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तुम्ही ्े जाणता का.....

कक देवाच्ा नजरेत तुम्ही एक पापी आ्ात?
 “सर्वांनी प्वप केले आहे आणि त ेदेर्वच््व गौरर्वल्व उिे पडले 
आहेत” रोम 3:23
 “जर आमहही महटले कक आमहही क्वहही प्वप केलेले न्वहही, आपि 
सरतःल्व फसरत आहोत, आणि सत् आपल््वमध्े न्वहही आहे.”
1 जॉन 1:8
तुमचे मतृ्ुला भेटणे आणण देवाला भेटणे ठरलेले आ्े!
 “आणि जसे लोक्वंन्व एकद्वच मरि र 
नंतर न््व््वसन्वसमोर ्ेिे नेमून ठेरलेले 
असत”े हहब्रु 9:27
का् आपला देवाकडून न्ा् केला जाईल?
 “तरुमहहीसरुद््व जे अश्व र्वईट गोषटही 
करत्वत त््वंच्व न््व् करत्व महिून 
ननश्चतपिे तरुमह्वंल्व म्वहहीत आहे कक, देर 
तरुमच्व न््व् करहील आणि सरतःची सरुटक्व  करून घेिे तरुमह्वल्व शक् 
होि्वर न्वहही.” रोम 2:3
का् आपण अनंतकाळ अगनीच्ा तळ्ाकड ेचालला आ्ात जर 
आपण आपले जीवन देवाला ्वे त्ाप्रमाणे ्ोग् बनवले ना्ही तर?
 “जे लोक देर्वल्व वरसरत्वत त ेर्वईट असत्वत. त ेलोक 
मतृ्रुलोक्वत ज्वतील.” स्वम 9 :17 
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 “आणि त््वंन्व अगनीच््व भटटहीत ट्वकतीलः तथेे रडिे आणि द्वत 
ख्विे च्वलेल.” मॅथ्रु 13:42
तथेे मार्ग आ्े आपल्ासाठी आपले जीवन देवाला ्वे त्ाप्रमाणे 
्ोग् बनवण्ाचा.
 “क्वरि देर्वने जग्वरर एरढही प्ीती केलही कक त््वने आपल्व 
एकरु लत्व एक परुत्र हदल्व, क्वरि जो कोिी त््वच््वरर वर्र्वस ठेरतो 
त््वच्व न्वश होऊ न्े, तर त््वल्व अनंतक्वळचे जीरन ममळ्वरे...”  
जॉन 3:16
अनंतकाळचे जीवन प्रापत ्ोण्ासाठी मी का् केले पा्हीजे?
1.पशचात्ाप करा.
 “आणि भूतक्वळ्वत लोक देर्वल्व समज ूशकले न्वहहीत पि 
देर्वने त््वकड ेदरुल्लक्ष केले, पि आत्व, 
जग्वतील प्त्ेक व्कतील्व देर 
स्वंगतो कक त््वने आपले हृद् आणि 
जीरन बदल्वरे.” ऍकटस 17:30
2.तुमचा उद्ारक म्णून ्ेश ू
णरिसताला आपले माना.
 “क्वहही लोक्वंनी त््वल्व आपले 
म्वनले, त््वंनी त््वच््वरर वर्र्वस 
ठेरल्व. वर्र्वस ठेरि्वऱ््व सर्वांन्व त््वने देर्वची मरुले होण््वच्व 
हकक हदल्व.” जॉन 1:12
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3.आपलही पापे देवाकड ेकबूल करा.
 “जर आमहही आमची प्वपे 
कबूल करतो, तर आमच््व 
प्वप्वंप्वसून आमह्वंल्व क्षम्व 
करण््वस देर वर्र्वसू र न््व्ी 
आहे. आणि आमच््व सर्ल 
अनीतीप्वसून तो आमह्वल्व शरुद् 
करतो.” I जॉन 1:9
4.रॉसपेलची शशकवण जरा. 
 “देर्वची मशकरि क्व् स्वंगत े
त््वप्म्विे नेहेमी कर्व र फकत ऐकूच नक्व तर त््वप्म्विे कर्व क्वरि 
जर तरुमहही फकत ऐकत्व तर तरुमहही सरतःची फसरिरुक करत्व.”  
जेमस 1:22
 “म्वझ््व आज््व प्वळ महिजे तरुल्व जीरन ममळेल. म्वझ््व 
मशकरिरुकील्व तरुझ््व आ र्ुष््वतलही एक महतर्वची गोषट बनर.” 
प्ॉवहरस्ल 7:2


