धार्मिक संदेश – कृपया खालील वाचा :
जॅ न .१:१

दे वाने प्रथम स्वर्ग आणि पथ्
ृ वी तयार केली.

रोम ३:२३

ज्या सवाांनी पाप केले आहे आणि परमेश्वराच्या मदतीने ते कमी केले आहे .

जॉन ८:३४

येशू त्या सवाांना, “ववश्वासपूवक
ग म्हितो, मी तुम्हाला साांर्तो की जो कोिी पाप
करतो तो पापाचा दास आहे .

परमेश्वराांनी आम्हा सवाांची ननर्मगती केली आहे परां तू आम्ही त्याला ओळखत नाही आणि आमच्या

पापी प्रवत्त
ृ ीमुळे आम्ही त्याांच्यापासून वेर्ळे झालो आहोत. परमेश्वरार्शवाय नाही आमच्या जीवनाला
काही उद्दे श आहे आणि नाही काही अथग आहे . आमच्या पापाांचा परीिाम (कीांमत) मत्ृ यु आहे ,

आध्यात्त्मक आणि शारीरीक दोन्ही. आध्यात्त्मक मत्ृ युचा अथग आहे परमेश्वरापासून वेर्ळे होिे.
शारीरीक मत्ृ यू म्हिजे शरीराचा नाश होिे. जर आम्हाला पापामुळे मत्ृ यू येतो तर आपि

अनांतकाळासाठी परमेश्वरापासन
ू वेर्ळे होतो आणि आमचा शेवट नरकात होतो. आम्ही आम्हाला

पापापासन
ू कसे वाचवू शकतो आणि कशाप्रकारे इश्वर चरिी जाऊ शकतो? आम्ही आम्हाला वाचवू
शकत नाही कारि पापी मािसासाठी स्वतःस वाचविे सांभव नाही. (ठीक त्या प्रकारे ज्या प्रकारे

बड
ु िारा मािस
ू स्वतःस वाचवू शकत नाही) आम्हाला कोिीच वाचवू शकत नाही कारि सर्ळे च्या
सर्ळे पापी आहे त. (एक बड
ु िारा मािस
ू दस
ु ऱ्या बड
ु िाऱ्या मािसास वाचवू शकत नाही, दोघाांनाही

मदतीची र्रज असते). आम्हाला एक ननष्पाप (न बड
ु िारा) पाहीजे जो आम्हाला पापापासन
ू वाचवू
शकतो. केवळ ननष्पाप मािस
ू च आम्हाला वाचवू शकतो. या पापी जर्ात असा ननष्पाप मािस
ू कुठे
र्मळतो त्जथे केवळ पापीच पापी आहे ?

रोम ६:२३

पापाची मजदरु ी मृत्यु आहे , परां तू आमचा प्रभु येशु णिस्त हे शाश्वत जीवन
दे वाचे बक्षीस आहे .

जॉन ३:१६

प्रभु जो या जर्ावर इतके प्रेम करतो की त्याांनी आपला एकुलता एक पुत्र या
जर्ाला ददला, की जो कोिी त्याांच्यावर ववश्वास करतो त्याने चचरस्थायी जीवन
जर्ावे आणि नष्ट न होिे.

मॅट १:२३

“पाहतो, पववत्रता पुत्रापाशी असावी, आणि पुत्र धारि करिे, आणि त्याांनी

जॉन ८:२३

आणि त्यानी त्याांना साांर्ीतले, “तुम्ही खालचे आहात; मी वरचा. तुम्ही या

माकग १:११

नांतर स्वर्ागतून आवाज आला, “तु माझा वप्रय पुत्र आहे , ज्याच्यावर मी खुप

त्याचे नाव ठे वावे सवगव्यापी,” ज्याचा अथग आहे , “दे व आमच्यासोबत आहे.”
जर्ाचे आहात; आणि मी या जर्ाचा नाही.
खुष आहे .”
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जॉन ८:३६

म्हिून जर पुत्र तुम्हाला मुक्त करतो, तर तुम्ही खरोखरच मुक्त व्हाल.

जॉन ३:३

येशुने त्याला उत्तर ददले आनी साांर्ीतले, “ववश्वासपूवक
ग , मी तुम्हाला

जॉन १:१२

पि जेवढयाांनी त्याांना प्राप्त केले आहे , त्यानी त्याांना दे वाचे मुल होण्याचा

साांर्तो, कोिी एकाने पुन्हा जन्म घेतल्यार्शवाय, तो दे वाचे राज्य पाहू शकत
नाही.”
हक्क ददला आहे, त्याकरीता जे त्याांच्या नावावर ववश्वास ठे वता:

परमेश्वर, ज्याांनी आम्हा सवाांना ननर्मगले आहे आणि जो आमच्यावर खप
ु प्रेम करतो आणि आम्हाला

