ઈસખ્રુ િસ્તનો ધર્મોપદે શ

કૃપા કરી નીચેન ું ુ વાુંચો

જનરલ 1:1

શરૂઆતર્માું ભગવાને સ્વગગ ને પ ૃથ્વી ન ુંુ સર્જન કર્.ું ુ

રોર્મ 3:23

કારણકે દરે કે પાપ કર્ાું હતાું અને ઈશ્વરના પ ૂજનની ખોટ હતી.

જ્હોન 8:34

ુ તેર્મને જવાબ આપ્ર્ો, “ ખ ૂબજ ખાત્રીપ ૂવગક હુું તર્મને જણાવ ુંુ છું કે જે
ઈસએ
ુ ાર્મ બને છે .
કોઈ પાપ કરે છે તે પાપનો ગલ

ઈશ્વરે આપણુંુ સર્જન કર્ું ુ પરું ત ુંુ આપણે તેને જાણતા નથી અને આપણા પાપી સ્વભાવને લીધે
આપણે તેનાથી વવખ ૂટા પડી ગર્ાું છીએ. ઈશ્વર વવના આપણી જજિંદગીનો કોઈ અથગ નથી, કોઈ
પ્રર્ોજન નથી. આપણા પાપન ુંુ પરરણાર્મ (રકિંર્મત ચ ૂકવવાની) શારીરરક અને અધ્ર્ાજમર્મક મમૃ ર્ ુ બુંને
છે .શારીરરક મ ૃમર્ુનો અથગ ઈશ્વરથી વવર્ોગ. શારીરરક મમૃ ર્ ુ એ આ શરીરનો નાશ છે . જો આપણે પાપ
સાથે ર્મોત પાર્મશુંુ તો સદૈ વ ઈશ્વરથી અલગ પડી જશુંુ ને નરકર્માું પડશ.ુંુ કેવી રીતે આપણે પાપથી
બચી શકીએ અને ઈશ્વર પાસે પાછા ફરી શકીએ? આપણે બચી શકીએ એર્મ નથી, કારણકે પાપી
વ્ર્ક્તત ર્માટે બચવાન ુંુ શક્ય નથી.(જેવી રીતે ડૂબતો ર્માણસ પોતાને બચાવી ન શકે)
બીજા કોઈપણ આપણને બચાવી ન શકે, કારણકે આપણે બધા પાપી છીએ. (એક ડૂબતો ર્માણસ
બીજા ડૂબતા ર્માણસને ન બચાવી શકે, બુંન્નેને ર્મદદની જરૂર છે .) આપણા પાપર્માુંથી આપણને
બચાવવા ર્માટે પાપરરહત વ્ર્ક્તતની જરૂર છે .ર્માત્ર પાપરરહત વ્ર્ક્તત જ આપણને બચાવી શકે. જર્ાું
દરે કે પાપ કર્ાગ છે એવી અધર્મ દુવનર્ાર્માું પાપરરહત વ્ર્ક્તત કેવી રીતે શોધવી?
રોર્મ 6:23

કારણકે પાપન ુંુ વળતર ર્મોત છે .પરું ત ુંુ આપણા પ્રભ ુ ઈસ ુ ખ્રિસ્તની સર્મીપર્માું
શાશ્વત જજિંદગી ઈશ્વરની બખ્રિસ છે

જ્હોન 3:16

કારણકે ઈશ્વર સ ૃષ્ટટને એટલી ચાહતા હતા કે તેર્મણે ઉત્તપન્ન કરે લા તેર્મના
ુ ને એવી ભેટ આપી કે, જે કોઈ તેનાર્માું શ્રદ્ધા રાખશે તે નાશ નરહ
એકર્માત્ર પત્ર
પાર્મે પરું ત ુંુ શાશ્વત જજિંદગી પાર્મશે.

ર્મેટ 1:23

ુ ને જન્ર્મ
”ધ્ર્ાનપ ૂવગક જૂઓ, વવશધ્ુ ધ કન્ર્ા બાળક ધારણ કરશે અને પત્ર
ુ લ તરીકે ઓળખાશે ” તેનો અથગ ઈશ્વર
આપશે અને લોકો તેને ઈર્મેન્ર્અ
આપણી સાથે છે “ એવો થાર્ છે .

