માનીએ 

છીએ, અને તેથી અમન ેન્યાયી ઠરાવાયા છે. અન,ે “અમ ેએમાું માનીએ છીએ.” એમ કહવેા માટે અમે અમારી મ ખની 
વાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ; અને તેથી આપણ ું તારણ થર્ ું છે. હા, શાસ્ત્ર કહ ેછે, “પ્રભ માું વવશ્વાસ રાખનાર દરેક વ્યક્તત 

તારણ પામશે.” 
 

 



હા ખરેખર ત ેસરળ છે! તમ ેભગવાનથી િમા પ્રાપત ન કરી શકો. ભગવાનથી મળેલી િમા માટે તમ ે

ચ કવણી ન કરી શકો. તમ ેતેન ેફતત પ્રાપત કરી શકો, વવશ્વાસ દ્વારા, ભગવાનની કૃપા અન ેદયાનાું 

માધ્યમથી.  

 

જો તમે ઇસ  ખ્રિસ્તને તમારા ઉદ્ધારક તરીકે સ્વીકાર કરવા ચાહો છો અને ભગવાનથી િમા પ્રાપત કરો 

છો, અહીં એક પ્રાથુના છે જેની તમ ેઆરાધના કરી શકો છો. આ પ્રાથુના અથવા બીજી કોઇ પ્રાથુના તમન ે

બચાવ ેનહી લે. ફતત ઈસ  ખ્રિસ્તમાું વવશ્વાસ આપી શકશ ેપાપોથી િમા. આ પ્રાથુના ભગવાનમાું તમારો 

વવશ્વાસ વ્યતત કરવાનો માત્ર એક રસ્તો છે અને તેન ેધન્યવાદ આપો તમન ેિમા આપવા માટે.  

“ભગવાન,  

હ ું જાણ ું છું કે મેં તમારા વવર દ્ધ પાપ કયાુ છે અન ેસજાન ેલાયક છું. પરુંત   ઈસ  ખ્રિસ્ત સજા લઇ લ ેછે જેનાું 

માટે હ ું લાયક હતો આથી તેનામાું વવશ્વાસ દ્વારા મન ેમાફી મળી શકે છે. મોિ માટે હ ું તામારામાું વવશવાસ 

મકૂ ું છું. ધન્યવાદ તમારી અદભતૂ દયા અન ેિમા માટે - આમીન! ” 

If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! HALLELUJAH! 

You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL 

depends on doing what God SAID!  

God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could" 

be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED! 

“પ્રભ માું વવશ્વાસ રાખનાર દરેક વ્યક્તત તારણ પામશ.ે” Romans 10:13  

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH 

EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED! 

જે વ્યક્તતને દીકરામાું વવશ્વાસ છે તેન ેઅનુંતજીવન છે. પણ જે વ્યક્તત દીકરાની આજ્ઞા પાળતો નથી તેને કદાવપ તે 

જીવન મળશે નહહ. દેવનો કોપ તે વ્યક્તત પર રહ ેછે.” John 3:36  

Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said — 

AND GOD CANNOT LIE!  
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