
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
জন 5:13   ত আেপানােলাকৈল মই এইিবলাক কথাই িলিখম, িযিবলাকৰ ঈ�ৰৰ স�ানৰ ওপৰত িব�াস আেছ, িযিবলাকৰ েযােগিদ 
আেপানােলােক জািনব পািৰব েয আেপানােলাকৰ অমৰণশীল জীৱন আেছ।  
  
I   We are all sinners. 
 
Romans 3:10   “As it is written, There is none righteous, no, not one:” 
 
(েৰামানচ 3:23)।  "কাৰণ সকেলােৱ পাপ কিৰেছ আৰু ঈ�ৰৰ মহ�ৰ কাষ চািপব পৰা নাই  
 

 

We are all sinners! 
 
II   There is a cost for that sin. 
 
েৰামানচ 6:23a   “পাপৰ মূলয্ ৈহেছ মৃতুয্,………………………………………. 
 
Rev. 21:8   “But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and 
sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: 
which is the second death.” 
   
III   Christ died for our sins. 
 
েৰামানচ 5:8  "ঈ�েৰ আমাৰ �িত থকা েতওঁৰ ভালেপাৱা এইদেৰ �কাশ কিৰেল: েযিতয়া আিম পাপী ৈহ পিৰিছেলা, যীশেৱ 
আমাৰ বােব �াণ িদেল । 
 



জন 3:16-17   "িযেহতু ঈ�েৰ পৃিথবীখন ইমােনই ভাল পায় েয েতও ঁিনজৰ একমা� পু�ক পিঠয়ােল যােত িযজেনই েতওঁক িব�াস 
কিৰব েতও ঁেকিতয়াও �ংস নহ'ব, বৰ� শা�ত জীৱন লাভ কিৰব। ঈ�েৰ েতওঁৰ পু�ক পৃিথবীক অিভশাপ িদবৰ বােব পৃিথবীৈল 
ে�ৰণ কৰা নািছল, বৰ� পৃিথবীক ৰ�া কিৰবৈলেহ ে�ৰণ কিৰিছল।" 
 
েৰামানচ 6:23  “ …………………….. িক� আমাৰ �ভু যীশৰ মােজেৰ ঈ�েৰ আমাক শা�ত জীৱন উপহাৰ িদেছ"  
 

 

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! 
 
(ইেফিচয়ানচ 2:8-9)  "কাৰণ েকৱল কৰুণাৰ বােবেহ আপুিন মুি� লাভ কিৰেছ, আৰু ই আেপানাৰ িনজৰ বােব েহাৱা নাই, 
িব�াসৰ বােবেহ ৈহেছ, ই কমর্ৰ বােব েহাৱা নাই, এয়া ঈ�ৰৰ উপহাৰ যাৰ বােব েকােনও অহংকাৰ কিৰব েনাৱােৰ"। 
 
Titus 3:5   Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the 
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;   
 
Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, 
whereby we must be saved. 
 
V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved 
  
(েৰামানচ 10:9   "যিদ তুিম িনজ মুেখ �ীকাৰ কৰা, 'যীশ আমাৰ �ভু,' আৰু িব�াস কৰা েয ঈ�েৰ েতওঁক মৃতুয্ৰ পৰা পুনজর্ � 
িদেল, তুিম মুি� লাভ কিৰবা"   For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession 
is made unto salvation.  For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.” 
 
 



 
 
হয়, �মা সঁচাৈকেয় বৰ সহজ কথা! আপুিন ঈ�ৰৰ পৰা �মাৰ েযাগয্ নহয়। আপুিন ঈ�ৰৰ পৰা �মা �য় 

কিৰব েনাৱােৰ।  
 
ঈ�ৰৰ দয়া আৰ ুকৰূণাৰ �াৰা আপুিন েকৱল িব�াসৰ �াৰােহ ইয়াক পাব পােৰ। যিদ আপুিন যীশক িনজৰ 
�াণকতর্ া ৰূেপ �হণ কিৰবৈল আৰ ুঈ�ৰৰ পৰা �মা লাভ কিৰবৈল িবচািৰেছ, এইয়া ইয়াত িদয়া আেছ �াথর্নাৰ 
এটা নমুনা। এইেটা বা আন এটা �াথর্না কিৰেলই আপুিন মুি� লাভ কিৰব েনাৱােৰ। েকৱল যীশক িব�াস 

কিৰেলেহ পাপৰ বােব �মা লাভ কিৰব পািৰব। এই �াথর্নােটাৰ �াৰা ঈ�ৰৰ ওপৰত থকা আেপানাৰমাৰ িব�াস 

�কাশ কিৰব পািৰব আৰ ুআেপানাক মুি� দান কৰাৰ বােব ধনয্বাদ �াপন কিৰব পািৰব।  
 
 
েহ ঈ�ৰ,  
 
মই জােনা েয মই েতামাৰ িবৰুে� পাপ কিৰেছা আৰ ুমই শাি�ৰ েযাগয্।। িক� যীশেৱ েমাৰ �াপয্ 

শাি� িনেজ গাত পািত লেল যােত েতওঁৰ মােজেৰই মই �মা লাভ কিৰব পােৰা। মই েমাৰ মুি�ৰ 

বােব েতামাৰ ওপৰত িব�াস আিনেছা। েতামাৰ অপবূর্ দয়া আৰ ুকৰুণাৰ বােব ধনয্বাদ! আেমন!" 
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