
रोमकरांस 10:10 कारण िवश्वास ठे वतो आिण
तारणासाठी िवश्वासाने कबूल करतो.

नीितमत्वासाठी मनुष्य अंत:करणाने

1) आपण सवर् पापी आहोत
रोमकरांस 3:23 सवार् नी गौरवाला उणे पडले
आहे त.

पाप के ले आहे  आिण ते  दे वाच्या

2) पापासाठी आपल्याला म्हणजे मृत्यू आहेमोजावा लागणारा मोबदला
रोमकरांस6:23 कारण पापाची दे वाची िख्रस्त ये शूमध्ये
िदलेली मोफत अनंतकाळचे जीवन आहे .

मजुरी मरण आहे . परंतु
दे णगी म्हणजे

3) पिवत्र शास्त्राच्यानुसार आपण सवर्  नरकात जाण्याच्या योग्यते चे आहोत
प्रकटीकरण 21:8 परंतु लैं िगक अनीतीने वागणारे

दुसरे मरण आहे .”

(म्हणजे
लोक), व

िभत्रे , िवस्वास न ठे वणारे  अंमगळ, खुनी, व्यिभचारी,
चेटकी, मूितपूजा करणारे  आिण सवर्  खोटे  बोलणारे  अशा सवार्ं ना अग्नीने गंधकाने धगधगणाऱ्यातळ्यामध्ये

जागा िमळेल. हे

4) ये शू िख्रस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे आशा आहे
रोमकरांस 5:8 परंतु पावला. त्याद्वारे त्याने
दाखवून फार प्रे म करतो.

आम्ही पापी असतानाच िख्रस्त आमच्यासाठी मरण
िदले की, तो आमच्यावर

5) ये शू िख्रस्तावर आपला िवश्वास ठे वा.

1 थेस्सलनीकाकरांस 1:9
तुम्ही

आमचे स्वागत के ले
करण्यासाठी कसे वळलात.तसेच

कारण ते  स्वत:च आमच्यािवषयी सांगत आहे त म्हणजे कशा प्रकारे  तुम्ही
मूितपासून दे वाकडे  कसे वळलात व खऱ्या आिण िजवंत दे वाची सेवा

योहान 3:16 होय, पुत्र िदला. दे वाने
आपला यासाठी त्याला
अनतंकाळचे जीवन िमळावे .

दे वाने  जगावर एवढी प्रीित के ली की त्याने  आपला एकुलता एक
पुत्र िदला की, जो कोणी त्याच्यावर िवश्वास ठे वतो त्याचा नाश होऊ नये तर

योहान 3:18 जो होणार नाही.
परंतु जो एका
पुत्रावर

िवश्वास
ठे वला नाही.िवश्वास

एकुलत्या
कोणी दे वाच्या पुत्रावर िवश्वास ठे वतो त्याचा न्याय (दोषी ठरिवले जाणे)
ठे वीत नाही त्याचा न्याय झाल्यासारखाच आहे . कारण त्याने दे वाच्या

प्रे िषतांचीं कृत्यें 16:30-31 माझे तारण व्हावे
तुझे

सवार्ं चे तारण होईल.”

मग त्यांने  त्यांना बाहे र आणले आिण म्हणाला, “पुरुषांनो,
म्हणून मी काय करावे ?” ते  त्याला म्हणाले, “प्रभु ये शूवर िवश्वास ठे व आिण तुझे तारण होईल- व
तुझ्या घरात राहणाऱ्या

6) दे वापासून िमळालेले हे सावर् कािलक वरदान आहे .
इिफसकरांस 2:8-9 कारण

आिण

ते
नही, तर दान असे आहे .

एखादा काही काम करतो त्याचा पिरणाम म्हणून नवे्ह. यासाठी कोणी बढाई मारु नये .
दे वापासूनचे

दे वाच्या कृपे ने  िवश्वासाच्या द्वारे  तुमचे तारण झाले आिण तुमच्याकडून झाले
ते

7) आता स्वगार् त कसा प्रवे श िमळवायचा हे तुम्हाला समजले आहे

1 योहान 5:13 यासाठी की,
तुम्हाला अनंतकाळचे तुम्ही िनिश्र्चंत असावे ,जीवनआहे , यािवषयी

जे दे वाच्या पुत्राच्या नावावर िवश्वास ठे वतात त्यांना मी या गोष्टी िलहीत आहे ,

ये शूच्या नावात, दे वाकडे प्राथर् ना करादे वाने तुमचे तारण करावे  म्हणून