જ્હોન 8:23

અને તેણે તેર્મને કહ્,ું ુ “ તર્મે ધરતી પરથી છો; અને હુું ઊંચેથી છું. તર્મે આ
સ ૃષ્ટટના છો; હુું આ સ ૃષ્ટટનો નથી.
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ર્માકગ 1:11

ુ છે , હુું તારાથી ઘણો
પછી સ્વગગર્માથી અવાજ આવ્ર્ો, “ત ુંુ ર્મારો વહાલો પત્ર
ુ છું. ”
ખશ

જ્હોન 8:36

ુ તને મ ૂતત કરે તો ત ુંુ ખરે ખર મ ૂતત થઈશ
તેથી જો પત્ર

જ્હોન 3:3

.” જજસસે તેને જવાબ આપી કહ્,ું ુ હુું ખ ૂબજ ખાત્રીપ ૂવગક હુું તને જણાવ ુંુ છું કે
ુ ર્જન્ર્મ વવના કોઈપણ ઈશ્વરન ુંુ પ્રભમુ વ જોઈ શકતો નથી.”
પન

જ્હોન1:12

ુ વ્ર્ા છે , જેર્મને તેના નાર્મર્માું શ્રદ્ધા છે ,તેર્મને
પરું ત ુંુ ઘણા બધા એ તેર્મને અનભ
તેણે ઈશ્વરના બાળકો બનવાનો અવધકાર આપ્ર્ો છે .

ઈશ્વર જેણે આપણને જન્ર્મ આપ્ર્ો અને આપણને ખ ૂબજ ચાહે છે તેર્મણે જ આપણને સર્મસ્ર્ાનો ઉકેલ
ુ ઈસન
ુ ે આપણા પાપોને ર્માટે
આપ્ર્ો. આપણા તરફ તેર્મના ખ ૂબજ પ્રેર્મને કારણે તેર્મણે પોતાના પત્ર
ર્મરવા ર્માટે ર્મોકલ્ર્ા.
ઈસ ુ પાપરરહત છે કારણકે તે આ જગતના નથી, અને, આ ધરતી પર હતા મર્ારે શર્તાનની પાપ
ુ કર્ાગ . ઈસએ
ુ આપણા પાપ
કરવાની લાલચને જીતી લીધી. તેર્મના જીવને સ્વગગર્માું ઈશ્વરને ખશ
ભોગવી લીધાું અને આપણા પાપ ર્માટે ક્રોસ ઉપર મમૃ ર્ ુ પામ્ર્ા. ઈસ ુ આપણા બધાની જજિંદગીના
ઉદ્ધારક છે (ઈસ ુ આપણને બચાવવા ર્માટે સર્મથગ છે કારણકે તે ડૂબતા નહોતા). ક્રોસ પર મમૃ ર્ ુ
ુ ો ઉદ્દે શ આપણા પાપોની રકિંર્મત ચ ૂકવવાનો અને, તેથી, આપણાર્માુંથી આપણા
પાર્મવાનો ઈસન
પાપો દૂ ર કરીને ઈશ્વર સાથે ત ૂટે લો આપણો સુંબધ
ું ફરી સ્થાપવાનો છે .ઈશ્વરની શક્તત વડે આપણે
ુ ર્જન્ર્મ એ નવો સુંબધ
અધ્ર્ાજમર્મક મ ૃમર્ુર્માુંથી (ઈશ્વરથી વવર્ોગ) જીવતા થઈએ છીએ. પન
ું કહેવાર્
છે .
ુ :સ્થાવપત કરે છે અને, જીવવા ર્માટે
આ આપણને આપણી રચનાના ઉદ્દે શ અને અક્સ્તમવર્માું પન
આપણને ખરો અથગ અને ઉદ્ધે શપ ૂરો પાડે છે .

જ્હોન 11:25

ુ જીવન અને જીવન છું. ર્મારાર્માું શ્રદ્ધા જે રાખે છે
ઈસ ુ તેણીને કહ્,ું ુ “ હુું જ પન
તે ર્મરશે છતાું પણ જીવુંત રહેશે.

રોર્મ 6:9

ુ ે જે જાણે છે , તે કદાવપ ર્મરતો
વનજીવર્માુંથી જાગૃત થર્ેલા ઈસન
નથી. Death મ ૃમર્ુને તેના પર કરદ પ્રભમુ વ રહેત ુંુ નથી.

એતટસ ્ 2:24

મ ૃમર્ુના દુ:ખર્માુંથી મતુ ત થઈને ઈશ્વરે જેર્મને ઊભા કર્ાગ , કારણકે કે તે શક્ય
નહોત ુંુ કે તેના વડે તેને રોકી શકે
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રોર્મ 14 :9

કારણકે આ આશર્ ર્માટે ઈસ ુ ખ્રિસ્ત કરટબદ્ધ થર્ા અને ફરીથી જીવ્ર્ા, એટલે
કે તે વનજીવ અને જીવુંત બુંનેના ઈશ્વર થઈ શકે.

