‘‘कारण ज्यांचा नाश होत

आह े त्यांना वधस्तंभा�वषयींचा संदेश ू
म खर्पणाचा;

पण ज्यांना तारण प्राप्त होत आहे अशा आपणांस तो देवाचे साम�य असा’’ (1 कं�रथ 1:18).

आज जर तुमचे मरण झाले तर

तुमची सावर्का�लकता क ुठे राह�ल- स्वगार्त क� नरक?
(कृपया काह� वेळ या संदेषावर �वचार करा. देवाची इच्छा

आह े क� तुम्ह� त्याच्यासोबत स्व

असावे.)

पुष्कळांना वाटते क� स्वगर् ना ह� �कंवा नरक न; परंतु प�वत्र बाय, जे एकमेव देवाचे वचन आहे
त्यात स्पष्टपणे सां�गतले आहे क� ह� दोन्ह �ह� �ठक ाणे वास्त�वक आ ‘‘तेव्हां राज आपल्या
उजवीकडच्यांस म्हण, अहो, माझ्या �पत्याचे आशीवार्�द, या; ज� राज्य जगाच्या स्थापनेपास
तुम्हांक�रतां �सद्ध केले आहे ते वत न घ;........मग डावीकडच्यांस�ह तो म्हण, अहो शापग्रस्,
माझ्यापुढून �नघा

आ�ण सैतान व त्याचे दू त ह्यांच्यासाठ�ं जो का�लक अिग्न �सद्ध केला आह

त्यांत जा..‘ते तर सावर्का�ल’ �श�ा भोगावयास जातील; आ�ण नी�तमान ् ‘सावर्का�लक जीवन
उपभोगावयास’ जातील’’ (म�य 25:34,41, 46).

नरक हे यातनेचे �ठकाण आहे: नरका�वषयी येशूचे शब्द पुढ�लप्रमाणे आह‘‘जेथ� ‘त्यांचा �कडा मरत
नाह�ं व अिग्न �वझत नाह�’’ (माकर् 9:48, यशया 66:24). ‘‘सावर्का�लक अग्न’’ (म�य 18:8; 25:41).
‘‘नरकाग्न’’ (म�य 5:22; 18:9). ‘‘अग्नीची भट्’ (म�य 13:42, 50). ‘‘तेथे रडणे दांत खाणे चालेल’’
(म�य 8:12; 22:13; 25:30). ‘‘सावर्का�लक �श�’’ (म�य 25:46) व ‘‘बाहेर�ल अंधार’’ (म�य 8:12; 22:13).
‘‘ ’ज्या कोणाच� नांव ‘जीवनाच्या पुस्तकांत �ल�हलेल� सांपडल� नाह,’ तो अग्नीच्या सरोवरांत टा�कल
गेला’’ (प्रकट�कर20:15). ‘‘ज्या अथ� माणसांन, एकदांच मरण� व त्यानंतर न्याय होण� नेमून ठे�वल
आहे’’ (इब्र 9:27). नरक सैतान व त्याच्या दुष्ट आत्म्यांक�रता तयार करण्यात आला असल्
देवाची इच्छा नाह� क� त्या�ठकाणी आपण असाव

मग, या �श�ेमागील कारण काय?

पाप. प्रत्येक गोष्ट जी तुम्हाला देवापासून �वभक्त क�रते ती पाप आहे. , जी कृती व जे �वचार
तुम्हाला देवापासू �वभक्त क�रतात ते पाप

आह ेत.

आपण जन्मतः पापी आहोत व पापात जगतो

देव प�वत्र आहे आ�ण पाप आपल्याला देवापासून �वभक्त क�र‘‘एका माणसाच्या द्वार� पाप जगां
�शरल� आ�ण पापाच्या द्वार� मरण �शर; आ�ण सवा�नी पाप केल्यामुळ� सवर् माणसांमध्य� अशा प्र
मरण पसरल�’’ (रोम 5:12). ‘‘कारण सवा�नीं पाप केल� आहे आ�ण ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले
आहेत’’ (रोम 3:23). ‘‘कारण पापाच� वेतन मरण आहे, पण देवाच� कृपादान आपल्या प्रभु ये
�ख्रस्तामध्य� सावर्का�लक जीव’’ (रोम 6:23).

