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   तुम्हालहा नरक ककंवहा सवर्ग ननवडहायचहा आ्े
      तुम्ही कहाय ननवडहाल?           
तुमचहा अनंतकहाळ तुम्हालहा कोठे घहालवहायचहा आ्े?
 तुमचहा ननर्गय घेणयहापूववी, खहालही दिलेलयहा सतयहांचहा ववचहार 
करहाः
1. प्रत य्ेक व्क्तीचती मतृ्युबरोबर आणि दयेवाबरोबर भयेट 
नयेमून ददलयेली आहये.  “आणि जसये 
लोकांना एकदाच मरि व नं्र 
न्ा्ासनासमोर य्ेिये नयेमून ठयेवलयेलये 
अस्ये”  दहब्यु 9:27
2. प्रत य्ेक व्क्ती एक पापती महिून 
जनमाला य्े्ये, पापामध य्े जनम 
घये्ये, पदहला मानव, ऍडम, कडून ममळालयेला वारसा, ज्ानये 
दयेवाववरूद्ध पाप कये लये. मती पापा्च जनमलो आणि पापा्च 
माझ्ा आईनये माझा गभ्भ ्धारि कये ला. साम 51:5

 महिून पाप जसये एका 
मनयुष्ादवारये, जगा् आलये 
आणि पापादवारये मरि 
आलये, ्सयेच सवाांनती पाप 
कये ल्ामयुळये सव्भ मािसांमध य्े 
मरि आलये. रोमनस 5:12



2

3.महिून मानव हा त्ाच्ा 
पापांमयुळये सै् ानाचा गयुलाम आहये. जो 
प्रत य्ेक पाप कर्ो ्ो गयुलाम आहये. 
पाप त्ाचा मालक आहये. ्युमचा 
वप्ा सै्ान आहये. ्युमही त्ाचये 
आहा्. त्ाला करा्ला पाहीजये 
्येच ्युमही कर्ा. जॉन 8:34,44
4.कोि्तीही व्क्ती चांगली कामये, 
शपथा, वचनये, वापरून ककंवा 
मानवानये बनवलयेलये जगाचये ्तवज्ान ककंवा ्धम्भ वापरून 
सयुटका करून घयेऊ शक् नाही. ्ो गयुलाम आहये, आणि 
सव्ः सव्ःला मयुक् करू शक् नाही. कयु ितीही मानवती ममत्र 
्युमहाला वाचवू शकिार नाही आणि य्ुमही दयेवाला लाच दयेऊ 
शक् नाही. कारि त्ांच्ा आतम्ाचती मयुक््ा बहयुमोल 
आहये. साम 49:7,8
5.दयेवाचा अखयेरचा न्ा् असयेल सव्भ पाप्ांसाठी अगनतीच्ा 
्ळ्ामध य्े अनं्काळासाठी मशक्ा कारि दयेव पववत्र आहये 