याचे ननरसन ददले आहे . आमच्यावरील अफाट प्रेमामुळे त्याांनी आपला पुत्र येश,ु जो आमच्या पापामुळे
मेला, त्याांना पाठववले. येशु ननष्पाप आहे कारि तो या जर्ातला नाही आहे , आणि जेव्हा पापाप्रती

सैतानाचा प्रभाव वाढत होता तेव्हा ते पत्ृ थ्ववर आले. येशुने आमची सवग पापे आपल्यावर घेतली आणि
आमच्या पापासाठी ते सुळावर मेले. ते आमच्या जीवनाचे मुत्क्तदाता आहे . (येशु आम्हाला

वाचवण्यास सक्षम आहे कारि ते बुडालेले नव्हते). येशुचा सुळावर चढण्याचा उद्दे श होता आमच्या

पापाांचे मल्
ु य चक
ु वविे, आमच्या पापाांना आपल्यात सामावन
ू घेिे आणि परमेश्वराशी आपले तट
ु लेले

नाते जोडिे. परमेश्वराच्या शत्क्तमळ
ु े आम्ही आध्यात्त्मक मत्ृ यप
ु ासन
ू (परमेश्वराशी अलर्ाव) जीवांत
झालो आहोत. या नव्या सांबांधाला पन
ु जगन्म म्हितात. हे आम्हा सवाांच्या रचनात्मक आणि

अत्स्तत्वाच्या उद्दे शाच्या पन
ग ाप्तीसाठी आहे आणि आम्हा सवाांच्या जीवनास अथग आणि उद्दे श
ु प्र
प्रदान करते.

जॉन ११:२५

येशुने तीला साांर्ीतले, “मी पुनरूत्थान आणि जीवन. तो जो माझ्यावर

रोम ६:९

हे माहीत असल्याने, की णिस्त मरून जीवांत झाला आहे , तो पुन्हा मरत

एक्टस ् २:२४

ज्याला दे वाने उचलले आहे , मृत्युच्या यातनाांपासून मोकळा झाला आहे , कारि
हे शक्य आहे की ते याद्वारे आयोजीत करायचे नव्हते.

रोम १४:९

या अांतासाठी णिस्त मेला आणि त्जवांत होऊन पुन्हा जर्ला, कारि तो मृत्यु
आणि जीवनाचा प्रभु असु शकतो.

एक्टस ् १:११

त्याने असेही साांर्ीतले आहे , “र्ेलीलेच्या पुरूषा, आपि स्वर्ागकडे टक लावून

ववश्वास ठे वतो, तो मेल्यानांतरही जीवांत राहतो.
नाही. मृत्यु त्याच्यावर पुन्हा काबू करत नाही.

का पाहता आहात? हा तोच येशु, जो तुमच्याकडून स्वर्ागत घेऊन र्ेला

होता, तो अशा तऱ्हे ने येईल की ज्याला तुम्ही स्वर्ागत जाताना पाहीले होते.”
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आमच्या पापाांसाठी येशुचे मरिे, त्याांच्या या बर्लदानाचा कोिता पुरावा आहे की ईश्वराने त्याांना

स्वर्ागत त्स्वकारले असेल? याचा पुरावा आहे, ईश्वराने येशुला पुनजीवन दे िे. (ककांवी दस
ु ऱ्या शब्दात,
या पुनजीवनाने हे स्पष्ट होते की येशुने मत्ृ युवर मात केली आहे ). आता येशु जीवांत आहे म्हिून

आपिही जीवांत आहोत. त्याांचे जीवन आम्हाला जीवन प्रदान करते. कारि ते पुनजीवीत झाले आहे त
म्हिून आजही जीवांत आहे त.

जॉन ५:२४

“ववश्वासपुवक
ग , मी तुम्हाला साांर्तो, तो जो माझे शब्द ऐकतो आणि

त्याच्यावर ववश्वास ठे वतो त्याने मला पाठवीले आहे तो चचरस्थायी

आहे , आणि ननिगयात येिार नाही, परां तु जीवनात मृत्यु पार केला आहे .
जॉन १०:९

मी द्वार आहे. जर कोिी माझ्यातून प्रवेश करतो, तो वाचतो, आणि तो आत

जॉन १४:६

येशुने त्याला साांर्ीतले, “मी वाट आहे , सत्य आहे , आणि जीवन

जॉन ८:२४

म्हिून मी तुला साांर्ीतले आहे तु तुझ्या पापाांमुळे मरिार; जर तु ववश्वास

एक्टस ् ४:१२

इतर कसल्यातही उद्धार नाही, याकरीता स्वर्ागत आिखी नाव नाही जे

रोम १०:१३

“जो कोिीही प्रभुचे नाव घेिार तो वाचला जाऊ शकतो.”