देवाचे एकमेव वचन, प�वत्र बायबलमधू पापांची काह� उदाहरणे पुढे �दल� आहेत:‘‘कारण जगांत ज�
सवर्

आह े त, म्हणजे देहाची वासना. डोयांची वासना व संसारा�वषयींची फुशारक�, ह�ं �पत्यापासून

नाह�ंत, तर जगापासून आहेत’’ (1 योहान 2:16). ‘‘सव� प्रकारची अनी�त पापच आ; तर� पण ज्याचा
प�रणाम मरण नाह�ं अस��ह पाप आहे’’ (1 योहान 5:17). येशूने म्हटल,‘‘कारण आंतून म्हणजे
माणसाच्या अंतःकरणांतून वाईट �वचार �नघता; जारकम�, चोय्, खून, व्य�भचा, लोभ, दषु ्टपण, कपट,
कामातरु पणा, दषु ्ट नज, �शव्यागाळ, अहंकार, मूखर्पण’’ (माकर् 7:21,22). ‘‘परंतु भेकड, �वश्वास
ठेवणारे, अमंगळ,‘खून करणारे, जारकम�, चेटक�, मू�तर्पूजक व सवर् लबाड माणस� ह्यांच्या वांट
‘अग्नीच� व गंधकाच’ सरोवर येईल; ह� च त� दस
ु र� मरण आहे’’ (प्रकट�कर21:8). ‘‘�तच्यांत कोणत्या�
�न�षद्ध गोष्’ आ�ण अमंगळपणा व असत्य

आचरणारा इसम ह्यांच ‘प्रश होणारच नाह�ं,’ तर

क�कय्च्या जीवनाच्या पुस्तकांत �ल�हलेल्या लोक’ मात्र हो’’ (प्रकट�कर 21:27). ‘‘जारकम�,
अशुद्ध कृ�त करणारा �कंवा लोभ, हा मू�तर्पूजक

आह ; असल्या कोणास�ह �ख्रस्ताच्या व देव

राज्यांत वारसा नाह�ं ह� तुम्ह�ं जाणूनच आह’’ (इ�फस 5:5). ‘‘देहाचीं कम� तर उघड आहेत; तीं ह�ं:
जारकमर, अशुद्धपण, कामातुरपणा, मू�तर्पूज, चेटकॆं, वैर, कलह, मत्स, राग, तट, फुट�, प�भेद, हेवा,
दारूबाज, रंगेलपणा आ�ण अशा इतर गोष्ट; ह्यां�वषयीं मीं तुम्हांला पूव� ज� सांगून ठे�वल� होते त�
आतां सांगून ठे�वत� क�ं, अशी कम� करणाÚयांना देवाच्या राज्याच� वतन �मळणार ना’’ (गलती 5:1921). ‘‘अनी�तमान ् माणसांना देवाच्या राज्याच� वतन �मळणार नाह�ं ह� तुम्हांला ठाऊक नाह�ं ? फसूं
नका; जारकम�, मू�तर्पूज, व्य�भचार, स्तसारखा संभोग देणारे , पुरुषसभोग घेणारे , चोर, लोभी, मद्यप,
चहाड व �व� हरण करणारे ह्यांना देवाच्या राज्याच� वतन �मळणार ना’’ (1 क�रंथ 6:9,10). ‘‘ह्या
कारणामळ
ु े देवानॆ ं त्यांना दुवार्सनांच्या स्वाधीन ; त्यांच्यांतल् स्तयांनीं शर�राचा नैस�गर्क उपभोग
सोडून �वपर�त आचरण केल�. तस�च पर
ु ुषांनी�ह स्तयांचा नैस�गर्क उपभोग सोडून परस्पर� कामसंतप
होऊन पुरुषांनीं पुरुषांबरोबर अनु�चत कमर् केल� आ त्यानी आपल्या भ्रांतीच� योग्य प्र�तफळ
ठायी भो�गले’’ (रोम 1:26,27).

मू�तर्पूजा: जे �ख्रस्ती लोक संतांची भक्ती क, मेलेल्यांकडे प्राथर्ना क�, मेलेल्यांक�रता प्राथर
क�रतात... ते प�हल� आ�ा मोडतात. ‘‘माझ्याखेर�ज तुला वेगळे देव नसावेत.

आपल्यासाठ� कोर�

मू�तर् करू न, वर आकाशांतील, खाल� पथ
ृ ्वीवर�ल व पृथ्वीखालच्या जलातील कशाचीह� प्र�तम

नको. त्याच्या पाया पडूको �कंवा त्याची सेवा करू नको. कारण मी तुझा देव परमेश्वर ई�याव
देव आहे....’’ (�नगर्म20:3-5). येशूखेर�ज दस
ु रा देव नाह�. ‘‘कारण एकच देव आहे, आ�ण देव व मानव
ह्यांमध्ये �ख्रस्त येशू हा मनुष्य एकच मध्’’ (1 तीमथ्य2:5).

