
God’s Simple Plan of Salvation taken from ୧ େଯାହନ 
 
Introduction 
 
୧ େଯାହନ 5:13    େହ ପରେମଶ�ର� ପୁ�� ନାମେର ବଶି�ାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ, ତୁେ�ମାେନ େୟପର ିଜାଣ େୟ, ତୁେ�ମାେନ 
ଅନ� ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥିନମିେ� ମଁୁ ତୁ�ମାନ� ନକିଟକୁ ଏହ ିସମ� େଲଖିଲି।  
 
1.   ଆେମ ସମେ� ପାପ କରିଅଛୁ | 
  
୧ େଯାହନ 1:8   ୟଦ ିଆେ� କହୁ, ଆ�ମାନ�ର କଛି ିପାପ ନାହିଁ, େତେବ ଆେ� ନେିଜ ନଜିକୁ ଠକୁଛୁ ଏବଂ ଆ�ଠାେର ସତ� ନାହିଁ।  
 

୧ େଯାହନ 5:16-17   ୟଦ ିେକହ ିନଜି ଭାଇକୁ କମି�ା ଭଉଣୀକୁ ଏଭଳ ିପାପ କରୁଥିବାର େଦେଖ ଆଉ େସହ ିପାପ ମୃତ��ଜନକ, 
େତେବ େସ ପାପ କରୁଥିବା ନଜି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନ� ପାଇଁ �ାଥର୍ନା କରବିା ଉଚତି। ତହିଁେର ପରେମଶ�ର େସମାନ�ୁ ଜୀବନ �ଦାନ 
କରେିବ। ମଁୁ ଏପର ିେଲାକମାନ� ବଷିୟେର କହୁଛ,ି େୟଉଁମାେନ ଏପର ିପାପେର ଲି� ଅଛ� ିଯାହା େସମାନ�ୁ ଅନ� ମୃତ�� ପାଖକୁ 
େନଇ ଯାଇପାରବି ନାହିଁ। ଏପର ିପାପ ମଧ� ଅଛ,ି ଯାହାର ପରଣିାମ ମୃତ�� ଅେଟ। ମଁୁ ତୁ�ମାନ�ୁ େସପରି ପାପ ବଷିୟେର �ାଥର୍ନା 
କରବିା ପାଇଁ କହୁ ନାହିଁ।   ସମ� ମ� କାମ ପାପ ଅେଟ। କ�ୁି ଏପର ିପାପ କାମ ମଧ� ଅଛ ିଯାହା ଅନ� ମୃତ�� ଆଡ଼କୁ େନଇଯାଏ ନାହିଁ।  
 

୧ େଯାହନ 3:6   ତାହା�ଠାେର ରହୁଥିବା େଲାକ ପାପ କେର ନାହିଁ। ପାପ କରୁଥିବା େଲାକ �ୀ��ୁ କଦାପି ଜାଣି ନାହିଁ କ ିବୁଝ ିପାର ି
ନାହିଁ।  
 

 

ଆେମ ସମେ� ପାପ କରିଅଛୁ | 
 
2.   ଅନ� ମୃତୁ୍ୟ ଯାହା ଆେମ ଆମର ପାପର ନମିେ� େରାଜଗାର କରିେଛ |  



 
୧ େଯାହନ 5:19    ଆେ� ଜାଣୁ, େୟ ଆେ� ପରେମଶ�ର�ର ଅଟୁ ମା� ସମ� ଜଗତ ଶୟତାନର ନୟି�ଣେର ଅଛ।ି  
 
୧ େଯାହନ 5:12   ୟିଏ ପୁ��ୁ ପାଇଅଛ ିେସ ଜୀବନ ପାଇଅଛ।ି କ�ୁି େୟ ପରେମଶ�ର� ପୁ��ୁ ପାଇ ନାହିଁ, େସ ଜୀବନ ପାଇ ନାହିଁ।  
 
୧ େଯାହନ 3:15  ନଜି ଭାଇକୁ ଘଣୃା କରୁଥିବା �ତ�େକ େଲାକ ନେିଜ ହତ�ାକାରୀ ଅେଟ। ତୁେ� ତ ଜାଣିଛ େୟ, େକୗଣସି 
ହତ�ାକାରୀଠାେର ଅନ� ଜୀବନ ନାହିଁ।  
 
3.   ଯୀଶୁ କୃଶେର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ଆେମ ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ ଦ�କୁ ନେିଜ �ହଣ କରି – ମୃତୁ୍ୟ | 
 
୧ େଯାହନ 4:10   ଆେ�ମାେନ େୟ ପରେମଶ�ର�ୁ େ�ମ କଲୁ, ତାହା ନୁେହଁ, ମା� େସ ଆ�ମାନ�ୁ େ�ମ କେଲ, ଏହା େହଉଛ ି
�କୃତ େ�ମ। ପୁଣି ଆପଣା ପୁ��ୁ ଆ�ମାନ� ପାପର �ାୟ�ି� ସ�ରୂପ କର ିପଠାଇେଲ : 
 

 

Christ died for sinners! 
 
