
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
I �ಾನ್ 5:13   ಉ0�ೆನ್ �ೇನಪ�ತ�ನ �ತ್� ನಂ��ೆ �ೕದ್ ನ �ಕು�ೆ�ಾದ್ ಬ�ೆ�ೕಂದು ಉ�ೆ�, ಅಂ�ಾದ್ �ಕು�ೆಗ್, ಅನಂತ 

�ೕವನಡು �ಕುಲು ಉ�ಾ��ನ ಅನುಭವ ಆವಡ್ �ೇವರ್ ನಮ �ೕಕಷ್ನ್ �ೆ��ನಡ್ ಪಂದ್ ಬಯ�ೊಂದು�ೆ�ರ್.  
  

I   �ಾ�ೊ0ದು�ಾ��ನಕುಲು.ನಮ �ಾ0�ೆರು�ಾ �ಾಪ ಮ0�ನಕುಲು. 
 
�ೋಮನ್� 3:10   “As it is written, There is none righteous, no, not one:” 
 
�ೋಮನ್� 3:23   ನಮ �ಾಂ�ೆರು�ಾ �ಾ�ಲು ನಮ �ಾಂ�ೆರು�ಾ �ೇ�ೆ�ೆನ್ ಅಪ�ಸನ� ಮನು�ನ0�ನ �ಾಯ� �ಾಂತ್ ದ  
 

 

�ಾ�ೊ0ದು�ಾ��ನಕುಲು.ನಮ �ಾ0�ೆರು�ಾ �ಾಪ ಮ0�ನಕುಲು. 
 

II   �ರಮರಣ ನಮ ನಮ� �ಾಪ�ೆ�ಾದ್ ಸ0�ಾದ�ೆ ಮ0�ನವ�. 
 

�ೋಮನ್� 6:23   ಈ �ಾಪದ ಕೂ� �ಾವ�, ಆ0ಡ �ೇ�ೆರ್ ಏಸು ��ಸ�ನ್ ನಮ �ೈವ ಆದ್ �ೊರುದು ಅನ0ತ �ೕವನದ �ೊಡು�ೆನ್ 

ಆರ್ ನಮಕ್ �ೊ��ರ್ 
 
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   ನಮಕ್ -��ೊ�ಾ�ನ ದ0ಡನು �ಾನ್ �ೆ�ೊ0ದ್ ಏಸು �ಲು�ೆಡ್ ತನ� �ಾ�ಣ 

ಬು��ರ್.2�ೊ�0�ಯನ್�. 
 
�ೋಮನ್� 5:8   ಈ �ೕ�ಡ್ �ೇ�ೆರ್ ನಮ �ತ್� ದ ತನ� ಅ�ೆನ ��ೕ�ನ್ �ೊ�ಪ�ೆರ್, ನನ�ಾ ನಮ �ಾ�ಲು, ಏಸು ನಮ�ಾದ್ 

�ಾ�ಣ ಬು��ರ್. 
 
�ಾನ್ 3:16   �ೇ�ೆರ್ ಈ �ೋಕನು �0ಜ ��ೕ� ಮನು��ೆರ್, ಅ��ಾದ್ ಆರ್ ಅ�ೆನ ಒ��ೕ ಒ� ಮ�ೆ ಆ�ನ ಏಸುನು ನಮಕ್ 

�ೊ��ರ್ ಅ0�ಾದ್ ಏ�ೇ ಅವಡ್ ಅ�ೆನ್ ನ0ಬು0ಡ ಅಕು�ೆಗ್ �ಾಶ ಪ��ನವ� ಇ�� ಬದಲ್� ಅನ0ತ �ೕವನ �ಕು0ಡು. 
 
�ೋಮನ್� 6:23   ಈ �ಾಪದ ಕೂ� �ಾವ�, ಆ0ಡ �ೇ�ೆರ್ ಏಸು ��ಸ�ನ್ ನಮ �ೈವ ಆದ್ �ೊರುದು ಅನ0ತ �ೕವನದ �ೊಡು�ೆನ್ 

ಆರ್ ನಮಕ್ �ೊ��ರ್ 
 

 
Christ died for sinners! 