व्य�भचार: �ववाहापूव�चे �क वा �ववाहबाह्य शार��रक संबंध म्हणजे व्य�भचार. �ववाहापूव�च्या संबंधा
ल��गक अनै�तकता म्हटले

आह े.पतीपत्नीतील शार��रक संबंधांना देवाची परवानगी आहे ‘‘मी तर

तुम्हांला सांगत, जो कोणी एखाद्या स्तकडे कामेच्छेन� पाहातो त्यान�

 आपल्या मनांत �तच्या

व्�भचार केलाच आहे’’ (म�य 5:28).

सूटपत्र‘‘मी तर तम्ह
ु ांला सांगत� क�, जो कोणी आपल� बायको व्य�भचाराच्या कारणावांचून टा�क, तो
�तला व्य�भचा�रणी क�रतो

आ�ण जो कोणी अशा टा�कलेल्या बायकोबरोबर लग्न क�रतो तो व्य�भ

क�रतो’’ (म�य 5:32). ‘‘लग्न सवर्स्वी णीय असाव� व अंथरून �नद�ष असाव ; जारकम� व व्य�भचार�
ह्यांचा न्याय देव कर’’ (इब्र13:4). येशूने म्हटल, ‘‘ह्यास्तव देवान� ज� जो�डल� आहे त� मनुष्यान� तोड
नये’’ (माकर् 10:9). ‘‘िस्त्रया, तुम्ह� जशा

प्रभूच्या अधीन तशा आपआपल्या पतीच्या

असा...पतींनो, जशी �ख्रस्तान� मंडळीवर प्री�त केल� तशी तुम्ह��ह आपआपल्या पत्नीवर ;
�ख्रस्तान� मंडळीवर प्री�त केल� आ�ण स्वतःस �तच्यासाठ�ं समप’’ (इ�फस 5:22,25).

दारू �पण, धुम्रपान कर, आत्महत्या कर, अमल� पदाथा�चे सेवन करणे व शर�रावर टॅ टू रंग�वणे ...:
‘‘तुम्ह�ं देवाच� मं�दर

आहां

आ�ण तुम्हांमध्य� देवाचा आत्मा वास क�रतो हम्हास ठाऊक नाह�ं काय?

जर कोणी देवाच्या मं�दराचा नाश क�रतो तर देव त्याचा नाश कर; कारण देवाच� मं�दर प�वत्र आ,
त� च तुम्ह� आहा’ं ’ (1 क�रथ
ं 3:16,17). ‘‘कोणी मत
ृ झाल्यामुळे
�कंवा आपले अंग ग�दवून घेऊ नका; मी परमेश्वर

आपल्या अंगावर वार करून घेऊ न

आह’’ (लेवीय 19:28). आपण सवर्च याद� तयार कर

शकणार नाह�; परंत,ु या सवर् गोष्ट� आपल्यातील पापी स्वभाव दशर्�व

तम्
ु ह� पापी
संधी आहे.

आहात अश तम्हाला जाणीव
ु

आह े क? जर होय, तर तम्हाला
देवासोबत समेट करण्याच
ु

देव तुमच्यावर प्रीती क�रतो व तुमचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा
‘‘देवान� जगावर एवढ� प्री�त केल� क�ं त्यान� आपला एकुलता एक पुत्र, अशासाठ�ं क�ं, जो कोणी
त्याच्याव �वश्वास ठे�वतो त्याचा नाश होऊं नये तर त्याला सावर्का�लक जीवन प्राप्’’ (योहान
316). ‘‘चोर येतो तो केवळ चोर�, घात व नाश करावयास येतो; मी तर त्यांना जीवनप्रािप्त व्हावी
�वपल
ु पण� व्हावी म्हणून आल� आ ’’ (योहान 10:10). ‘‘कारण पापाच� वेतन मरण आहे, पण देवाच�
कृपादान आपल्या प्रभु येशू �ख्रस्तामध्य� सावर्का�लक ’’ (रोम 6:23). ‘‘परंतु देव आपणांवरच्या

स्वतःच्या प्रीतीच� प्रमाण ह� दे, आपण पापी असतांनाच �खस्त

आपणांसाठ�ं मरण पावल’’ (रोम

5:8).

