
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આ�મા �તના�ંુ �વાિત�કુ  લખાણ 
 

�ુ ંકોઇએ �ાર� પણ તમન ેએ�ુ ંક�ુ ંછે ક� ઇ ર તમને !ેમ કર� છે 

અને તેમની પાસ ેતમારા �વન માટ� એક અ&યબ યોજના છે? 

માર* પાસે તમને એક સાચો અને ઝડપથી /છવાૂ  માટ�, પણ 

અગ�યનો !2 છે. જો તમાર� આ જ 3ણ ેમરણ પામવા4ુ ંહોય, તો 

�ુ ં તમે શકાં  લા7યા વગર ચો88સ &ણો છો ક�, તમે 9વગમા:  ં

જશો? [જો "હા" - તો ઘ<ુ ંસરસ, તમે શા માટ� "હા" કહો છો? (જો 

તેઓ બી>ુ ંક�ુ ંક?ા વગર એવો !િતભાવ આપ ેક� "માર* પાસ ે

મારા Aદયમા ંઇ� ુ છે" અથવા તેના C�ુ ંબી>ુ ંક�ુ ંકહ� તો, આ 

લખાણ સાથ ેઆગળ વધો) અથવા "ના" કહ� ક� પછ*  કહ� ક� "Fુ ં

તેવી આશા રાGુ ંH"ં તો પછ* આ લખાણ સાથ ેઆગળ વધો] 

મને તમને ઝડપથી કહ�વા દો ક� પિવI બાઇબલમા ં�ુ ંવાચવાં  

મળે છે. �યા ંવાચવાં  મળે છે ક�, "સઘળાએં પાપ કJુK છે અને 

દ�વના મLહમા િવષે સઘળા ં અNરાૂ  ં છે" અને "ક�મક� પાપનો 

Oસારોુ  મરણ છે; પણ આપણા !P ુઇ� ુ QR9તન ેઆશર� દ�વ4ુ ં

Sપાદાનૃ  અનત�વનં  છે. 

 

 



  
 

." બાઇબલમા ંએ�ુ ંપણ વાચવાં  મળે છે ક�, "ક�મક� C કોઇ !Pનેુ  

નામે િવનતીં  કરશ ેત ેઉVધાર પામશ.ે" અન ેતમ ેત ેએક "C કોઇ" 

છો, બરાબર ને? હા સાચે જ તમે તે છો; આપણે બધા ંતે છ*એ. 
 

 Fુ ંઝડપથી તમારા માટ� એક !ાથના:  કરવા જઈ ર?ો H.ં 

!P,ુ (અLહX નામ Oકોૂ ) ન ે તથા તેમના/તેણીના SYબનેુ ુ ં  લાબાં  

અને તZર9તં ુ  �વનોથી આિશવાદ*ત:  કરો. ઇ�,ુ તમે પોતાને 

તેમના માટ� વા9તિવક બનાવો અને તેમના/તેણીના �વનમા ં

ઝડપથી કાય: કરો. જો (અLહX નામ Oકોૂ )એ ઇ� ુ QR9તને 

તેમના/તેણીના ં!P ુઅને ઉVધારકતા: તર*ક� નથી [9વકાયા:, તો Fુ ં

!ાથના:  ક�ંુ H ંક� તેઓ/તેણી હમણા ંજ તે�ુ ંકર�. 
 

(અLહX નામ Oકોૂ ), ઇ રની પાસ ેતમારા માટ� આC C ભ\ટ છે એ 

જો તમને 9વીકારવી ગમ,ે તો તમારા Aદયથી અને હોઠોથી મોટા 

9વર� માર* પાછળ આ !માણે બોલો: "7હાલા ં!P ુ ઇ�,ુ મારા 

Aદયમા ંઆવો. મારા પાપ મને માફ કરો. મને ધોઇને �Vધુ  કરો. 

મને O8તુ  કરો. ઇ�,ુ Fુ ંતમારો આભાર મા4ુ ંH ંક� તમ ેમારા માટ� 

O�Jૃ  ુપા_યા. Fુ ંિવ ાસ ક�ંુ H ંક� તમે O�Jમાથીૃ ુ ં  સ�વન થયા છો 

અને તમે ફર* એક વાર મારા માટ� આવી ર?ા છો. મને પિવI 

આતમાથી ભર* દો. ખોવાયેલાઓને માટ� મને અ4કપાુ ં  આપો, 

દ�વની બાબતો માટ� મન ે Pખૂ અને ઇ� ુ QR9તની �વાતાનોુ :  

!ચાર કરવા માટ� પિવI LહXમત આપો. Fુ ંઉVધાર પા_યો H;ં Fુ ં

નવો જ`મ પા_યો H,ં મારા પાપ માફ કરાયા છે અને Fુ ં 9વગ: 

તરફના મારા માગ: પર H ંકારણ ક� માર* પાસ ેમારા Aદયમા ંઇ� ુ

છે." 

 



  
 

!P ુઇ� ુQR9તની �વાતાનાુ :  સેવક તર*ક�, Fુ ંઆC તમને કFુ ંH ંક� 

તમારા સવ: પાપ માફ કરાયા છે. હમેશાં  દ�વથી નLહX બaક� દ�વ 

તરફ નાસવા4ુ ં(દોડવા4ુ)ં યાદ રાખો કારણક� તેઓ તમને !ેમ 

કર� છે અને તમારા �વન માટ� તેમની પાસ ેએક મહાન યોજના 

છે. 

[તેમને તમારા ચચમા:  ંઆમIણં  આપો અને ફોલોઅપની માLહતી 

મેળવો: નામ, સરનાOુ ંઅને ફોન નબરં ] 
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