
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION

Introduction

1 John 5:13 “ ਇਹ ਖਤ ਤੁਹਾਨੂ ਿੰਲਖ ਿਰਹਾ ਹ ਿਜਹੇ ਪਰਮੇੁ ਰ ਦੇ ਪੁ ੱ ਤਰਿਵੱਚ ਿਵਵਾ ਸ ਰਖਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਮ ਇਸ ਲਈ
ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ ਤ ਤੁਹਾਨੂ ਪੰਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।

I   We are all sinners

Romans 3:10 ਿਜਵ ਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ: “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁ ੱ ਖਪਾਪ ਤ ਿਬਨਾ ਨਹ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹ ।

Romans 3:23 ਿਕਿ ਕ ਹਰੇਕ ਨ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇੁ ਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਨਹ ਹਨ।

II   There is a price for that sin

Romans 5:12 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਪ ਤ ਮੌਤ ਆਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਸਭਨ ਲੋਕ ਤੇ
ਆਈ, ਿਕਿ ਕ ਸਭਨਾ ਨ ਪਾਪ ਕੀਤਾ।

Romans 6:23 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇੁ ਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁ ੱ ਖਨੂ ੰ, ਮਸੀਹ ਿਯਸ,ੂ ਸਾਡੇ ਪਭੂ , ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ
ਦੀ ਤਰ , ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

Revelation 21:8 ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੇ ਕਾਇਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੇ ਆਸਥਾ ਤ ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੇ ਿਭਆਨਕ
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਿਕ ਿਜਹੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੇ ਮੂਰਤੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਥ ਬਦਲੀ
ਹੋਈ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ।"



III   Christ died for our sins

Romans 5:8 ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ਜਦ ਹਾਲੇ ਅਸ ਪਾਪੀ ਸ । ਇੰਝ ਪਰਮੇੁ ਰ ਨ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ
ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹਾਯ।

Romans 14:9 ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਤ ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ। ਤ ਜੋ ਾ ਇਦ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਜਿ ਦਆਂ ਦੋਹ ਦਾ ਪਭੂ
ਹੋ ਸਕੇ।

Romans 6:23b ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਤ ਹ।ੈ ਪਰ ਪਰਮੇੁ ਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁ ੱ ਖਨੂ ੰ, ਮਸੀਹ ਿਯਸ,ੂ ਸਾਡੇ ਪਭੂ , ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ
ਦਾਤ ਦੀ ਤਰ , ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ

Christ died for sinners!

IV   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!

Acts 4:12 ਿਯਸੂ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੀ
ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੂ ਬੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂ ਉੰਸਦੇ ਨ ਰਾਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

Ephesians 2:8-9 ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹ ਪਰਮੇੁ ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ
ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵਵਾ ਸ ਰਾਹ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਨੰਹ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤ



ਪਰਮੁੇ ਰ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਨਹ । ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੰਮ ਰਾਹ ਨਹ ਬਚੇ ਿਜਹੇ ਤੁਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰਡ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸਨ ਖੁਦ ਨੂ ਬੰਚਾਇਆ।

Titus 3:5 ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹ
ਿਜਹੀ ਆਂ ਅਸ ਪਰਮੁੇ ਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸ । ਉਸਨ ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੂ ਇੱੰਕ ਇਨਾ ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਕੀਤਾ ਿਜਸਨ ਸਾਨੂ ਪੰਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹ ਨਵ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ।

V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved

Romans 10:9-10,13 ਜੇਕਰ ਤੂ ੰ ਆਪਣੇ ਮੂ ੰ ਹਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ, “ਿਯਸੂ ਪਭੂ ਹੈ” ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਪਰਮੁੇ ਰ ਨ ਿਯਸੂ ਨੂ ਮੁੰਰਿਦਆਂ ਤ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤ ਤੂ ੰਬਚਾਇਆ ਜਾਵਗਾ ।

ਹ , ਅਸ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜਦੇ ਹ । ਅਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ
ਮੂ ੰ ਹ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ ਿਕ ਅਸ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ ।

ਪੋਥੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, “ਹਰ ਉਹ ਮਨੁ ੱ ਖਜੋ ਪਭੂ ਿਵੱਚ ਿਵਵਾ ਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”\
If you want to know for sure, right now, that you will go to heaven, pray this prayer, but you
must mean it from the heart.

Dear Lord,

I know that I am a sinner and I am condemned.  I believe that Jesus died for me on the
cross for my sins and I now trust you Jesus to get me to heaven, I now put my faith in you



to save me and to take me to heaven when I die and ask you to forgive me of all my sins.
AMEN


