
God’s Simple Plan of Salvation from Luke

1.   We are all sinners!

Luke 5:31-32 येशू या ं ना हणा ला , “जे िनरोगी आहेत या ं ना वैा ची गरज नाही, पण जे रोगी आहेत, या ं ना वैा ची
गरज आहे. मी धािमका ं स नाही तर पाया ं स पा ता प करया सा ठी बोलावया स आलो आहे.

Luke 18:19 येशू या ला हणा ला , “मला उम का हणतो स ? देवािशवाय कोणीही उम नाही.

We are all sinners!

2.  There is a price for that sin!

Luke 16:15 तो या ं ना हणा ला , “तुही वत :ला लोकांसमोर नीितमान हणू न िमरवता दाखिवता, पण देव तुमची
अंत:करणे ओळखतो. जे लोकांना महवा चे वाटते ते देवाया ी न े टाकावू आहे.

Luke 9:5-6 जेथे लोक तुमचे वा गत करणार नाहीत, तेथे गाव सोडताना या ं या ि व सा हणू न आपया
पायावरील धूळ झटकून टाका.” ते िनघाया नं तर सव गावातून सुवाता सांगत व लोकांचे रोग बरे करीत गेले.

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

Luke 18:13 “परंतु जकातदार दूर अंतरावर उभा रािहला व आपले डोळे वगा कडे वर न उचलता आपली छाती
बडवीत हणा ला , “हे देवा, मज पापी माणसावर दया कर!’

Luke 19:10 कारण मनुया चा पु जे हरवलेले ते शोधावयास व तारावयास आला आहे.”



Luke 24:46 मग तो या ं ना हणा ला , “असे िलिहले आहे क , ित ा ने दु:ख भोगावे आिण मेलेया ं तू न ितसया
िदवशी उठावे.

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 येशू हा एकमेव आहे जो लोकांना ता शकेल. या चे नाव हेच फ जगामये आहे जे लोकांना
तारया सा ठी िदले आहे,आमचे तारण येशूा रे झालेच पािहजे!”

Ephesians 2:8-9 कारण देवाया कृपेने िवा सा या ा रे तुमचे तारण झाले आिण ते तुमया कड ू न झाले नही, तर ते
देवापासूनचे दान असे आहे. आिण एखादा काही काम करतो या चा परणा म हणू न नहे . यासाठी कोणी बढाई मा
नये.

Titus 3:5 या ने आहा ला तारले. देवाकडून िनदष हणव ू न घेया सा ठी आही केलेया कोणया ही कृया ं नी नहे तर
या या दयेमुळे आही तारले गेलो आिण ते आमया कड े नया जमा या ना ना ार े आही नवीन जम पावलो आिण
पिव आया ा रे ा झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो.

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

Luke 13:3 नाही, मी तुहा ं स सांगतो, जर तुही पा ाप केला नाही तर ते जसे मेले तसे तुही ही मराल.

Luke 18:17 मी खरोखर तुहा ं ला सांगतो, जो कोणी देवाया राया चा बालकासारखा वी का र करीत नाही. या चा
वगा त वे श होणार नाही.”



Romans 10:9-10,13 क , जर तू तुया मुखाने “येशू भु आहे” असा िवा स धरतोस आिण आपया अंत:करणात
देवाने या ला मेलेया ं तू न उठिवले असा िवा स धरतोस तुझे तारण होईल कारण नीितमवा सा ठी मनुय अंत:करणाने
िवा स ठेवतो आिण तारणासाठी िवा सा ने कबूल करतो. कारण “जे कोणी भू चे नाव घेऊन हाक मारतील, या ं चे
तारण होईल.”

कृपेने दयाळूपणामुळे शकता. जर िजझस तुमचा
मानत असाल देवाकडून असाल, तर इथे आहे जी

शकता. तुमचे रक्षण होणार . िजझस
ठेवूनच तजवीज होऊ शकेल. केवळ तुमचा देवावर असलेला

तजवीज बदल आभार आहे.

"हे देवा,

मला आहे मी पाप केले आहे मी आहे. पण मी
आहे ती िजझस कारण मुळे मला
शकत.े मी पापां पासून बाजूला झालो माझा ठेवला. तु

आहे! !"
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