आपल्या सत्कमा�द्वारे लोक देवापय�तहंचण्याचा प्रयत्न क�रत

वधस्तंभा�शवाय इतर कोणत्याह� मागार्ने आपण देवापय�त पोहंचू शकत ना

‘‘येशून� त्याला म्हट, मागर, सत्य व जीवन मीच

आह; माझ्याद्रॆ ं आल्यांवाचून �पत्याकडे कोणी ये

नाह�ं’’ (योहान 14:6).

येशूच केवळ मागर्

आह े.

‘‘�ख्र येशू पापी लोकांना तारावयास जगांत आला, ह� वचन �वश्वसनीय व पूणर्पण� स्वीकारावय
योग्य

आह ; त्या पापी लोकांपैक�ं मी मुख्य आ ’’ (1 तीमथ्य1:15). ‘‘त्या पुत्राच्या ठ, खंडणी भरून

प्राप्त केलेल� मुिक्त म्हणजे आपल्या पांपाची �मा आप
�मळाल� आहे’’ (कलस्सै 1:14). ‘‘त्याच्या कृपेच्या समृद्धीप्रमाण� त्या �प्रयकराच्या ठाय
रक्ताच्या द्वार� खंडणी भरून �मळ�वल ेल� मुिक्त म्हणजे आपल्या अपराधांची �मा आ
�मळाल� आहे’’ (इ�फस 1:7). ‘‘आ�ण तारण दस
ु य् कोणाकडून नाह�ं; कारण जेण�करून
होईल अस� दस
ु रे कोणते�ह नांव आकाशाखाल�ं मनषु ्यांमध्य� �दलेल� नाह’’ (प्रे�ष4:12).

तुम्ह� देवाचे मूल कसे व्ह? येशूचा आपला तारणारा म्हणून स्वीकार करा

आपल� तारण

‘‘ते म्हणाले प्रभू येशूवर �वश्वास ठेव म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याच� ता’’ (प्रे�ष16:31).
‘‘परंतु िजतक्यांनीं त्याचा स्वीकार केला �ततक्यांना म्हणजे त्याच्या नांवावर �वश्वÚयांना
त्यान� देवाचीं मुल� होण्याचा अ�धकार �द’’ (योहान 1:12). ‘‘क�ं, येशू प्रभु आहे अस� ज ‘तूं आपल्या
मख
ु ान� ’ कबूल क�रशील आ�ण देवान� त्याला मेलेल्यातूंन उठ�व असा ‘आपल्या अंतःकरणां’ �वश्वास
ठेवशील

तर

तझ
ु �

तारण

होईल’’ (रोम

10:9). ‘‘ज्याला पाप ठाऊक

नव्हत� त्याला त्य

तुमच्याआमच्याक�रतां पाप अस� के; ह्यासाठ�ं क�, आपण त्याच्या ठायीं देवाच� नी�तम�व अस� व्ह’’
(2 क�रंथ 5:21).

यशयाने अनेक शतकांपूव� येशू �ख्रस्ताच्या वधस्तंभावर �खळले जाण्या�वषयी भ�वष्यवाण
होती:‘‘खरोखर आमचे व्याधी त्याने आपल्यावर घे, आमचे क्लेश त्याने वा�ह, तर� त्यास ताडण
केलेले, देवाने त्यावर प्रहार केलेले व त्याला �प�डलेले असे आम्ह� त्याला ले�खले. खरे पा�ता तो
आमच्या अपराधामुळे घायाळ झाल, आमच्या दुष्कार्मुळे ठेचला ग
म
; आम्हांस शांती देणार� अशी
�श�ा त्यांस झाल, त्यास बसलेल्या फटक्यांनी आम्हांस आरोग्य प्रा’’ (यशया 53:4,5). ‘‘त्यान�
स्वतः तुमचीं

आमची पाप’ स्वदेह�ं ‘वाहून’ खांबावर ‘नेल�ं,’ ह्यसाठ�ं क�ं, आपण पापाला मेलेले होऊन

सदाचरणासाठ�ं जगाव� . त्याला बसलेल्य‘मारान� तुम्ह� �नरोगी झालां

आहा’’ (1 पेत्2:24). ‘‘तर आपण

एवढ्या मोठ्या तारणाकडे दुलर्� केल्यास आपला कसा �नभावल? त� सांगण्याचा

आरंभ प्रभूकड

झाला असून ते ऐकणायांनीं त्या�वयीं आपल्याला प्रमाण पट�?’’ (इब्र 2:3). ‘‘कारण तो म्हणतोः
‘अनक
ु ू लसमयीं मीं तुझे ऐकल�, व तारणाच्या �दवशीं मीं तुला साहाय्य के;’ पाहा, आतांच ‘समय
अनक
ु ू ल आहे;’ पाहा, आतांच तारणाचा �दवस आहे’’ (2 क�रंथ 6:2).

