GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE
1. We are all sinners!
Luke 5:31-32 এর জবােব যী তােদর বলেলন, ‘সু লা েকে দর জন িচিক সেকর ে যা জন নই ; িক যাঁরা
অসু তােদর জন িচিক সেকর দরকার আেছ৷ আিম ধািমক
ে দর নয় িক ম লা কে দর ডাকেত এেসিছ;
য় ন তারা পােপর পথ থে ক ফ
ে র৷ ’
Luke 18:19 যী

তাঁেক বলেলন, ‘তু িম আমায় স

বলছ, কন ? ঈর

ছাড়া আর কউ

স

নয়৷

We are all sinners!

2. There is a price for that sin!
Luke 16:15 তখন যী তােদর বলেলন, ‘তা মরা সই রকম লা ক , যাঁরা লা কচ ে
িনেজেদর খুব ধািমক বেল
জািহর কের থােক, িক তা মা েদর অে র িক আেছ ঈর তা জােনন৷ মানুেষর চা েখ যা মহান, ঈে রর
দৃিে ত তা ঘৃন৷
Luke 9:5-6 য়খা েন লা েকর া তা মা েদর া গত জানােব না সখা েন শহর ছে ড় অন যাবার সময় তােদর
িবে
া মা িণক সাপ
তা মা েদ র পােয়র ধূেলা ঝে ড় ফ
ল ৷ ’ তখন তাঁরা া ম থে ক া মা ের য়ে ত
য়ে ত ঈে রর রােজর সুসমাচার চা র ও রা গী েদর সু করেত লাগেলন৷

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
Luke 18:13 ‘িক সই কর-আদায়কারী দাঁিড়েয় ে গর িদেক মুখ তু েল তাকােতও সাহস করল না, বরং স
বুক চাপড়ােত চাপড়ােত বলল, ‘হ ঈর , আিম পাপী! আমার ি ত দযা কর!’
Luke 19:10 কারণ যা হািরেয় িগেয়িছল তা খুঁেজ বর

করেত ও উা র করেতই মানবপু এ জগেত এেসেছন৷’

Luke 24:46 যী তাঁেদর বলেলন, ‘একথা লখা আেছ ী েক
িতন িদেনর িদন মৃতেদর মধ থে ক জীিবত হেয় উঠেবন৷’

অবশ ই ক ভা গ করেত হেব, আর িতিন মৃতুর

Christ died for sinners!

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Acts 4:12 যীই একমা বি , িযিন মানুষেক উা র করেত পােরন৷ জগেত তাঁর নামই একমা শি
মানুষেক উা র করেত পাের৷’

যা

Ephesians 2:8-9 কারণ ঈে রর অনুে হর া রা িবা েসর মধ িদেয় তা মরা উা র পে য়ছ৷ িবা স করােতই
তা মরা সই অনুহ পে য়ছ৷ তা মরা িনেজরা িনেজেদর উা র কর িন; িক তা ঈে রর দানে প পে য়ছ৷
তা মা েদর িনেজেদর কেমর ফল িহেসেব তা মরা উা র পাও িন, তাই কউই গব কের বলেত পাের না য় স
তার িনেজর া রা উা র পে য়ে ছ৷
Titus 3:5 তখন িতিন তাঁর দয়ার ে ণ আমােদর রা করেলন৷ ঈে রর কােছ য়া গ বেল িবেবিচত হওয়ার
জন , ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷ িতিন আমােদর পিরা র কের পিরা ণা
নতু ন মানুষ করেলন এবং
পিব আা র মাধেম আমরা নতু ন হলাম৷

5. You must put your faith and trust in Christ alone.
Luke 13:3 না, আিম তা মা েদর বলিছ, তা মরা
মরেব৷

যিদ পাপ থে ক মন না িফরাও, তাহেল তা মরা ও তােদর মত

Luke 18:17 আিম তা মা েদর সিত বলিছ, যিদ কউ
কা নমে ত তার মেধ ে বশ করেত পারেব না!’

িশর

মেতা ঈে রর

রাজেক হ ণ

না কের তেব স

Romans 10:9-10,13 তু িম যিদ িনজ মুেখ যীে ক ভু বেল ী কা র কর, এবং অে র িবা স কর য় ঈ রই তাঁেক
মৃতেদর মধ থে ক জীিবত কেরেছন তাহেল উা র পােব৷ কারণ মানুষ অে র িবা স কের ধািমক
তা লাভ
করার জন আর মুেখ িবা েসর কথা ী কা র কের উা র পাবার জন৷ হা ঁ , শা বেল, ‘য় কউ তাঁেক িবা স
কের ডাকেব স উা র পােব৷’

যিদ চাও, এখােন এক সাধারণ া থনা আেছ যা তু িম ভগবােনর
উা রণ করেত পার৷
এই
উা রণ কের তু িম ভগবােনর কােছ ী কা র করেত পার য ভূ যী ী ের ওপর
তা মা র সূ ণ আা আেছ মুিদ া তা িহেসেব৷ এই শি ল তা মা েক রা করেব না৷ ধ ু ম
া
ভূ
যীর ওপর আা ই মুি দা ন করেত পাের !
“ভগবান,
আিম জািন য আিম আপনার িবে
িগেয় অেনক পাপ কেরিছ এবং শাি পাওয়ার যা গ৷ িক
আমার য শাি পাওয়া উিচত িছল তা যী ী
হ ণ কেরেছন, তাই তাঁর ওপর আা র মাধেমই
আিম ম া লাভ করব৷ আিম মুির জন আপনার ওপর িবা স রািখ৷ আপনার অপূব কৃপা এবং
ম া শী লতা র জন ধনবা দ – যা িকনা শাত জীবেনর উপহার ! আেমন !”
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