
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
୧ େଯାହନ 5:13    େହ ପରେମଶ�ର� ପୁ�� ନାମେର ବଶି�ାସ କରୁଥିବା େଲାକମାେନ, ତୁେ�ମାେନ େୟପର ିଜାଣ େୟ, ତୁେ�ମାେନ ଅନ� ଜୀବନ 

ପାଇଅଛ, ଏଥିନମିେ� ମଁୁ ତୁ�ମାନ� ନକିଟକୁ ଏହ ିସମ� େଲଖିଲି।  
 

I   ଆେମ ସମେ� ପାପ କରିଅଛୁ | 
 
Romans 3:10   ଶା�େର ଏହପିର ିେଲଖା ଅଛ,ି "େକହ ିେହେଲ ଧାମ�କ ନାହ ିଁ, ଜେଣ ମଧ� ନୁେହଁ! 
 
Romans 3:23   ସମେ� ପାପ କରଛି� ିଓ ପରେମଶ�ର� ମହମିା ପାଇବାେର ଉଣା ପଡ଼ଛି�।ି 
 

 

ଆେମ ସମେ� ପାପ କରିଅଛୁ | 
 

II   ଅନ� ମୃତୁ୍ୟ ଯାହା ଆେମ ଆମର ପାପର ନମିେ� େରାଜଗାର କରିେଛ |  
 
Romans 6:23a  େରାମୀୟ ୬:୨୩ର   "କାରଣ ପାପର େବତନ ମତୁୃ୍ୟ…" |  
 
Romans 5:12  ଜେଣ େଲାକ ଆଦମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ପାପ ଆସିଲା। ପାପ ଦ�ାରା ମତୃ�� ଆସିଲା। େସଥିପାଇଁ ସମେ� ନ�ିୟ ମରିେବ, କାରଣ ସମେ� ପାପ 
କରିଛ�।ି 
 
Revelation 21:8  କି�ୁ େୟଉଁ େଲାକମାେନ ଭୀରୁ, ଅବଶି�ାସୀ, ଘଣୃାକାୟର୍�, ନରହତ�ା, େୟୗନଗତ ପାପ, ମ� କୁହୁକ କହ� ିଓ �ତମିାପୂଜକ ଏବଂ ମିଥ�ାବାଦୀ 
େସମାେନ ଅ�ି ଓ ଗ�କ ଜଳୁଥିବା �ଦେର �ାନ ପାଇେବ। ଏହା ଦି�ତୀୟ ମତୃ��। 
 

III   ଯୀଶୁ କୃଶେର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ଆେମ ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ ଦ�କୁ ନେିଜ �ହଣ କର ି– ମୃତୁ୍ୟ | 
 



Romans 5:8   କ�ୁି ଆେ� ସମେ� ପାପୀ ଥିବା ସମୟେର ସ�ୁା �ୀ� ଆ� ପାଇଁ ମତୃ�� ବରଣ କେଲ। ଏହା ଦ�ାରା ପରେମଶ�ର �ମାଣତି କେଲ 

େୟ, େସ ଆ�କୁ ବହୁତ େ�ମ କର�।ି 
 
Romans 14:9  େସଥିପାଇଁ �� ମତୃ�� ବରଣ କେଲ ଓ ମତୃ��ରୁ ପୂନଃ ଜୀବତି େହେଲ। �ୀ� ଏପର ିକରବିାର କାରଣ େୟ, େୟଉଁ ମାେନ ମରି 

ସାରଛି� ିଓ େୟଉଁ ମାେନ ଜୀବତି ଅଛ�,ି େସ ସମ��ର �ଭୁ େହାଇ ପାରିେବ। 

Romans 6:23b  େରାମୀୟ ୬:୨୩ର  "…କ�ୁି ଈଶ�ର� ଅନୁ�ହଦାନ ଆ�ମାନ� �ଭୁ �ୀ� ଯୀଶୁ� ସହଭାଗିତାେର ଅନ� ଜୀବନ ଅେଟ" | 
 

 
Christ died for sinners! 

