
લાગે ભગવાન મોક સરળ યોજના 
 

ર�ૂઆત 
 

�ુ ંજહોન 5:13  �ુ ંઆ પત, � દ�વના �તુમા ંિવ�ાસ કર�  છે એવા તમન ેલોકોન ેલ�ુ ં�.ં �થી તમ ે

�ણેો ક� હવે તમાર� પાસ ેઅનતં�વન છે. 

  

�ુ ંઅમ ેબધા પાપીઓ છે 
 

રોમનો 3:10  ેા�ોમા ંક�ુ ંછે તેમ: “પાપ ક્ુર્ ના હોય એવી કોઈ વ્ય�ક્ત નથી, એક પણ નથી! ેા�મા ં

લખ્યા ંપ્રમાણ ેકોઈ નયાયી નથી.” 

રોમનો 3:23  સઘળાએ પાપ ક્ુર્ છે તેથી દ�વના મ�હમા િવષ ેસઘળા અ�રૂા છે. 
 

 

અમે બધા પાપીઓ છે. 
 

તયા ંબી� ક� પાપ માટ� �ક�મત છે. 
 

રોમનો 5:12  એક માણસના (આદમના) લીધ ેઆ જગતમા ંપાપ પે�ંુ. પાપ દ્વારા �તૃ્ ુપણ આવ્્ુ.ં આ જ 

કારણે સૌ લોકોન ેમર�ુ ંજ પડે-ેક�મક� સઘળાએ પાપ ક્ુ� છે. 
 



રોમનો 6:23  �યાર� લોકો પાપ કર� છે, તયાર� પાપ�ુ ંવેતન-મરણ કમાય છે. પરં� ુદ�વ તો આપણા પ્ર� ુ

ઈ� ુ�ખ્ત દ્વારા લોકોને અનતં�વનની બ�કસ આપે છે. 
  
દ�વી સાકાતકાર 21:8  પણ ત ેલોકો � કાયર છે, �ઓ માનવાની ના પાડ� છે, � ભયકંર કામો કર� છે. � 

હતયા કર�  છે, � વ્ય�ભચારના ંપાપો કર�  છે, � �ુષ્ટ ��ુ કર� છે, � �િૂત� ��ૂ કર�  છે, અન ે� �ૂ�ંુ બોલ ેછે, 

તે બધા લોકોન ેસળગતા ંગધંકની ખાઈમા ંજગ્યા મળે.ે આ જ બી�ુ ંમરણ છે.” 

 

તી� �ખ્ત અમારા પાપો માટ� �તૃ્ ુપામયા હતા. 
 
રોમનો 5:8  પરં� ુઆપણે �યાર� પાપી હતા, તયાર� આપણા વતી �ખ્ત મરણ પામયો. દ�વ આપણા પર 

�ષુ્કળ પ્રેમ કર�  છે, એ વાત દ�વ ેઆ ર�ત ેદેાર્વી. 
 

રોમનો 14:9  તેથી જ તો �ખ્ત મરણ પામયો અન ેપાછો �તૃ્મુાથંી સ�વન થયો. �ખ્તે આ પ્રમાણ ેક્ુર્ 

�થી કર�ને � લોકો મરણ પામયા છે અન ે�ઓ હ� �વતા છે તે સૌન ેને પ્ર� ુથાય. 
 

રોમનો 6:23  �યાર� લોકો પાપ કર� છે, તયાર� પાપ�ુ ંવેતન-મરણ કમાય છે. પરં� ુદ�વ તો આપણા પ્ર� ુ

ઈ� ુ�ખ્ત દ્વારા લોકોને અનતં�વનની બ�કસ આપે છે. 
 
 

 

�ખ્ત પાપીઓ માટ� �તૃ્ ુપામયા! 
 



IV ના સાલવેે ન મફત ભટે સાર� કામ કર� ન�હ�. તમ ેતને ેમાટ� ઇ�ર ેબદ, અન ે
િવ�ાસ ઇ� ુએકલા જ જોઈએ! 
 
કાયદાઓ 4:12  માત ઈ� ુએકલો જ લોકો�ુ ંતારણ કર� ેક� તેમ છે. �ુિનયામા ંતેના એકલાના નામમા ંજ આ 

સામર્થ્ય છે. � લોકો�ુ ંતારણ કરવા માટ� આપવામા ંઆવેલ છે. ઈ�નુા વડ� આપ�ુ ંતારણ થ�ુ ંજોઈએ!” 
 