रोम १०:११

त्यासाठी पववत्र ग्रांथ साांर्तो, “जो कोिीही त्याच्यावर ववश्वास करतो त्याला

रोम २:११

त्यासाठी दे वाजवळ काही पक्षपातीपिा नाही.

रोम ३:२२

इथपयांत की परमेश्वराची धार्मगकता, येशु णिस्ताच्या ववश्वासाच्या

रोम 10:9

जर आपि स्वतः प्रभु येशुजवळ कबुल करता आणि मनापासून ववश्वास

बाहे र जाऊन चारा र्मळववतो.

आहे . माझ्यापयांत आल्यार्शवाय कोिीही पीत्यापयांत जाऊ शकत नाही.
करिार नाही की मीच तो आहे , तु तुझ्या पापाने मरिार.”
पुरूषाला ददले जाऊ शकते ज्यामुळे तो वाचू शकतो.”

लाजवीिार नाही.”

माध्यमातून, त्या सवाांना जे ववश्वास करतात. त्यात कोिताही फरक नाही;
ठे वता की दे वाने त्याला मृत्युतून वर केले आहे, तुम्हाला वाचववले जाईल.

आम्ही कसे आमच्या पापाांना दरू करू शकतो आणि नवजीवन प्राप्त करू शकतो. आमचा परमेश्वर

आणि मुत्क्तदात्याच्या रूपात येशुवर ववश्वास ठे वून जर आम्ही पापाांचे प्रायत्श्चत करतो आणि येशुला
क्षमा करण्यास साांर्तो, तर तो असे करू शकतो. येशु परमेश्वराचे मुल आहे जो पथ्
ृ वीवर आला आणि
ववश्वास ठे वेल त्याांना प्रभु क्षमा करिार, त्याांना पापापासन
ू (आणि नरक) वाचविार आणि तो

प्रभद्
ु वारा नवजीवन प्राप्त करू शकिार. प्रभु पक्षपात करत नाही. आम्ही कोित्या दे शात राहतो,
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कोिती भषा बोलतात, र्रीब आहात की श्रीमांत, पुरूष आहात की स्त्री, तरूि आहात की म्हातारे ककांवा
कोित्याही प्रकारची शरीरीक ववर्भन्नता या सवग र्ोष्टीवरून प्रभु प्रभाववत होत नाही. प्रत्येक मािूस

जो येशूवर ववश्वास ठे विार आणि आपले पाप स्वीकारिार येशु त्याांची रक्षा करिार जर आपि येशुचे
अनुयायी बनु इत्च्िता तर खालील प्राथगना करू शकता:

“ हे स्वर्ागतील दे वा, आपले आभार आहे की, आपि आपली एक मात्र सांतान येशुला पाठवीले. जो

आमच्या पापाांसाठी मेला. ज्यातुन मी वाचलो आणि स्वर्ागतून आम्हाला नवजीवन र्मळाले. मी माझ्या
वाईट कृत्यासाठी प्रयत्श्चत करतो आणि माझ्या पापाांसाठी क्षमा मार्तो. मी येशुवर ववश्वास ठे वतो

आणि त्याांना प्रभु आणि मुत्क्तदात्याच्या रूपात त्स्वकारतो. माझी मदत करा आणि मला ननदे श द्या
की ज्यामुळे आपि जे मला नवजीवन ददले आहे ते सुखी व्हावे. आमीन”.

जेव्हा आपि वरील प्राथगना कराल तेव्हा प्रभुला साांर्ा की त्याांनी आपल्याला चचगमध्ये जाण्याची ददशा
दाखवावी. सलर् प्राथगने दरम्यान प्रभुशी बोला, प्रभु तम
ु च्याशी बोलेल. प्रभुचा आवाज ऐका. प्रभु

तुम्हाला ददशा दाखवेल. तो तुमच्यावर प्रेम करतो आणि तुमचे रक्षि करिार. आपि त्याच्यावर

ववश्वास ठे वू शकता. जो त्याांच्यावर ववश्वास करतो त्याांना ते कधीही ववसरत नाही. प्रभु सवगशत्क्तमान
आहे त. त्याांच्यावर आपि ववश्वास ठे वू शकता. आपि आपले जीवन त्याांच्या हवाली करू शकता.

आपल्या र्रजा त्याांच्यासमोर माांडू शकतात. ते तुमचे ऐकिार आणि तुमच्यावर कृपा करिार. प्रभु
म्हितात मी कधीही तुम्हाला सोडिार नाही आणि कधी ववसरिारही नाही. प्रभुवर ववश्वास ठे वा.
येशुद्वारा आपल्यावर कृपा केली जािार.

बायबलचे ननरां तन वाचन करा, जॉनच्या पुस्तकापासून सुरूवात करा. इांटरनेटववषयी आचधक
प्रसाधनासाठी इथे त्क्लक करा.
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