
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 

The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven.  The 

question is do you believe what God says in his word. 

 

1 John 5:13   ঈশ্বৰৰ পুত্ৰৰ নামত বিশ্বাস কৰা বি আপপানাপ াক, আপপানাপ াকৰ যি অনন্ত জীৱনe
 আপে, 

জীৱনe
 আপে, যসই বিষপে আপপানাপ াপক জাবনিৰ িাপি এইপিাৰ কথা মই আপপানাপ াকল  ব বিপ া োঁ।  

ব বিপ া োঁ।  
 

I   We are all sinners! 
 

It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.  

That is called sin!  We all are guilty of it we have been doing it since we were born. 

 

Romans 3:10   এই বিষপে ব িাও আপে,
b 
‘ধাবম িক যকাপনা নাই; এজপনা নাই৷ 

 

Romans 3:23   কাৰণ সকপ াপৱ পাপ কবৰপ  আৰু ঈশ্বৰৰ মবিমাৰ পৰা িঞ্চিত ি’ , 24 বকন্তু খ্ৰীষ্ট িীচুত বি 

িীচুত বি মুঞ্চি, তাৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰিত বিনামূপ ে ধাবম িক িুব  প্ৰমাবণত ি’ ।k
 

 

Romans 5:12   এপতপক যিপনলক এজন মানুিৰ যিাপেবি পাপ জেতল  আবি , যসইিপৰ পাপৰ যিাপেবি 

যিাপেবি মতুৃেও আবি ; আৰু সকপ াপৱ পাপ কৰাত, যসই মতুৃে সকপ া মানুিৰ মাজত বিেবপ ে’ ৷  

ে’ ৷  

 

We are all sinners! 
 

II   There is a cost for that sin! 
 

Romans 6:23    বকেপনা পাপৰ যিচ মতুৃেf; বকন্তু আমাৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্ট িীচুৰ দ্বাৰাই ঈশ্বপৰ বিো বিনামূ ীো 

বিনামূ ীো অনুগ্ৰি, অনন্ত জীৱন। 
 



Revelation 21:8   বকন্তু বি সক  ভোতুৰ, অবিশ্বাসী, বিণ েীো, নৰিধী, িেবভচাৰী, মাোিী, মূবত িপূজক 

মূবত িপূজক আৰু সকপ া বমে ীো সকপ , জ্বব  থকা েন্ধক আৰু জইুৰ সপৰািৰত বনজ বনজ ভাে 

পাি৷e যসোই বদ্বতীে মতুৃে।” 
 

Revelation 20:11-15    তাৰ পােত মই এিন ডাঙৰ িো বসিংিাসন,
f
 আৰু তাৰ ওপৰত িবি থকা জনক 

যিবিপ া োঁ; যতওোঁৰ উপবিবতত এই জেত আৰু আকাশমণ্ড  প াই ে’ g
 বকন্তু যসইপিাৰৰ কাৰপণ িািল  

িািল  ঠাই পুনৰ যপাৱা নে’ ।  

12 যসই বসিংিাসনৰ আেত সৰু িৰ সকপ া মৃত সক ক বথে হি থকা যিবিপ া োঁ; আৰু যকইিন মান পুস্তক 

পুস্তক যম া ি’ ; পােত পুনৰ এিন পুস্তক যম া ি’ , এো জীৱন পুস্তক৷ যসই পুস্তকপিাৰত ব িা 

ব িা মপতh
 মতৃ সক ৰ বনজ বনজ কম ি অনুসাপৰ যসাধ-বিচাৰ কৰা ি’ । 

13 যতবতো সােপৰ বনজৰ  েত থকা মতৃ সক ক যশাধাই বিপ ; মতুৃে আৰু পাতাপ ও বনজৰ  েত থকা 

মতৃ সক ক যশাধাই বিপ ; তাপত যসই মতৃ য াক সক ক বনজ বনজ কম ি অনুসাপৰ যসাধ-বিচাৰ কৰা 

কৰা ি’ ।  

14 পােত মতুৃে আৰু পাতা পকা যসই জইুৰ সপৰািৰত যপপ াৱা ি’ । যসই অবিৰ সপৰািপৰই বদ্বতীে মতুৃে;  

বদ্বতীে মতুৃে;  

15 আৰু জীৱন পুস্তকত বি যকাপনা জনৰ নাম যপাৱা নে’ , যতওোঁপ াকক যসই জইুৰ সপৰািৰত যপপ াৱা 

যপপ াৱা ি’ । 
 

III   Christ died for our sins. 
 