એફ�િસઅનસ  2:8-9  �ુ ંએમ કહ�વા મા�ં ુ� ંક� તમે �ૃપાથી તારણ પામયા છો. અન ેતે �ૃપા તમન ેિવ�ાસથી 

મળેલી છે. તમે તમાર� �તે તારણ પામયા નથી. તે દ�વ�ુ ંદાન છે.  ના! તમારા કાય�થી તમા�ંુ તારણ થ્ુ ં

નથી. અને તેથી કોઈ પણ વ્ય�ક્ત પોતાની �તે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન માર� ેક�. 
 
ટાઇટસ 3:5  તેની સાથ ેનયાયી થવા માટ� આપણ ેકર�લા �ૃતયોન ેકારણે તેણ ેઆપણન ેતાયાર્ નથી. પરં� ુતેની 

દયાથી તેણ ેઆપણન ે�નુ�નમના ્નાનથી તેના પિવત આતમા દ્વારા આપ�ુ ંનવીનીકરણ કર�ને દ�વે 

આપણન ેતાયાર્ છે. 
 

 
 

વી અમ ેઅમાર� શ્ા અન ે�ખ્તમા ંિવ�ાસ �કૂ� કરવા માટ� સવે હો�ુ ંજ 

જોઈએ. 
  
રોમનો 10:9-10,13   જો તમ ેતમાર� �ખુવાણીનો ઉપયોગ આમ કહ�વા માટ� કરેો ક�, “ઈ� ુપ્ર� ુછે,” અને જો 

તમ ેતમારા મનમા ંમાનેો ક� દ�વે ઈ�નુ ે�તૃ્મુાથંી ઉઠાડયો છે, તો તમા�ંુ તારણ થેે.  હા, અમે અમારા 

�દયોથી માનીએ છ�એ, અન ેતેથી અમને નયાયી ઠરાવાયા છે. અને, “અમે એમા ંમાનીએ છ�એ.” એમ કહ�વા 



માટ� અમ ેઅમાર� �ખુની વાણીનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ; અને તેથી આપ�ુ ંતારણ થ્ુ ંછે. હા, ેા� કહ� છે, 

“પ્ર�મુા ંિવ�ાસ રાખનાર દર�ક વ્ય�ક્ત તારણ પામે.ે” 
 
 

હા ખર�ખર ત ેસરળ છે! તમે ભગવાનથી કમા પ્રાપ્ત ન કર� ેકો. ભગવાનથી મળેલી કમા માટ� તમે �કુવણી 

ન કર� ેકો. તમ ેતેન ેફક્ત પ્રાપ્ત કર� ેકો, િવ�ાસ દ્વારા, ભગવાનની �ૃપા અને દયાના ંમાધ્યમથી.  

જો તમ ેઇ� ુ�ખ્તને તમારા ઉ્ારક તર�ક� ્વીકાર કરવા ચાહો છો અને ભગવાનથી કમા પ્રાપ્ત કરો છો, અહ� 

એક પ્રાથર્ના છે �ની તમે આરાધના કર� ેકો છો. આ પ્રાથર્ના અથવા બી� કોઇ પ્રાથર્ના તમન ેબચાવે નહ� લે. 

ફક્ત ઈ� ુ�ખ્તમા ંિવ�ાસ આપી ેકે ેપાપોથી કમા. આ પ્રાથર્ના ભગવાનમા ંતમારો િવ�ાસ વ્યક્ત કરવાનો 

માત એક ર્તો છે અન ેતેન ેધનયવાદ આપો તમને કમા આપવા માટ�.  

 

 “ભગવાન,  

�ુ ં��ુ ં�ં ક� મ� તમારા િવ�ુ્ પાપ કયાર્ છે અને સ�ન ેલાયક �ં. પરં� ુઈ� ુ�ખ્ત સ� લઇ લ ેછે �ના ંમાટ� �ુ ં

લાયક હતો આથી તેનામા ંિવ�ાસ દ્વારા મને માફ� મળ� ેક� છે. મોક માટ� �ુ ંતામારામા ંિવેવાસ ��ંુૂ �ં. 

ધનયવાદ તમાર� અદ�તૂ દયા અને કમા માટ� - આમીન! ” 
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