એતટસ ્ 1:11

” જેર્મણે એર્મ પણ કહ્,ું ુ “ ગે લીલીના ર્માણસો, શા ર્માટે તર્મે સ્વગગ સાર્મે
જોઈને ઊભા છો? આ તે જ ઈસ,ુ તર્મારાર્માુંથી ઉપર સ્વગગર્માું લઈ જવાર્ા
હતા, તે તર્મે જોર્ા હતા તેવા જ તર્મારી સર્મિ હાજર થશે.

ુ ે સ્વગગર્માું ઈશ્વરે સ્વીકાર્ાગ તેન ુંુ શુંુ પ્રર્માણ
આપણા પાપો ર્માટે ર્મરી જઈને બખ્રલદાન આપનારા ઈસન
ુ રુમથાન એ એનો પરુ ાવો છે . પન
ુ રુમથાન દ્વારા, એ પ્રર્મખ્રણત થર્ ુંુ છે કે
છે ? મ ૃમર્ુર્માુંથી ઈશ્વર દ્વારા પન
ુ ર્મોતને જીતી લીધ ુંુ છે ( અથવા તો બીજા શબ્દોર્માું મમૃ ર્ન
ુ ે તેર્મના ઉપર કોઈ અવધકાર
ઈસએ
નથી. હવે, કારણકે ઈસ ુ જીવે છે , એટલા ર્માટે, આપણે પણ જીવી શકીએ. આપણાર્માું તેન ુંુ અક્સ્તમવ
આપણને જીવન બિે છે .
ુ રુમથાનથવાથી, તે આજે જીવુંત છે .
વળી, તેર્મન ુંુ પન

જ્હોન 5:24

“ખ ૂબજ ખાત્રીપ ૂવગક, હુું તને જણાવ ુંુ છું કે જે ર્મને સાભળે છે અને ર્મને
ર્મોકલનારર્માું જેને શ્રદ્ધા છે

તેની શાશ્વત જજિંદગી છે ,અને તેનો ચકુ ાદો નરહ

થાર્, પણ તેણે મ ૃમર્ુને વટાવી જજિંદગી ર્મેળવી છે . “

જ્હોન 10:9

હુું એક દ્વાર છું, જો કોઈ ર્મારા દ્વારા પ્રવેશ કરે છે , તેન ુંુ રિણ થશે,અને તે
આવ-જા કરશે ને ચારો ર્મળશે.

જ્હોન 14:6

ુ તેને કહ્,ું ુ હુું સમર્નો અને જીવનનો ર્માગગ છું. વસવાર્ ર્મારા દ્વારા કોઈ
ઈસએ
ઈશ્વર પાસે પહોંચત ુંુ નથી.

એતટસ ્ 4:12

આ વસવાર્ બીજી કોઈ મક્ુ તત નથી, સ્વગગર્માું આ વસવાર્ ર્મણસોર્માું બીજુ ું કોઈ
નાર્મ નથી જેના વડે આપણો બચાવ શઈ શકે.

રોર્મ 10:13
રોર્મ 10:13

“કારણકે જે ઈશ્વરન ુંુ સ્ર્મરણ કરશે તેન ુંુ રિણ થશે.”
.” કારણકે બાઈબલ કહે છે , કે જે એનાર્માું શ્રદ્ધા રાખે છે તેને કલુંક નરહ
લાગે . ”

રોર્મ 2:11

કારણ કે ઈશ્વર પિપાત કરતા નથી.

રોર્મ 3:22

જે વવશ્વાસથી ઈસ ુ ખ્રિસ્તર્માું શ્રદ્ધા રાખે છે તે દરે કને અને દરે ક ઉપર ઈશ્વરની
સચ્ચાઈપણ ઉતરે છે . કારણકે તેર્માું ભેદભાવ નથી.
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ુ ો સ્વીકાર કરશો અને તર્મારા હ્રદર્થી ર્માનશો કે
જો કે તર્મે ર્મોઢેથી પ્રભ ુ ઈસન
ઈશ્વરે વનજીવર્માથી તેર્મન ુંુ સર્જન કર્ું ુ છે , તો તર્મે બચી જશો.