 
IV   �ಕುಲು ಅ�ನ್ �ೇವಲ ನ0��ೆ,ದ�,ಬುಕ� �ೇ�ೆ�ೆನ ಕೃ�ೆದ ಮು�ೇನ 

ಪ�ೆ��. 
 

ಎ�ೆ�ಯನ್� 2:8-9   ಅ��ಾ��ೆ ನಮ ಸುರ�ೆ�ಾದ್ ಅ�ೆನ ಕೃ�ೆಡು ಉಲ�,ಉ0ದು ನ0��ೆಡ್� ಆ�ನವ�- �ಕು�ೆಡ್� ಆ�ನವ� 

ಆತ್�,ಅವ� �ೇ�ೆ�ೆನ �ೊಡು�ೆ-ನಮ �ಾಯ��ಾದ್ ಅತ್�,ಅ0�ಾದ್ ಏಲ� ಅಹ0 ಪಡುಪ�ನ ಅಗತ� ಇ�� 
 
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   ದ್ ಅ�ೆನ �ತ್� ನ0��ೆ �ೕಯರ್0ಡ �ಕು�ೆನ �ಾಪ�ೆಗ್ �ಾಪ� ಉ0ಡು.  
 

�ೋಮನ್� 10:9,10   �ಕುಲು ‘ಏಸು �ೇ�ೆರು0ದ್’ �ಕು�ೆನ �ಾ�ಾ�ೆ ತ�����ೆ ಮ0�ೊರ್0ಡ, ಅ�ೆನ್, �ೇ�ೆರ್ �ಾವ�ಡ್� 

ಪ�ನ�ೕ�ವನ �ೊ��ರ್0ದ್ ಮನ�ಾ��ೆ �ಕುಲು ನ0ಬು0ಡ, ಆರ್ �ಕು�ೆನ್ �ಾ�ೊ�ೆ�ರ್.  For with the heart man believeth 

unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.” 
 
Romans 10:13  “For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.” 
 

 
 
 
�ಕುಲು ಏಸು ��ಸ�ನ್ �ಕು�ೆನ ರಕಷ್�ೆ0ದ್ ��ಕ�ಸದ್ �ೈವ ಕೃ�ೆ ಪ�ೆ��ಾ0ಡ, ಉ0�ೆ ಮೂ�ೊ0� �ಾ�ಥ��ೆ ಉ0ಡು.ಈ 

�ಾ�ಥ��ೆ ಪಠಣ ಅತ್ತ0ಡ �ೇ�ೆ �ಾ�ಥ��ೆ ಪಠಣ �ಕು�ೆನ್ �ಾ�ೊನ0ದ್.ಏಸು ��ಸ�ನ �ತ್� ದ ನ0��ೆದ ಮು�ೇನ �ಾಪ�ೆಗ್ 

�ಾಪ� ��ಯ�ೆ �ಾದ�.ಈ�ಾ�ಥ��ೆ ಅ�ೆನ ಬ�ೆದ ನ0��ೆನ್ �ೈವಗ್ �ೆ�ಪವ�ನ �ಾ� ಬುಕ� �ಾಪ� ಮ0�ನ�ಕು ಸ��ಸವ�ನ 

ಧನ��ಾದ.  

 

“�ೇ�ೆ�ೆ,  

ಎ0ಕ್ �ೆ�ದ್0ಡ್ �ಾನ್ ಈ�ೆನ �ಾ� ಅ�ೆಕ್ ಎ0ಕ್ ��ೆ ��ೊಡು. ಆ0ಡ ಎ0ಕ್ ��ೊ�ಾ�ನ ��ೆನ್ ಏಸು �ಾನ್ �ೆ�ೊ0�ೆರ್ 

ಅ�ೆನ �ತ್� ನ0��ೆ �ೕಡುನ ಮು�ೇನ ಎ0ಕ್ �ಾಪ� �ಕ್0ಡ್0ದ್ �ೆ�0ಡ್ .�ೕಕಷ್�ಾದ್ �ಾನ್ ಈ�ೆನ್ ನ0ಬು�ೆ.ಈ�ೆನ ದ� 

ಬುಕ� �ಾಪ�ಗು ಎನ� ಧನ�ನ�ಾದಲು!-ಆ�ೕನ್!” 
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