तम्
ु ह�

आता येू �ख्रस्ताचा आपला
प्रभु स्वीकार कराल क? तो तम
श
ु च्यावर प्रीती क�र

तुम्ह� येशू �ख्रस्ताचा वैयक्तीक तारणारा म्हणून कसा स्वीक?

तुम्ह� पापी

आहात असे कबूल करा व पश्चा�ाप करा. �वश्वास ठेवा क� प ्रभु येशू �ख्रस्ताने

पापांक�रता वधस्तंभावर मरण सहन केले व �तय् �दवशी तो कबरेतून पुनरुित्थत झाला. भग
हृदयाने प्रभु येशूला पुढ�लप्रमाणे �वनंत, ‘‘माझ्या �प्रय प ्रभु, मी कबूल करतो क� मी पापी
आहे. मला तू �मा कर. माझा �वश्वास

आह े क� तू माझ्या पापांक�रता मरण पावला आ�ण �य्

�दवशी मरणांतून पुन्हा उठला. मी माझ्या पांकडे पाठ �फर�वतो आ�ण माझ्या जीवनात व

अंतःकरणात येण्याची तुला �वनवणी क�रतो. मी तुला माझा प्रभु व तारणारा म्हणून तुझ्यावर �व
ठेवतो व तुझ्या मागे येतो. तुझ्या प�वत्र नावात ह� प्राथर्ना केल� आहे म्हणून

तू ऐ

जर तम्
नवीन जन्माच
ु ह� मनापासून ह� प्राथर्ना  असेल तर तम्
ु ह� तारल्या गेला आह, तम्हाला
ु
अनभव
घडला आहे.
ु

‘‘ती म्हणाल, प्रभु, कोणीं नाह�ं. तेव्हां येशू �तला म्हणा, मी�ह तुला दंड ठरवीत नाह�ं; जा; ह्यापुढ�
पाप करूं नक’’ (योहान 8:11). त्याच्यामध्ये रा‘‘जो कोणी त्याच्या ठायीराहत� तो पाप कर�त नाह�ं;
जो कोणी पाप क�रतो त्यनॆ ं त्याला पा�हल� नाह� व त्याल ा ओळ�खल��ह ना’’ (1 योहान 3:6). आता
तुम्हाला पापांपासून मुक्ती �मळाल� आहे. मरणाच्या भयापासून मुक्ती �मळाल� आहे. जीवना
पुस्तकात तुमचे नाव �ल�हल्या गेले आहे. तुम्ह� आता स्चे वार�स झाला आहात. आता तुम्ह�
बायबलवर �वश्वास ठेवणय् व त्यावर चालणय् मंडळीचा शोध घ्या व �तथे बािप्तस्मा घ्या. प
शास्त्र पुढ�लप्रमाणे स,‘‘पश्चा�ाप करा

आ�ण तुमच्या पापांची �मा व्हावी म्हणून तुम्ह� प

जण येशू �ख्रस्ताच्या ननॆ ं बािप्तस्मा घ; म्हणजे तुम्हांला प�वत्र आत्म्याच� दान प्र’’
(प्रे�ष2:38).

पाण्याने बािप्तस्म ‘‘ह्यास्तव तुम्ह� जाऊन सवर् राष्ट्रांतील लोकांस �; त्यांस �पत्याच,
पुत्राच्या व प�वत्र आत्म्याच्नॆ ं बािप्तस्मा द’’ (म�य 28:19). पाण्याने बािप्तस्मा
प�रवतर्नानंतर

आ�ापालनाची कृती

आह े जी दशर्�वते क� आपल� पापे धुतल्या गेल� आहेत. पा

�शंपडून बािप्तस्मा करण्याऐवजी पाण्यात डुबून बािप्तस्मा व्हावा. जो कोणी बािप्तस्मा घे
त्याचा अथर् कळावा म्हणून लहान लेकरांचे बािप् हे बायबलच्या �शकवणीप्रमाणे नाह�त. आ
पश्चा�ाप करावा व तारण झाल्यास बािप्तस्मा घ्यावा. पाण्याचा बािप्तस्मा दशर्�वतो क� आ
मनषु ्य पुरल्या गेला आ , त्याची मरणाची काय� पुरल्या गेल� आहेत. जेव्हा आपण पाण्याबाहेर �न
तेव्हा दशर्�वल्या जाते क�स्तामध्ये आपल्याला नवीन जीवन प्राप्त

झाल े आहे 6:1-18).