કેવી રીતે આપણા પાપ દૂ ર થઈ શકે ને આપણને નવી જજિંદગી ર્મળી શકે? ઈસ ુ આપણા ઈશ્વર અને
ુ ે ર્ાદ
ઉદ્ધારક છે એવી શ્રદ્ધા રાખીને. જો આપણે આપણા પાપ કર્મોનો પશ્ચાતાપ કરીએ અને ઈસન
ુ છે જે આપણા પાપો દૂ ર કરવા
કરી િર્મા અને રિણ ર્માગીએ તો તે આપશે. ઈસ ુ ઈશ્વરના પત્ર
જગતર્માું આવ્ર્ા. આ ધરતી પર જે કોઈ તેનાર્માું વવશ્વાસ રાખશે તે ઈશ્વર પાસેથી િર્મા ર્મેળવશે,
પાપોથી બચશે (અને નરક) અને ઈશ્વર પાસેથી નવી જજિંદગી ર્મેળવશે. ઈશ્વર પિપાત કરતા
નથી. આપણે ક્યા દે શર્માું રહીએ છીએ, કઈ ભાષા બોલીએ છીએ, ગરીબ કે તવુંગર, પરુષ કે સ્ત્રી,
ુ ાન કે વ ૃદ્ધ, અથવા બીજા કોઈપણ શારીરરક તફાવતો વડે તે અસ્વસ્થ થતા નથી. દરે ક, જે
ર્વ
ુ ાું શ્રદ્ધા રાખે છે અને તેને સ્વીકાર કરે છે તેનો ઉદ્ધાર થશે. જો તર્મે ઈસન
ુ ે અનસ
ુ રવાન ુંુ નક્કી કરો
ઈસર્મ
ુ ાથગના વડે આજીજી કરી શકો. હે ઈશ્વર, ર્મારા પાપોથી હુું બચી શકુું એ ર્માટે ર્મરી
તો તર્મે નીચેની પ્રભપ્ર
ુ ઈસન
ુ ે ર્મોકલવા ર્માટે
પડવા અને ઈશ્વરથી હુું નવી જજિંદગી પામ ુંુ એ ર્માટે તર્મારા એકર્માત્ર પત્ર
ુ ાું શ્રદ્ધા છે
આભાર. ર્મારા કર્મોનો ર્મને પશ્ચાતાપ છે અને ર્મારા પાપોની હુું િર્મા ર્માુંગું ુ છું. ર્મને ઈસર્મ
અને હુું તેને ર્મારા ઈશ્વર અને ઉદ્ધારક તરીકે સ્વીકારું ુ છું
ુ કરે એવી રીતે જીવવા ર્માટે તર્મે ર્મને ર્માગગદશગન આપો
તર્મે ર્મને જે નવી જજિંદગી આપો તે તર્મને ખશ
અને ર્મદદ કરો. આર્મીન. જો તર્મે ઉપરની પ્રાથગના કરી હોર્ તો, ઈશ્વરને કહો કે તર્મને ચચગર્માું
જવાનો ર્માગગ બતાવે. વનર્વર્મત રીતે પ્રાથગનાર્માું ઈશ્વર સાથે વાત કરો અને ઈશ્વર તર્મારી સાથે વાત
કરશે.
ઈશ્વર ના અવાજને સાભળો. ઈશ્વર તર્મને ર્માગગદશગન આપશે. તે તર્મને ચાહે છે અને તર્મારી
દે ખભાળ રાખશે. તર્મે તેનાર્માું આસ્થા રાખી શકો છો. તેનાર્માું આસ્થા રાખનારને તે કરદ નાસીપાસ
કરતો નથી.ઈશ્વર બહુજ સારો છે . તેના પર આસ્થા રાખી શકાર્ છે . તર્મારી જજિંદગી ર્માટે તેના ઉપર
ુ ી
આધાર રાખી શકો છો. તર્મારી જરૂરીર્ાતો તેના પાસે લાવો. તે તર્મારી ખ્રચિંતા કરે છે અને તર્મને સખ
ુ ીશ નરહ. ’ ઈશ્વરર્માું ભરોસો રાખો. ઈસન
ુ ા
કરશે. ઈશ્વરે કહ્,ું ુ ‘ હુું કરદ તને છોડીશ નરહ કે ભલ
આશીવાગદ ર્મેળવો.
જ્હોનના પસ્ુ તકથી શરૂ કરીને, વનર્વર્મત બાઈબલ વાુંચો. ઈન્ટરનેટના વધ ુ સુંસાધનો ર્માટે અરહ
તલીક કરો.

Copyright © www.gospel.net

4

