
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN 

 

Why did Jesus die? 
1.   ଆେମ ସମେ� ପାପ କରିଅଛୁ | 
 
୧ େଯାହନ 1:8   ୟଦ ିଆେ� କହୁ, ଆ�ମାନ�ର କଛି ିପାପ ନାହ ିଁ, େତେବ ଆେ� ନେିଜ ନଜିକୁ ଠକୁଛୁ ଏବଂ ଆ�ଠାେର ସତ� ନାହ ିଁ।  

େଯାହନ 3:19 େଲାକମାନ�ର ବଚିାର ଏହ ିବଷିୟ ଦ�ାରା ହୁଏ: େସହ ିଆେଲାକ ଜଗତକୁ ଆସେିଲ, କ�ୁି େଲାେକ େସହ ିଆେଲାକ ଚାହ ିଁେଲ ନାହ ିଁ, 
େସମାେନ ଅ�କାର ଚାହ ିଁେଲ, କାରଣ େସମାେନ ମ�କାୟର୍�େର ରତଥିେଲ।  

 

ଆେମ ସମେ� ପାପ କରିଅଛୁ | 
 

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



େଯାହନ 6:40  �ତ�େକ େଲାକ ୟିଏ ପୁ��ୁ େଦେଖ ଏବଂ ତାହା�ଠାେର ବଶି�ାସ କେର, େସ ଅନ� ଜୀବନ ଲାଭ କେର। ମୁଁ େସ େଲାକକୁ େଶଷ 

ଦନିେର ଉ�ାପନ କରବି।ି ଏହା ପରମପିତା�ର ଇ�ା।"  "ମୁଁ ସ�ଗର୍ରୁ ଓ�ାଇଥିବା ଖାଦ�," େବାଲି ଯୀଶୁ କହବିାରୁ ୟିହୂଦୀମାେନ ଯୀଶୁ� ବରୁି�େର 
ଅଭିେୟାଗ �ଚାର କେଲ। 
 
େଯାହନ 3:18 ପରେମଶ�ର� ପୁ��ଠାେର ବଶି�ାସ ରଖୁଥିବା େଲାକ େକେବ ବଚିାରତି ହୁଏ ନାହ ିଁ। କ�ୁି ତାହା�ଠାେର ବଶି�ାସ ନ କରୁଥିବା େଲାକ 

ବଚିାରତି େହାଇସାରିଛ।ି କାରଣ େସ ପରେମଶ�ର�ର ଏକମା� ପୁ��ୁ ବଶି�ାସ କଲାନାହିଁ।  
 
େଯାହନ 3:36  ପୁ��ୁ ବଶି�ାସ କରୁଥିବା େଲାକ ଅନ� ଜୀବନ ପାଆ�।ି କ�ୁି ପୁ��ୁ ଅବ�ା କରୁଥିବା େଲାକ କଦାପି ଅନ� ଜୀବନ ଲାଭ କରବି 

ନାହ ିଁ। େସହ ିେଲାକମାନ� ଉପେର ପରେମଶ�ର�ର େ�ାଧ ରହବି।" 
 

 
There is a cost for sin! 

3.   ଯୀଶୁ କୃଶେର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ଆେମ ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ ଦ�କୁ ନେିଜ �ହଣ କରି – ମୃତୁ୍ୟ | 
 
େଯାହନ 14:6  େଯାହନ ୧୪:୬  "ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ; େମା’େଦଇ ନ ଗେଲ େକହ ିପିତା� ନକିଟକୁ ଯାଏ ନାହ ିଁ" | 
 
େଯାହନ 3:17  େଯାହନ ୩:୧୭   "େଯଣୁ ଜଗତର ବଚିାର କରବିା ନମିେ� ଈଶ�ର ଆପଣା ପୁ��ୁ େ�ରଣ ନ କର,ି ଜଗତ େଯପର ିତାହା� ଦ�ାରା 
ପର�ିାଣ �ା� ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା�ୁ େ�ରଣ କେଲ" | 
 
େଯାହନ 1:10,12  10 େସହ ିବାକ� ଜଗତେର ଥିେଲ। ତାହା� ଦ�ାରା ଏ ପଥୃିବୀର ସୃ� ିେହଲା, କ�ୁି ଏହ ିଜଗତର େଲାକମାେନ ତାହା�ୁ ଚ�ି ି

ପାରେିଲ ନାହ ିଁ।   େୟଉ ଁଅ� େକେତକ େଲାକ ତାହା�ୁ �ହଣ କେଲ େସମାେନ ତାହା� ଉପେର ବଶି�ାସ କେଲ। େୟଉଁ େଲାକମାେନ ତାହା�ୁ ବଶି�ାସ 

କେଲ, େସ େସମାନ�ୁ ପରେମଶ�ର� ସ�ାନ େହବାର ଅଧିକାର �ଦାନ କେଲ,  
 
 
 
 



4.   ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଈଶ�ର� ଅନୁ�ହ ଓ ଦୟା ମା�ମେର, ବଶି�ାସ ଦ�ାର ହିଁ �ହଣ 
କରିପାରିେବ | 
 
Acts 4:12  ତାହା� ବ�ତୀତ ଅନ� କାହା ପାଖେର ଉ�ାର ନାହ ିଁ, କାରଣ ଏହ ିଆକାଶ ତେଳ ଦଆିଯାଇଥିବା ଅନ� େକୗଣସି ନାମ ନାହ ିଁ ଯାହା ଦ�ାରା କ ି

ଆେ� ଉ�ାର ପାଇପାରବିା।" 
 