आणि त्ाच्ा उपससथ्ती् कोितीही आणि 
काहीही अशयुद्ध सहन कये लये जा् नाही. 
कारि पापाचती मजयुरी मरि आहये.  
रोमनस 6:23
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जरही सव्ग लोक पहापी असले आणर सतैहानहाचे रुलहाम 
असले, िेवहाकड ेतयहाचयहा अतुलनीय पे्महाने तयहा सवहाांसहाठी 
एक सुटकहा आ्े जे ववशवहास ठेवरे ननवडतहात आणर 
खहालहील महारहा्गने ववशवहास करतहातः
1.ओळखा कक य्ुमही एक पापती आहा् आणि आपली 
पापये सोडून पशचात्ाप करा 
आणि य्ेशयुकडये ्ती कबूल 
करा. महिून ्युमही ्युमचती 
हृद य्े आणि जतीवनये बदलली 
पाहीजये्. दयेवाकडये पर् ्ा 
आणि ्ो य्ुमच्ा पापांचती 
क्मा करील. ऍक्टस 3:19 
“जर आमही आमचती पापये 
कबूल कर्ो, ्र आमच्ा पापांपासून आमहांला क्मा 
करण्ास दयेव ववशवासू व न्ा्ती आहये. आणि आमच्ा 
सव्भ अनती्तीपासून ्ो आमहाला शयुद्ध कर्ो.”    
I जॉन 1:9
2.्युमच्ा मयुक््येसाठी य्ेशयु णरिस्ाचये नांव घयेऊन 
गॉसपयेलमध य्े ववशवास करा. परं्यु आमही पापती 
अस्ानाच णरिस् आमच्ासाठी मरि पावला. त्ादवारये 
त्ानये दाखवून ददलये कक ्ो आमच्ावर फार प्रयेम कर्ो. 
 रोमनस 5:8
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3. पाण्ाम्ूधन बासप्समा 
घ्ा, कारि जरी य्ुमचती 
सव्भ पापये क्मा कये ली गयेली 
जयेवहा ्युमही ववशवास कये ला्, 
्रीही पापाचा सवभाव ्ो पयुरािा मानव मयेला पाहीजये 
आणि पयुरला गयेला पाहीजये महिजये ्युमही पूि्भपिये एक 
नवतीन जतीवन जगू शकाल. महिून आपि त्ाच्ा 
मरिा्तील बासप्सम्ानये त्ाच्ाबरोबर पयुरलये गयेलो. 
रोमनस 6:4
4.त्ानं्र, य्ुमहाला पववत्र आतम्ाचा बासप्समा प्राप् 

होईल (नव्ा भाषय्े  बोलण्ाच्ा पयुराव्ासोब्). 
जसये ्युमहाला सै् ानाकडून 
पापांमध य्े त्ाचती चाकरी 
करण्ासाठी बळकट कये लये गयेलये, 
्सयेच दयेव ्युमहाला पववत्र 

आतम्ादवारये सदाचरिानये आणि 
पववत्र्येनये त्ाचती सयेवा करण्ास बळ 

दयेईल. परं्यु पववत्र आतमा ्युमहांकडये य्ेईल. 
मग ्युमहाला शक्ती ममळयेल. ्युमही माझये साक्ती 

वहाल... ऍक्टस 1:8
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ननर्गय तुमचहा आ्े
नरकः
 मती माझ्ा पापांमध य्े 
सै् ानाचती चाकरी करिये चालू 
ठयेविये ननवड् आहये. मती दयेवाचये 
प्रयेम आणि त्ानये मला दयेऊ 
कये लयेली मयुक््ा नाकार् आहये. 
मती त्ामयुळये , ठरवलये आहये कक, 
अनं्काळासाठी सयुटकये मशवा् 
नरका् राहा्चये माझ्ापासून 
दरू जा, य्ुमही शावप् आहा्, अनं्काळच्ा अगनती् 
जा. हा अगनती सै् ान आणि त्ाच्ा दू् ांसाठी ््ार 
कये ला आहये. मॅथ्यु 25:41
सवर्गः 
 मती सै् ानाच्ा गयुलामगगरी्ून आणि सै् ानाकडून 
सयुटका करून घयेण्ाचये ननवड् आहये, दयेवानये दयेऊ 
कये लयेल्ा मयुक््येमध य्े ववशवास करून जती फक् 
भगवान य्ेशयु णरिस् दयेऊ शक्ो. मला सदाचरि 
करून पववत्र दयेवाचये आज्ापालन आणि त्ाचती सयेवा 
करा्चती आहये. मती ठरवलये आहये, दयेवानये ददलयेल्ा 
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वचनाप्रमािये, सव्भ काळ त्ा 
दयेवाबरोबर त्ाच्ा पववत्र 
शहरा् राहा्चये. चांगलये काम 
कये लये, चांगल्ा आणि इमानती 
दासा... आं् जा आणि 
आपल्ा मालकाच्ा आनंदा् 
सहभागती हो. मॅथ्यु 25:24  




