
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE

1. We are all sinners!

Luke 5:31-32 ଯୀଶୁ କହିେଲ, " ପାଇଁ । ପାଇଁ
ରହିଛ।ି ମଁୁ ସକାେଶ । ମଁୁ ପା ପାଇଁ ଆସିଛ।ି େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନ

।"

Luke 18:19 ଯୀଶୁ କହିେଲ, " େମାେତ େବାଲି କହିଲ? େକବଳ ।

We are all sinners!

2.  There is a price for that sin!

Luke 16:15 ଫାରୂଶୀମାେନ ଏହି ସବୁ କଥା । ଫାରୂଶୀମାେନ ନିଜ ଭଲ ସମାେଲାଚନା କେଲ।

Luke 9:5-6 ୟଦି ନଗରର େଲାେକ , େତେବ ନଗର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲିୟିବ ଓ ପାଦର ଧୂଳିତକ
େସଠାେର ଝାଡିେଦବ। େତେବ ଏହା ପାଇଁ େଚତାବନୀ େହବ।" ବାହାରିଗେଲ। େସମାେନ ନଗର େଦଇ
କେଲ। େସମାେନ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇେଲ ଓ ସବୁ ଜାଗାେର କେଲ।

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

Luke 18:13 କରଆଦାୟକାରୀ ଅଲଗା ଏକାକୀ ଠିଆ । କେଲେବେଳ େସ ଆଡକୁ ।
କରଆଦାୟକାରୀ ପାଖେର ନିଜକୁ କରି କେଲ, "େହ , େମା ଉପେର ଦଯା କର। ମଁୁ ଜେଣ ପାପୀ।"

Luke 19:10 ହଜି େଖାଜିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ।



Luke 24:46 ଯୀଶୁ କହିେଲ, " ମାରି ଦିଆୟିବା ଓ ତିନିଦିନପେର ପୁଣି େସ ଉଠିବା କଥା େଲଖା ଅଛ।ି

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 କାହା ପାଖେର , କାରଣ ଏହି ଆକାଶ ତେଳ େକୗଣସି ନାମ ଯାହା କି
ପାଇପାରିବା।"

ଏଫିସୀୟ 2:8-9 େସହି ବଳେର ପାଇଛ। ନିଜକୁ କରି ନାହଁ, ବରଂ ଏହା ଦାନ।
ନିଜ ର ପାଇ ନାହଁ। େୟପରି େକୗଣସି େଲାକ ଆେପ ପାଇଅଛି େବାଲି ନ କରୁ।

Titus 3:5 ସହିତ ପାଇଁ େହତୁ ପାଇ ନ । େସ
େଧାଇ କରି ନୂଆ ମଣିଷ । ଏହି ଓ ନୂତନତା ।

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

Luke 13:3 ନା, େସମାେନ ତାହା । ୟଦି ହୃଦୟ ଓ ଜୀବନଯାପନ ନଆଣିବ େତେବ
େସହି ଭଳି ପାଇୟିବ।

Luke 18:17 ଯୀଶୁ େସହି େଛାଟ ପାଖକୁ ଡାକିେଲ। େସ କହିେଲ, "େଛାଟ ପିଲାମାେନ େମା ପାଖକୁ
। ଅଟକାଅ । କାରଣ େୟଉଁ େଲାକମାେନ ଏହି େଛାଟ ଭଳ , େକବଳ େସହିମାେନ

େହେବ।



Romans 10:9-10,13 ୟଦି ନିଜ ମୁହଁେର କୁହ, "ଯୀଶୁ ," ଓ ମନ କେର େୟ, ଉଠାଇ ଆଣି
; େତେବ ପାଇୟିବ। ହୃଦୟେର େହାଉ ମୁଖ କହି କେଲ
ପାଉ। କୁେହ: " େଲାକ ପାଇବ।"

ହଁ, ଏହା େସତିକି ସହଜ | ଆପଣ ଆମଦନୀ କରିପାରିେବ |
ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଣା େଦଇ ପାରିେବ | ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଓ ଦୟା ,

କରିପାରିେବ |

ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ରୂେପ କରିବାକୁ ଏବଂ , କରିବାକୁ
, ଏଇ େଗାଟିଏ ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିେବ | ଏହି େକୗଣସି

କରିପାରିବ | େକବଳ ଉପେର ପାପର କରାଇ ପାରିବ |
ଏବଂ େଦବା ପାଇଁ ଏହି ଏକ

ସାଧାରଣ |

"େହ !

ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ପାପ କରିଅଛି ଓ ମଁୁ ପାଇବାର ଅେଟ | ମଁୁ େଯଉଁ ପାଇବାର
ତାହା ଯୀଶୁ | େତଣୁକର,ି େମାର କାରଣରୁ ମଁୁ େହବି | େମାର

ପାଇଁ ମଁୁ େମାର ନ କରିଛି | ଓ ପାଇ,ଁ ଯାହା
ଜୀବନର ଉପହାର ଅେଟ, ! " !
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