 
IV   ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଈଶ�ର� ଅନୁ�ହ ଓ ଦୟା ମା�ମେର, ବଶି�ାସ ଦ�ାର ହିଁ ଗ୍ରହଣ 
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। 
 



 

V   ଉପଲ� ଅଛ,ି ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ଭାବେର ଯୀଶ ୁ�ୀ��ଠାେର ବଶି�ାସ 
�ାପନ କରିେବ |  

 
Romans 10:9-10,13   ୟଦ ିତୁେ� ନଜି ମୁହଁେର କୁହ, "ଯୀଶୁ �ଭୁ ଅଟ�,ି" ଓ ତୁ�ର ମନ ବଶି�ାସ କେର େୟ, ପରେମଶ�ର ଯୀଶୁ�ୁ ମତୃ��ର ଉଠାଇ ଆଣି 

ଥିେଲ; େତେବ ତୁେ� ଉ�ାର ପାଇୟିବ।   ହୃଦୟେର ବଶି�ାସ ଦ�ାରା ଆେ� ପରେମଶ�ର� �ତି ଧାମ�କ େହାଉ ମୁଖ ଦ�ାରା କହ ିବଶି�ାସକୁ �କାଶ କେଲ ଆେ� 

ଉ�ାର ପାଉ।   ଶା� କୁେହ: "�ଭୁ�ୁ ବଶି�ାସ କରୁଥିବା �ତ�େକ େଲାକ ପରି�ାଣ ପାଇବ।"  
 
ହଁ, ଏହା େସତକିି ସହଜ | ଆପଣ ଈଶ�ର�ରୁ �ମା �ା�ି ଆମଦନୀ କରପିାରେିବ ନାହିଁ | ଈଶ�ର�ଠାରୁ ଆପଣ�ର �ମା �ା�ି ପାଇଁ 
ଆପଣ ପାଉଣା େଦଇ ପାରେିବ ନାହିଁ | ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଈଶ�ର� ଅନୁ�ହ ଓ ଦୟା ମା�ମେର, ବଶି�ାସ ଦ�ାର ହିଁ �ହଣ 
କରପିାରେିବ |  
 
ଯଦ ିଆପଣ ଯୀଶୁ �ୀ��ୁ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ରୂେପ �ହଣ କରବିାକୁ ଏବଂ ଈଶ�ର�ଠାରୁ �ମା �ା�ି, �ା� କରବିାକୁ ଇ�ା କର�,ି 

ଏଇ ନଅି�ୁ େଗାଟଏି �ାଥର୍ନା ଯାହା ଆପଣ କରପିାରେିବ | ଏହ ି�ାଥର୍ନା କମି�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ି�ାଥର୍ନା ଆପଣ�ୁ ଉ�ାର କରପିାରବି ନାହିଁ 
| େକବଳ �ୀ�ଙ୍କ ଉପେର ବଶି�ାସ ହିଁ ଆପଣ�ୁ ପାପର �ମା �ା�ି କରାଇ ପାରବି | ଈଶ�ର�ଠାେର ଆପଣ�ର ବଶି�ାସର ଅଭିବ୍ୟ� 

ଏବଂ ଆପଣ�ର ପର�ିାଣ ନମିେ� ତା�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପାଇଁ ଏହ ି�ାଥର୍ନା ଏକ ସାଧାରଣ ମାଗର୍ ମା� |  
 
"େହ ଈଶ�ର !  
 
ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ଆପଣ�ୁ ବରୁି�େର ପାପ କରିଅଛ ିଓ ମଁୁ ଦ� ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ | କ�ୁି ମଁୁ େଯଉଁ ଦ� ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା 
ଯୀଶୁ �ୀ� େନଇଯାଇଛ� ି| େତଣୁକରି, ତା�ଠାେର ଥିବା େମାର ବଶି�ାସ କାରଣରୁ ମଁୁ �ମା �ା� େହବ ି| େମାର ପରି�ାଣ ପାଇ ଁମଁୁ 
ଆପଣ�ଠାେର େମାର ବଶି�ାସ �ାପନ କରିଛ ି| ଆପଣ�ର ସୁ�ର ଅନୁ�ହ ଓ �ମାଶୀଳତା ପାଇ,ଁ ଯାହା ଅନ� ଜୀବନର ଉପହାର 

ଅେଟ, ଆପଣ�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ! ଆେମନ୍" ! 
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