ଏଫିସୀୟ 2:8-9  ତୁେ� େସହ ିଅନୁ�ହ ତୁ�ର ବଶି�ାସ ବଳେର ପାଇଛ। ତୁେ� ନଜିକୁ ଉ�ାର କର ିନାହଁ, ବରଂ ଏହା ତୁ� �ତ ିପରେମଶ�ର� ଦାନ।   
ତୁେ� ନଜି କମର୍ ଦ�ାରା ଉ�ାର ପାଇ ନାହଁ। େୟପର ିେକୗଣସି େଲାକ ଆେପ ଉ�ାର ପାଇଅଛ ିେବାଲି ଗବର୍ ନ କରୁ।  
 
Titus 3:5  ପରେମଶ�ର� ସହତି ସୁସଂପକର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆେ� କରଥିିବା ଉ�ମ କାୟର୍�ଗୁଡ଼କି େହତୁ ଆେ� ର�ା ପାଇ ନ ଥିଲୁ। େସ ଆ�କୁ େଧାଇ 

କର ିନୂଆ ମଣିଷ କରିଅଛ�।ି ଏହ ିଉ�ାର ଓ ନୂତନତା ପବ�ି ଆ�ା� ମାଧ�ମେର ଆସିଥିଲା। 
 

 
 
5.   ଉପଲ� ଅଛ,ି ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ଭାବେର ଯୀଶ ୁ�ୀ��ଠାେର ବଶି�ାସ 
�ାପନ କରିେବ | 
 
େଯାହନ 5:24  ମୁଁ ତୁ�କୁ ସତ� କହୁଛ ିେୟ, ୟଦ ିେକୗଣସି ବ��ି େମାର କହବିା କଥା ଶୁେଣ ଓ େମାେତ ୟିଏ ପଠାଇଛ� ିତାହା�ଠାେର ବଶି�ାସ କେର, 
େତେବ େସ ବ��ି ଅନ� ଜୀବନ ଲାଭ କରଅିଛ।ି େସ ବ��ି େଦାଷୀ େବାଲି ବଚିାରତି େହବ ନାହ ିଁ। େସ ମତୃ��କୁ ପାର େହାଇ ଜୀବନ ଭିତେର �େବଶ କରି 
ମାରଛି।ି 
 

େଯାହନ 6:47  ମୁଁ ତୁ�କୁ ସତ� କହୁଛ,ି ୟଦ ିେକୗଣସି ବ��ି ବଶି�ାସ କେର େତେବ େସ ଅନ� ଜୀବନ ଲାଭ କେର। 
 
େଯାହନ 10:28   ମୁଁ ନଜି େମଷମାନ�ୁ ଅନ� ଜୀବନ ଦଏି। େସମାେନ କଦାପି ମରେିବ ନାହ ିଁ। େସମାନ�ୁ େମା ହାତରୁ େକହ ିଛେଡଇ େନଇ ପାରେିବ 

ନାହ ିଁ। 
 



 

ହଁ, ଏହା େସତକିି ସହଜ | ଆପଣ ଈଶ�ର�ରୁ �ମା �ା�ି ଆମଦନୀ କରିପାରିେବ ନାହିଁ | ଈଶ�ର�ଠାରୁ ଆପଣ�ର �ମା �ା�ି 

ପାଇ ଁଆପଣ ପାଉଣା େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ | ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଈଶ�ର� ଅନୁ�ହ ଓ ଦୟା ମା�ମେର, ବଶି�ାସ ଦ�ାର ହିଁ 
�ହଣ କରିପାରିେବ |  
 
ଯଦ ିଆପଣ ଯୀଶୁ �ୀ��ୁ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ରୂେପ �ହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଈଶ�ର�ଠାରୁ �ମା �ା�ି, �ା� କରିବାକୁ ଇ�ା 
କର�,ି ଏଇ ନଅି�ୁ େଗାଟଏି �ାଥର୍ନା ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିେବ | ଏହ ି�ାଥର୍ନା କିମ�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି �ାଥର୍ନା ଆପଣ�ୁ ଉ�ାର 

କରିପାରିବ ନାହିଁ | େକବଳ �ୀ�� ଉପେର ବଶି�ାସ ହିଁ ଆପଣ�ୁ ପାପର �ମା �ା�ି କରାଇ ପାରିବ | ଈଶ�ର�ଠାେର 

ଆପଣ�ର ବଶି�ାସର ଅଭିବ୍ୟ� ଏବଂ ଆପଣ�ର ପରି�ାଣ ନମିେ� ତା�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପାଇ ଁଏହ ି�ାଥର୍ନା ଏକ ସାଧାରଣ 

ମାଗର୍ ମା� |  
 
 
 
 
 
 
"େହ ଈଶ�ର !  
 
ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ଆପଣ�ୁ ବରୁି�େର ପାପ କରିଅଛ ିଓ ମଁୁ ଦ� ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ | କି�ୁ ମଁୁ େଯଉଁ ଦ� ପାଇବାର ଥିଲା 
ତାହା ଯୀଶୁ �ୀ� େନଇଯାଇଛ� ି| େତଣୁକରି, ତା�ଠାେର ଥିବା େମାର ବଶି�ାସ କାରଣରୁ ମଁ ୁ�ମା �ା� େହବ ି| େମାର 

ପରି�ାଣ ପାଇଁ ମଁ ୁଆପଣ�ଠାେର େମାର ବଶି�ାସ �ାପନ କରିଛ ି| ଆପଣ�ର ସୁ�ର ଅନୁ�ହ ଓ �ମାଶୀଳତା ପାଇଁ, ଯାହା 
ଅନ� ଜୀବନର ଉପହାର ଅେଟ, ଆପଣ�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ! ଆେମନ୍" ! 
 
 

Amazing Grace Publishing *PO Box 1963 * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com 


