
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE

1. We are all sinners!

Luke 5:31-32 ਿਯਸੂ ਨ ਉਨ ਨੂ ਆੰਿਖਆ, “ਇਹ ਿਬਮਾਰ ਮਨੁ ੱ ਖਹਨ, ਿਜਨ ਨੂ ਵੈੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਿਕ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂ ੰ। ਮ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂ ੰਉਨ ਦੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹ , ਨਾ ਿਕ
ਧਰਮੀਆਂ ਨੂ ੰ।”

Luke 18:19 ਿਯਸੂ ਨ ਉਸਨੂ ਆੰਿਖਆ, ‘ਤੂ ੰ ਮੈਨੂ ਚੰੰਗਾ ਿਕ ਆਖਦਾ ਹ। ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੁੇ ਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

We are all sinners!

2.  There is a price for that sin!

Luke 16:15 ਿਯਸੂ ਨ ਉਨ ਨੂ ਿੰਕਹਾ, “ਤੁਸ ਲੋਕ ਸਾਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂ ਬੰਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਿਵਖਾਦੇ ਹੋ, ਪਰ
ਪਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਕਾਸੇ ਨੂ ਵੰੀ ਲੋਕ ਮੁ ੱ ਲਵਾਨਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੁੇ ਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ
ਕੀਮਤ ਨਹ ।”

Luke 9:5-6 ਅਤੇ ਿਜਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹ ਕਰਦ,ੇ ਜਦ ਤੁਸ ਉਹ ਨਗਰ ਛੱਡ, ਤ ਉਨ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂ ਝਾ ਦੇਵੋ।” ਇ ਰਸੂਲ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ, ਿ ਹਰ ,

ਹਰ ਥ ਤੇ ਜਾਕੇ ਖੁ -ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦ।ੇ

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



Luke 18:13 “ਮਸੂਲੀਆ ਇੱਕ ਖੂਂਜੇ ਿਵੱਚ ਖਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਜਦ ਉਹ ਪਾਰਥਨਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨ ਆਪਣਾ
ਿਸਰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁ ੱ ਕਣਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨ ਪਰਮੁੇ ਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂ ਬੰਾਾ ਿਨਮਾਣਾ ਪਗਟ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ‘ਹੇ ਪਭੂ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਮਹਰ ਕਰ! ਮ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹ !’

Luke 19:10 ਮਨੁ ੱ ਖਦਾ ਪੁ ੱ ਤਰਗੁਆਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂ ਲੰਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।”

Luke 24:46 ਿਫਰ ਿਯਸੂ ਨ ਉਨ ਨੂ ਿੰਕਹਾ, “ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ: ਮਸੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਮੌਤ ਤ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਮੌਤ ਤ ਉਭਰ ਆਵੇਗਾ।

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 ਿਯਸੂ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੀ
ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨੂ ਬੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂ ਉੰਸਦੇ ਨ ਰਾਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

Ephesians 2:8-9 ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਿਨਹਚਾ ਰਾਹ ਪਰਮੇੁ ਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ
ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸ ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵਵਾ ਸ ਰਾਹ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ਨੰਹ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤ
ਪਰਮੁੇ ਰ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਨਹ । ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੰਮ ਰਾਹ ਨਹ ਬਚੇ ਿਜਹੇ ਤੁਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰਡ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸਨ ਖੁਦ ਨੂ ਬੰਚਾਇਆ।



Titus 3:5 ਉਸਨ ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹ
ਿਜਹੀ ਆਂ ਅਸ ਪਰਮੁੇ ਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸ । ