GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
John 3:19 ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਥ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਿਣ ਸੰ ਸਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਆ ਚੁਨਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋ ਕਾਂ ਿੇ ਚਾਿਣ ਿੰ ਪਸੰ ਦ ਿਹੀਂ
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਸਰਫ਼ ਹਿੇਰਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਿ। ਨਕਉਂਨਕ ਨਜਹਡੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਨਰਸ਼ਟ ਸਿ।

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.
John 6:40 ਮੇਰੇ ਨਪਤਾ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਿੱ ਚ ਨਿਹਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਿ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ
ਉਸਿੰ ਅੰ ਤ ਦੇ ਨਦਿ ਨਜਉਂਦਾ ਉਭਾਰਾਂਗਾ।”

John 3:18 ਨਜਹਡਾ ਨਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਿਹੀਂ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਵਅਕਤੀ
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਨਿਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਨਕਉਂਨਕ ਉਸਿੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਉੱਤੇ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਿਹੀਂ।

John 3:36 ਉਹ ਨਵਅਕਤੀ ਨਜਹਡਾ ਪੁਿੱ ਤਰ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਿ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰ ਿਹੀਂ ਮੰ ਿਦਾ
ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਿ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਰੋਧ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।”

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
John 14:6 ਨਿਸ ਿੇ ਆਨਖਆ, “ਮੈਂ ਹੀ ਰਸਤਾ, ਸਿੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਵਿ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਿਿਾ ਕੋਈ ਨਪਤਾ ਕੋਲ ਿਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
John 3:17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰ ਦੁਿੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ਭੇਜ ਨਦਿੱ ਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰ ਇਸ ਦੁਿੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਪਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਿਹੀਂ ਭੇਨਜਆ ਸਗੋਂ ਉਸਿੇ ਆਪਣੇ ਪੁਿੱ ਤਰ ਿੰ ਦੁਿੀਆਂ ਿੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਨਜਆ।

John 1:10,12 ਸ਼ਿਦ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਸਾਰ ਰਨਚਆ ਨਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰ ਸਾਰ ਿੇ ਉਸਿੰ ਿਹੀਂ ਪਛਾਨਿਆ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਿੇ ਉਸਿੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਿੇ ਉਿਹਾਂ ਿੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਿੱ ਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕ ਨਦਿੱ ਤਾ।

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Acts 4:12 ਨਿਸ ਹੀ ਅਨਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰਿੱ ਨਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਿਾਂ ਹੀ ਪਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਿੰ ਿਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਿੰ ਉਸਦੇ ਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

Ephesians 2:8-9 ਮੇਰਾ ਕਨਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਿਚਾਏ ਗਏ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਕਰਪਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰ ਿਹੀਂ ਿਚਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਨਦਿੱ ਤੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਿਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਿਹਾਂ ਕੰ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਹੀਂ ਿਚੇ ਨਜਹਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਿ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ, ਕੋਈ
ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਘਮੰ ਡ ਿਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਕ ਉਸਿੇ ਖੁਦ ਿੰ ਿਚਾਇਆ।
Titus 3:5 ਉਸਿੇ ਆਪਣੀ ਨਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਿਹਾਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਕਰਿ ਕਰਕੇ ਿਹੀਂ ਨਜਹਡੀਆਂ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸਿੇ ਅਨਜਹਾ ਸਾਿੰ ਇਿੱ ਕ ਇਸ਼ਿਾਿ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਜਸਿੇ ਸਾਿੰ
ਪਨਵਿੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਿਵਾਂ ਇਿਸਾਿ ਿਣਾਇਆ।

5. You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
John 5:24 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰ ਸਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਿੱ ਕ, ਨਜਸਿੇ ਮੈਿੰ
ਭੇਨਜਆ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਿ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਿਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਿੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਿ ਨਵਿੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਨਕਆ ਹੈ।

John 6:47 ਮੈਂ ਤੁਹਾਿੰ ਸਿੱ ਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਿੁਿੱਖ ਨਿਹਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
John 10: 28 ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਿ ਨਦੰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਿਹੀਂ ਮਰਿਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਹੀ ਕੋਈ
ਉਿਹਾਂ ਿੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਾਰਥਿਾ ਿੰ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਾਰਥਿਾ ਿੰ ਕਨਹਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਿੰ ਿਹੀਂ ਿਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਿਸ ਮਸੀਹ ਨਵਿੱ ਚ
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਿੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਿਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਰਥਿਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ
ਪਰਗਟ ਕਰਿ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰ ਿਵਾਦ ਕਰਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਖਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਜਾ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿਸ ਮਸੀਹ ਿੇ ਉਹ ਸਜਾ ਲੈ ਲਈ
ਨਜਸਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿ ਰਾਹੀਂ ਮੈਿੰ ਮਾਫ ਕਰ ਨਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦਰ
ਹਿੱ ਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਿੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਮਨਹਮਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ
ਧੰ ਿਵਾਦ ! ਆਮੀਿ”
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