
 
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  

 

Introduction 
 

1 John 5:13  “ ਮ� ਇਹ ਖਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ� ਿਜਹਡ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੱੁਤਰ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮ� ਇਸ 

ਲਈ ਿਲਖ ਿਰਹਾ ਹ� ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਿਕ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। 

  
 
I   We are all sinners 
 
Romans 3:10  ਿਜਵ� ਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ: “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਪਾਪ ਤ� ਿਬਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹ�। 
 
Romans 3:23  ਿਕ�ਿਕ ਹਰੇਕ ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗ ੇਨਹ� ਹਨ। 
 
 

 

 

II   There is a price for that sin 
 
Romans 5:12 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦ ੇਕਾਰਣ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਪ ਤ� ਮੌਤ ਆਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਸਭਨ� 

ਲੋਕ� ਤੇ ਆਈ, ਿਕ�ਿਕ ਸਭਨਾ ਨ�  ਪਾਪ ਕੀਤਾ। 
 
Romans 6:23 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ, ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ, ਿਵੱਚ 

ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ ਦੀ ਤਰ��, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 



 
Revelation 21:8  ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਡ਼ੇ ਕਾਇਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਡ਼ੇ ਆਸਥਾ ਤ� ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਡੇ਼ 

ਿਭਆਨਕ ਗੱਲ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਡ਼ੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਿਕ ਿਜਹਡ਼ੇ ਿਜਨਸੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ 

ਿਜਹਡ਼ੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਡ਼ੇ ਮੂਰਤੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਿਜਹਡ਼ੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ 

ਹਨ, ਉਨ� � ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਥ� ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ।" 

 
   
III   Christ died for our sins 
 
Romans 5:8  ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡ ੇਲਈ ਮਿਰਆ ਜਦ� ਹਾਲੇ ਅਸ� ਪਾਪੀ ਸ�। ਇੰਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਸਾਡ ੇਪ�ਤੀ ਆਪਣਾ 

ਭਰਪੂਰ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹਾਯ। 
 
Romans 14:9  ਮਸੀਹ ਮਿਰਆ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਤ� ਉਠਾਇਆ ਿਗਆ। ਤ� ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਿਜ�ਿਦਆਂ ਦੋਹ� 

ਦਾ ਪ�ਭੂ ਹੋ ਸਕ।ੇ 
 
Romans 6:23b   ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮਨੱੁਖ� ਨੰੂ, ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ, ਸਾਡੇ ਪ�ਭ,ੂ ਿਵੱਚ 

ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ ਦੀ ਤਰ��, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
 

 
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! 
 



Acts 4:12  ਿਯਸ ੂਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨ� ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ 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 ਨੰੂ ਨਹ� ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਦਾਤ ਸੀ।  ਨਹ�। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਉਨ� � ਕੰਮ� ਰਾਹ� ਨਹ� ਬਚੇ ਿਜਹਡ਼ੇ ਤੁਸ� ਕੀਤ ੇਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ 

ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰਡ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸਨ�  ਖੁਦ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ। 

 
Titus 3:5  ਉਸਨ�  ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ� � ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ� ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਜਹਡ਼ੀਆ ਂ

ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸ�। ਉਸਨ�  ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨ�  ਸਾਨੰੂ 

ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹ� ਨਵ� ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। 

 
 

 
 
V   We must put our faith and trust in Christ in order to be saved 
 
  
Romans 10:9-10,13 ਜੇਕਰ ਤੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ�, “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ” ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ  ਆਪਣ ੇਿਦਲ 

ਿਵੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ�  ਿਯਸੂ ਨੰੂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਤ� ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਤੰੂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵ�ਗਾ। 

ਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਦਲ� ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੂੰ ਹ� 

ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ�। 



ਪੋਥੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, “ਹਰ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਜੋ ਪ�ਭ ੂਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” 

 

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਏਥੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨ�  ਦੀ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੰੂ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੰੂ ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ 

ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 

ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤ ੇਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

 

 

 

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ�। ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ�  ਉਹ 

ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਿਜਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮ� ਸੀ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹ� ਮੈਨੰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਮ� ਆਪਣੇ 

ਪਾਪ ਤ� ਦੂਰ ਹੱਟਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ 

ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ – ਜੋ ਿਕ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ! ਆਮੀਨ!“ 

 


