
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE

1. We are all sinners!

Luke 5:31-32 તેઓને આયો , “તં ુ રત માણસોને વૈદની જર પડતી નથી. ફત
રોગીઓને જ વૈદની જર પડ છે. ુ ં ા મા ણક માણસનો નહ પરંુ પાપીઓને તેઓના વ ન અને
દય પરવતન કરવા બોલાવવા આયો ં !”

Luke 18:19 ઈુ એ તેને કુ ં ક, “ુ ં મને શા માટ ઉમ કહ છે? ફત દવ જ ઉમ છે.

We are all sinners!

2.  There is a price for that sin!

Luke 16:15 ઈુ એ ફરોશીઓને કુ ,ં “તમાર ત ને તમે લોકો સામે સાર દખા ડો છો. પણ દવ ણ ે
છે ક ખરખર તમારા દયમા ં ુ ં છે કંઈ લોકોની દટએ છે તે દવની આગળ તો િધા રને
પા છે.

Luke 9:5-6 જો શહરના લોકો તમાુ ં વા ગત ન કર તો શહરની બહાર જઈને તમારા પગ પર
લાગેલી ૂ ળ ખંખેર નાખજો. આ તમને ચેતવણીપ બનશ.ે” તેથી તે િશયો બહાર નીકયા . તેઓ
બધા ગામડાઓમાંથી પસાર થયા. તેઓ ુ વા તા ગટ કરતાં અને સવ લોકોને સા કરતાં ગયા.

3.  Jesus died and paid for our sins on the cross!



Luke 18:13 “જકાત ઉઘરાવનાર પણ એકલો ઊભો રો . પણ યા ર એણે કર , યા ર તેણે ઊચે આકાશ
તરફ જોુ ં પણ નહ . દાણીએ છાતી ૂ ટને કુ ં ક, ‘ઓ દવ, મારા પર દયા કર, ુ ં એક પાપી ં !’

Luke 19:10 માણસનો દકરો ખોવાયેલા માણસોને શોધવા અને તેઓને તારવા આયો છે.”

Luke 24:46 પછ ઈુ એ તેઓને કુ ં ક, “તે લખુે ં છે ક તને માર નાખવામાં આવશે અને ી દવસે તે
ૃ ુ મા ંથી ઊઠશે.

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 મા ઈુ એકલો જ લોકોુ ં તારણ કર શક તેમ છે. ુ િનયા મા ં તેના એકલાના નામમાં જ આ સામય છે.
લોકોુ ં તારણ કરવા માટ આપવામાં આવેલ છે. ઈુ ના વડ આપુ ં તારણ થુ ં જોઈએ!”

Ephesians 2:8-9 ુ ં એમ કહવા માં ુ ં ક તમે ૃ પા થી તારણ પાયા છો.અને તે ૃ પા તમને િવા સથી મળેલી છે.
તમે તમાર ત ે તારણ પાયા નથી. તે દવું દાન છે. ના! તમારા કાયથી તમાુ ં તારણ થુ ં નથી.અને તેથી કોઈ
પણ યત પોતાની ત ે તારણ પામી છે તેવી બડાઈ ન માર શક.

Titus 3:5 તેની સાથે યા યી થવા માટ આપણે કરલા ૃ યોને કારણે તેણે આપણને તાયા નથી. પરું તેની દયાથી
તેણે આપણને ુ નમના ના નથી તેના પિવ આમા ા રા આપુ ં નવીનીકરણ કરને દવે આપણને તાયા છે.



5.  You must put your faith and trust in Christ alone.

Luke 13:3 ના, તેઓ નહોતા! પણ જો તમે બધા પતા વો નહ કરો તો તમે પણ પેલા લોકોની મ
નાશ પામશો!

Luke 18:17 ુ ં તમને સાુ ં કુ ં ં , ક, કોઈ દવું રાય બાળકની મ નહ વી કા ર , તે તેમાં નહ જ
પેસશ!ે”

Romans 10:9-10,13 જો તમે તમાર ુ ખવા ણી નો ઉપયોગ આમ કહવા માટ કરશો ક, “ઈુ ુ છે,” અને જો તમે
તમારા મનમાં માનશો ક દવે ઈુ ને ૃ ુમા ંથી ઉઠાડયો છે, તો તમાુ ં તારણ થશે. હા, અમે અમારા દયો થી માનીએ
છએ , અને તેથી અમને યા યી ઠરાવાયા છે. અને, “અમે એમાં માનીએ છએ .” એમ કહવા માટ અમે અમાર ુ ખની
વાણીનો ઉપયોગ કરએ છએ ;અને તેથી આપુ ં તારણ થુ ં છે. હા, શા કહ છે, “ુ માં િવા સ રાખનાર દરક યત
તારણ પામશે.”

If you want to know for sure right now that you will go to heaven, pray this prayer, but you must
mean it from the heart.

Dear Lord,

I know that I am a sinner and I deserve hell, but that Jesus died on the cross, was buried
and three days later rose from the dead for my sins. I now trust Jesus to save me and to
take me to heaven when I die.  I ask him to forgive me of all my sins.

AMEN