୧ େଯାହନ 4:2-3   ଏହ ି�କାେର ତୁେ�ମାେନ ପରେମଶ�ର�ର ଆ�ାକୁ ଚ�ିପିାରବି : ଏକ ଆ�ା କହବି େୟ, "ମଁୁ ବଶି�ାସ 
କେର େୟ ଯୀଶୁ ହିଁ �ୀ� ଅଟ� ିଓ େସ ଏ ଜଗତକୁ ମନୁଷ� ରୂପ ଧାରଣ କର ିଆସଥିିେଲ," େସହ ିଆ�ା ପରେମଶ�ର�ଠାରୁ ଆଗତ।  
ଅନ� ଆ�ା ଯୀଶୁ� ବଷିୟେର ଏପର ିସା�� ଦଅି� ିନାହିଁ, େସହ ିଆ�ା ପରେମଶ�ର�ଠାରୁ ଆସି ନାହିଁ, େସମାେନ �ୀ��ର ଶତ�। 
�ୀ�� ଶତ� ଆସବିା ସମ��େର ତୁେ�ମାେନ ଶୁଣିଛ ଏବଂ େସ ବ�ର୍ମାନ ଏହ ିସଂସାର ଭିତେର ରହଛି।ି  
 
୧ େଯାହନ 5:11 ପରେମଶ�ର ଏହା କହ� ି: ପରେମଶ�ର ଆ�ମାନ�ୁ ଅନ� ଜୀବନ େଦଇଛ� ିଓ େସ ଜୀବନ ତାହା� 
ପୁ��ଠାେର ଅଛ।ି  



 
4.   ଉପଲ� ଅଛ,ି ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ଭାବେର ଯୀଶୁ �ୀ��ଠାେର ବଶି�ାସ �ାପନ କରିେବ | 
 
୧ େଯାହନ 5:14-15   ଆେ� ନଃିସେ�ହେର ତାହା� ନକିଟକୁ ଆସବିା କାରଣ ତାହା�ଠାେର ଆ�ର ଏହ ିଭରସା ଅଛ ିେୟ 
େୟେତେବେଳ ଆେ� ତାହା� ଇ�ା ଅନୁଯାଯୀ ତାହା� େକୗଣସି ବଷିୟ ମାଗୁ େସ ଆ�ର �ାଥର୍ନା ଶୁଣ�।ି   �ତ�େକ ସମୟେର େସ 
ଆ�ର ମାଗୁଣି ଶୁଣ�।ି େତଣୁ ଆେ� ତାହା�ୁ ଯାହା ମାଗୁ, ତାହା େସ େଦେବ େବାଲି ଜାଣୁ।  
 
ହଁ, ଏହା େସତକିି ସହଜ | ଆପଣ ଈଶ�ର�ରୁ �ମା �ା�ି ଆମଦନୀ କରପିାରେିବ ନାହିଁ | ଈଶ�ର�ଠାରୁ ଆପଣ�ର �ମା �ା�ି ପାଇ ଁ
ଆପଣ ପାଉଣା େଦଇ ପାରେିବ ନାହିଁ | ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଈଶ�ର� ଅନୁ�ହ ଓ ଦୟା ମା�ମେର, ବଶି�ାସ ଦ�ାର ହିଁ �ହଣ 
କରପିାରେିବ |  
 
ଯଦ ିଆପଣ ଯୀଶୁ �ୀ��ୁ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ରୂେପ �ହଣ କରବିାକୁ ଏବଂ ଈଶ�ର�ଠାରୁ �ମା �ା�ି, �ା� କରବିାକୁ ଇ�ା କର�,ି 
ଏଇ ନଅି�ୁ େଗାଟଏି �ାଥର୍ନା ଯାହା ଆପଣ କରପିାରେିବ | ଏହ ି�ାଥର୍ନା କମି�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ି�ାଥର୍ନା ଆପଣ�ୁ ଉ�ାର କରପିାରବି 
ନାହିଁ | େକବଳ �ୀ�� ଉପେର ବଶି�ାସ ହିଁ ଆପଣ�ୁ ପାପର �ମା �ା�ି କରାଇ ପାରବି | ଈଶ�ର�ଠାେର ଆପଣ�ର ବଶି�ାସର 
ଅଭିବ୍ୟ� ଏବଂ ଆପଣ�ର ପର�ିାଣ ନମିେ� ତା�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପାଇଁ ଏହ ି�ାଥର୍ନା ଏକ ସାଧାରଣ ମାଗର୍ ମା� |  
 

 
 
"େହ ଈଶ�ର !  
 
ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ଆପଣ�ୁ ବରୁି�େର ପାପ କରିଅଛ ିଓ ମଁୁ ଦ� ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ | କ�ୁି ମଁୁ େଯଉଁ ଦ� ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା 
ଯୀଶୁ �ୀ� େନଇଯାଇଛ� ି| େତଣୁକରି, ତା�ଠାେର ଥିବା େମାର ବଶି�ାସ କାରଣରୁ ମଁୁ �ମା �ା� େହବ ି| େମାର ପରି�ାଣ ପାଇ ଁମଁୁ 
ଆପଣ�ଠାେର େମାର ବଶି�ାସ �ାପନ କରିଛ ି| ଆପଣ�ର ସୁ�ର ଅନୁ�ହ ଓ �ମାଶୀଳତା ପାଇ,ଁ ଯାହା ଅନ� ଜୀବନର ଉପହାର 
ଅେଟ, ଆପଣ�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ! ଆେମନ୍" ! 
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