God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
I John 5:13 ਮ� ਇਹ ਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ� ਿਜਹਡ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮ� ਇਸ

ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ� ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ।
1. We are all sinners!

I John 5:16-17 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ
ਵੱ ਲ ਨਹ� ਿਲਜ�ਦਾ, ਫ਼ੇਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ ਲਈ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੇਗਾ। ਮ� ਉਨ�� ਲੋ ਕ� ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ� ਿਜਹਡ਼ੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ�� ਦੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ।
ਇਥੇ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪ ਿਜਹਡ਼ੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਿਵੱ ਚ ਮੁਕਦੇ ਹਨ। ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ�

ਕਿਹ ਿਰਹਾ। ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਅਿਜਹੇ ਪਾਪ ਵੀ ਹਨ ਿਜਹਡ਼ੇ ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ ਵੱ ਲ ਨਹ� ਿਲਜ�ਦੇ।

1 John 3:6 ਇਸ ਲਈ ਿਜਹਡ਼ਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਿਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ
ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸਨ� ਕਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ।

We are all sinners!

2. There is a cost for our sin!

I John 5:19 ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਹ� ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ (ਸ਼ੈਤਾਨ) ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਂਤ�ਣ ਿਵੱ ਚ
ਰਖਦਾ ਹੈ।

I John 5:12 ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱ ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱ ਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਿਜਸ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਨਹ� ਹੈ

ਉਸ ਕੋਲ ਸੱ ਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹ� ਹੈ।

1 John 3:15 1ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹਡ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱ ਕ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਅੰ ਦਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹ� ਰਖਦਾ।
3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 John 4:10 ਇਹ ਿਪਆਰ ਹੈ; ਇਹ ਨਹ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸਨ�
ਸਾਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵ�ਗ ਭੇਿਜਆ, ਿਜਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ

ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Christ died for sinners!
1 John 4:2-3

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱ ਕ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੰ ੂ

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਿਕ ਿਯਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਿਜਹਡ਼ਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆਇਆ।” ਅਿਜਹਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱ ਲ� ਹੈ।
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਤਮਾ ਿਜਹਡ਼ਾ ਿਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱ ਚ ਨਹ� ਸਿਵਕਾਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱ ਲ� ਨਹ� ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆ

ਚੁਿਕਆ ਹੈ।

I John 5:11 ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰ

ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੈ।

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
I John 5:14-15 ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਜਦ� ਅਸ� ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ

ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਤ� ਕੁਝ ਮੰ ਗਦੇ ਹ�, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਵੀ ਅਸ� ਉਸ ਪਾਸ� ਕੁਝ
ਮੰ ਗਦੇ ਹ�, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤ� ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸ� ਉਸ ਪਾਸ� ਮੰ ਗਦੇ ਹ�।
ਇਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਰੱ ਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹ�। ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ� ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਿਜਸਦਾ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਮ� ਸੀ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹ� ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ� ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤ� ਦੂਰ ਹੱ ਟਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ! ਆਮੀਨ”
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