God’s Simple Plan of Salvation
1जव
ु ांव 5:13 आमकां सांगता, ह्यो गजाल� हांव तम
ु चे खातीर बरयता, जो कोण दे वाच्या पत
ु ाच्या नांवांत �वस्वास दवरता,
तांचे कडेन सग�च� राज्य आसतल�. आमी सोडवण समिजल्ल� दे वा जाय. आमी वाटावल्यात हाची खात्री आमी करून
आमकां भरवंसो आ�शल्लो दे वाक जाय. आतां थोड्या �भतर सोडवणीचे मख
ु ेल मद्द
ु े पळोवया:

I आमी सगळ्यांनी पातक आदारलां. ऍसलॅ �सएस्तीस
रोमान्स 3:10 “As it is written, There is none righteous, no, not one:”
रोमान्स 3:23 "सगळीं जाणां पातकांत आसात आनी दे वाचे क�त�क उणे पडटात"
Romans 5:12 “Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death
passed upon all men, for that all have sinned:”

II आमच्या पातकांक आमी सासणाच� मरण मेळयलां.
रोमान्स 6:23 "पातकाची मजुर� मरण आसा, पूण जेजू �क्रश्त आमच्या परमेश्वरा वरवीं दे वाच� दे ण� आसा"
Rev. 21:8 “But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and
sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone:
which is the second death.”

III आमकां फावताल� ती ख्यास्त –मरण घेवन, जेजू खुसार्र मेलो.
रोमान्स 5:8 दे वान आमचे खातीर आपलो मोग हातूंत �सद्द केलो: आमी सगळीं पातकांत आसतना लेगीत, �क्रश्त आमचे
खातीर मेलो

जुवांव 3:16 तुमी जर� तुमच्या त�डा कडेन कुमसार जातात जाल्यार, 'जेजू परमेश्वर आसा,' आनी दे वान ताका
मेलेल्यांतलो पुनिजर्वंत केलो हो तुमच्या काळजांत �वस्वास दवरल्यार, तुमी वाटावतले

रोमान्स 6:23 "पातकाची मजरु � मरण आसा, पण
ू जेजू �क्रश्त आमच्या परमेश्वरा वरवीं दे वाच� दे ण� आसा"

Christ died for sinners!

IV तम
ु ी फकत त� दे वाची दया आनी कृपे वरवीं भावाथार्न मेळोवंक शकता.
इपॅ�सएन्स 2:8-9 दयेन आनी भावाथार् वरवीं तुमी वाटावल्यात, - आनी तुमी स्वता वाटावूंक नात, पूण ह� दे वाच� दे ण� –
तुमच्या कसल्याच कामाक लागून न्हय, आनी कोणूच बडाय मारचो ना"

Titus 3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among
men, whereby we must be saved.

V सोडवणदार असो तुमचो भाथर् दवरल्यार तुमच्या पातकांच� भोगसण� उपलब्ध
आसा.

रोमान्स 10:9,10 दे व बापान संवसाराचो इतलो मोग केलो, ताण� आपलो एकलोच पूत संवसाराक �दलो, आनी जो कोणूय
ताचेर �वस्वास दवरतलो ताचो नाश जावचो ना पूण ताका सासणाच� िजवीत फावो जातल� For with the heart man
believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.”

Romans 10:13 “For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.”

तुमी जर� जेजू �क्रश्ताक तुमचो सोडवणदार म्हूण िस्वकार करून, दे वा कडल्यान भोगसण� मेळोवंक सोदतात जाल्यार, ह�
मागण� आसा ज� तुमी करूंक शकतात. ह� मागण� वा हे र खंयच� य मागण� म्हणल्यार तुमकां वाटावच� ना. तुमी फकत जेजू

�क्रश्ताचेरूच भरवंसो दवरल्यारूच, तुमकां पातकांच� भोगसण� मेळूंक शकता. ह� मागण� फकत दे वाचेर आ�शल्लो भावाथर्
व्यक्त करूंक आनी तुमकां सोडवण �दल्ले खातीर ताका �दनवास �दवपाचो एक स�पो मागर् आसा.

“दे वा,
तुजे आड हांव� पातक केलां आनी म्हाका ख्यास्त फावता ह� हांव जाणां. पूण जेजू �क्रश्तान म्हाका फावता ती ख्यास्त आपण�

घेतल� आनी ताचेरूच भावाथर् दवरून म्हाका भोगसण� मेळटल� . हांव सोडवणे खातीर म्हजो भावाथर् तुमचेर दवरतां. तुमची
�वस�मताची कृपा आनी माफ� खातीर तुमकां �दनवास—सासणाच्या िज�वताच� दे ण�! आमेन!”
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