‘‘कारण तुम्हांमधील िजतक्यांच
�ख्रस्तामध्य� बािप्तस्मा

झाला आहे �ततक्यांनीं �ख्रस्ताला प�रधा’’ (गलती 3:27). पाण्याने

बािप्तस्मा झाल्याबरोबर प�वत्र आत्म्याचा बािप्तस्माल (प�वत्र आत्मा त्रैक्यातील एक

प�वत्र आत्म्याने बािप्तस्मा: देव ाकडून �मळणारे दान. येशूने, ‘‘तुमचा बािप्तस्मा थोड्
�दवसांनीं प�वत्र आत्म्यान� ’’ (प्रे�ष1:5). ‘‘नंतर पेन्टकाँस्ट म्हणजेन्नसावा �दवस आला तेव्हां
ते सवर् एकत्र जमले असना, अकस्मात् मोठ्या य्च्या सुसाट्यासा�रखा आकाशांतून नाद झाल ा
ज्या घरांत ते बसले होते त� सवर् त्यान� भरले आ�ण वेगवया होत असलेल्या अग्नीच्
िजभांसारख्या िजभा त्यांना �दसल्या व प्रत्येकावर त्या एकएक अशा बसल्या. तेव्हां ते सवर
आत्म्यान� प�रपूणर् झाले आ�ण आत्म्यान� जसजशी त्यांना वाचा �दल� तसतसे ते �नया भाषांतून
बोलूं लागले’’ (प्रे�ष2:1-4). तुम्हाला सा�य प्राप्त झाल्यावर तुम्हाला प�वत्र आत्म्याची द
प्राप्त हो, तुम्ह� अन्य भाषेत बोल, या जगात तुम्ह� साम�यशाल� �ख्रस्ती जीवन जगा
�ख्रस्ताची सा� व्हाल. प्रत्येक खर� �ख्रस्ती व्यक्ती �मशनर� वा सुव

येशू लवकरच परत येत आहे: ‘‘कारण आ�ाध्व�, आद्य�दव्यदूताची वाणी व देवाच्या तुतार�चा न
होत असतां प्रभू स्वतः स्वगा�तून उ; आ�ण �ख्रस्तामध्य� जे मेलेल� आहेत ते प�हल्यान� ;
नंतर िजवंत उरलेले आपण त्याच्याबरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठ�ं मेघारूढ असे अंतराळांत
जाऊं , आ�ण तसेच सदासवर्दा प्रभूजवळहूं’’ (1 थेस्सलनी 4:16,17). म्हणून सवर्त्र सुवातार् ग ाज
शक्य तेवढ्या जास्त लोकांचे तारण साध
येशू �ख्रस्त पाप्यांना ता, रोग्यांना बरे क�रत, प�वत्र आत्मा द, राजा म्हणून लवकर परत येणार
आहे, त्याच्या स्वागतासाठ� र असा.
दररोज प�वत्र बायबल वाचा. प�वत्र आत्म्याच्या साम�याने प्रभु येशू �ख्रस्ताद्वारे �पत
करा, प�वत्र �ख्रस्ती जीव, प�वत्र आत्मा सांगेल त्या मंडळीमध्ये जा व जगामध्ये �ख्रस्
व्हा.
जर तुम्ह� शार��र, आ�थर्क �कंवा हुद्या�यीच्या समस्येत आहात तर आम्ह� तुमच्यासाठ� प्र
करू.

सेवे�वषयी तुमचे काह� प्रश्न अस, बायबलमधील सत्यां�वषयी अ�धक स्पष्ट�करण हवे असेल �कं
भारतातील व इतर
राष्ट्रांमधील संजीवनाक�रता एकत्र �मळून प्राथर्ना करायची असेल तर आमच्याशी सं
SWMI, POST BAG NO. 4, KUNNOM P.O., MAVELIKKARA, ALLEPPEY DISTRICT, KERALA STATE, INDIA - 690 108
Email:

ReviveIndia2012@gmail.com
www.shalomworldmission.org