Romans 5:6      ইবতপূপি ি যিবতো আবম িুি ি  আবেপ া োঁ, যতবতো খ্ৰীপষ্ট উপিুি সমেত ঈশ্বৰক ভঞ্চি নকৰা 

ভঞ্চি নকৰা সক ৰ কাৰপণ আপপান প্ৰাণ বিপ ।  
 

Romans 5:8   বকন্তু ঈশ্বপৰ আমাৰ িাপি যতওোঁৰ যপ্ৰমৰc
 প্ৰমাণ বিপে, কাৰণ ইবতপূপি ি যিবতো আবম পাপী 

পাপী আবেপ া োঁ, যতবতো খ্ৰীপষ্ট আমাৰ িাপি আপপান প্ৰাণ বিপ ।  
 

Romans 14:9   বকেপনা মৃতুে যিাৱা সক ৰ আৰু জীবৱত সক ৰ প্ৰভু ি’িল , খ্ৰীষ্ট মবৰ  আৰু জীোই 

জীোই উঠঠ । 
 

Romans 6:23    বকেপনা পাপৰ যিচ মতুৃেf; বকন্তু আমাৰ প্ৰভু খ্ৰীষ্ট িীচুৰ দ্বাৰাই ঈশ্বপৰ বিো বিনামূ ীো 

বিনামূ ীো অনুগ্ৰি, অনন্ত জীৱন। 
  



 
Christ died for sinners! 

 

IV   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 

word for it, and trust Jesus alone! 
 

Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on 

the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save 

yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism, 

not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT 

ANYTHING YOU CAN DO! 

 

Acts 4:12    যতওোঁৰ িাবিপৰ আন ক’ত পবৰত্ৰাণ নাই, বকেপনা স্বে িৰ ত ত আৰু মানুিৰ মাজত িাৰ দ্বাৰা 

দ্বাৰা আবম উদ্ধাৰ পাম, এপন আন যকাপনা নাম নাই।”  
 

Ephesians 2:8-9   বকেপনা অনুগ্ৰিৰ যিাপেবি বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই আপপানাপ াপক পবৰত্ৰাণ পাপ ; আৰু যসপে 

আৰু যসপে আমাৰ পৰা নিে; বকন্তু যসো ঈশ্বৰৰপি এক িান। যকাপনও যিন েি ি কবৰি যনাৱাপৰ, যসপে 

যসপে কম িৰ পৰাও নিে।  
 

Titus 3:5    যতবতো আমাৰ ধাবম িকতাৰ কাৰপণ নিে, বকন্তু যতওোঁ  বনজ িো অনুসাপৰ নতুন জন্মৰa
 স্নান 

স্নান আৰু পবিত্ৰ আত্মাই নতুন কৰাৰ দ্বাৰাই আমাৰ পবৰত্ৰাণ কবৰপ ৷ 



 

V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved. 
 

Romans 4:24   বকন্তু আমাৰ িাপিও ব িা ি’  আৰু আমাৰ প্ৰভু িীচুক মতৃ য াকৰ মাজৰ পৰা যতা া 

জনক বিশ্বাস কৰা বি আবম, আমাল পকা েবণত ি’ি।  
 

Romans 10:9-10,13   বকেপনা আপুবন িবি বনজ মুপিপৰ িীচুক প্ৰভু িুব  স্বীকাৰ কপৰe
 আৰু ঈশ্বপৰ যি 

যতওোঁক মৃত য াকৰ মাজৰ পৰা তুব প , ইোক িবি হৃিপেপৰ বিশ্বাস কপৰ, যতপনিপ  পবৰত্ৰাণ পাি। 

কাৰণ ধাবম িকতাৰ িাপি হৃিপেপৰ বিশ্বাস কৰা িে; আৰু পবৰত্ৰাণৰ কাৰপণ মুপিপৰ স্বীকাৰ কৰা িে। 

কাৰণ বি যকাপনাপৱ প্ৰভুৰ নাপমপৰ প্ৰাথ িনা কপৰ, যতওোঁ  পবৰত্ৰাণ পাি।g
 

 

 
 

 

If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is 

prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting 

in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to 

God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.  

 



"Lord,  
 

I know that I am a sinner. I know that I deserve the consequences of my sin, which is 

death and hell.    However, I am trusting in Jesus Christ as my Savior. I believe that His 

death and resurrection provided for my forgiveness. I trust in Jesus and Jesus alone as my 

personal Lord and Savior. Thank you Lord, for saving me and forgiving me! Amen!" 

 
If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! HALLELUJAH! 

You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL 

depends on doing what God SAID!  

God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could" 

be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED! 

কাৰণ বি যকাপনাপৱ প্ৰভুৰ নাপমপৰ প্ৰাথ িনা কপৰ, যতওোঁ  পবৰত্ৰাণ পাি।   Romans 10:13  

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH 

EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED! 

পুত্ৰত বিশ্বাস কৰা জনৰ অনন্ত জীৱন আপে; পুত্ৰক অমানে কৰা জপন জীৱনৰ িশ িন নাপাি, বকন্তু 

বকন্তু ঈশ্বৰৰ যৰাধপি যতওোঁৰ ওপৰত থাপক।”   John 3:36  

Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said — 

AND GOD CANNOT LIE!  
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