GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
John 3:19 ਲੋ ਕ� ਦਾ ਇਸ ਤਥ �ਤੇ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਨਣ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਆ ਚੁਿਕਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋ ਕ� ਨ� ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਨਹ�
ਕੀਤਾ। ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਹਨ�ਰਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ। ਿਕ�ਿਕ ਿਜਹਡ਼ੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਉਨ�� ਨ� ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਸਨ।

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.
John 6:40 ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਹੈ: ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਹਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਮ�
ਉਸਨੂੰ ਅੰ ਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਜ�ਦਾ ਉਭਾਰ�ਗਾ।”

John 3:18 ਿਜਹਡ਼ਾ ਿਵਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹ� ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰ ਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਇਕੱ ਲੇ ਪੁੱ ਤਰ �ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ�।

John 3:36 ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਹਡ਼ਾ ਪੁੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਨਹ� ਮੰ ਨਦਾ
ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ�ੋਧ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ �ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।”

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
John 14:6 ਿਯਸੂ ਨ� ਆਿਖਆ, “ਮ� ਹੀ ਰਸਤਾ, ਸੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹ�। ਮੇਰੇ ਰਾਹ� ਆਉਣ ਤ� ਿਬਨਾ ਕੋਈ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਨਹ� ਆ ਸਕਦਾ।
John 3:17 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜ ਿਦੱ ਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰ ਦਰ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ
ਪਰੱ ਖਣ ਲਈ ਨਹ� ਭੇਿਜਆ ਸਗ� ਉਸਨ� ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ।

John 1:10,12 ਸ਼ਬਦ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਹ� ਸੰ ਸਾਰ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰ ਸਾਰ ਨ� ਉਸਨੂੰ ਨਹ� ਪਛਾਿਨਆ।
ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਨ� ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਨ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਿਦੱ 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 ਿਯਸੂ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨ� ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਲੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨ� ਰਾਹ� ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

Ephesians 2:8-9 ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਨਹਚਾ ਰਾਹ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹ� ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਨਹ�। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਉਨ�� ਕੰ ਮ� ਰਾਹ� ਨਹ� ਬਚੇ ਿਜਹਡ਼ੇ ਤੁਸ� ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰ ਡ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸਨ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
Titus 3:5 ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ�� ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਜਹਡ਼ੀਆਂ
ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸ�। ਉਸਨ� ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨ� ਸਾਨੂੰ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹ� ਨਵ� ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ।

5. You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
John 5:24 “ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚ ਦੱ ਸਦਾ ਹ�, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱ ਕ, ਿਜਸਨ� ਮੈਨੰ ੂ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਿਨਰਣਾ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਤ� ਮੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ।

John 6:47 ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚ ਆਖਦਾ ਹ�, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਿਨਹਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ।
John 10: 28 ਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡ� ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹ� ਮਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋਈ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤ� ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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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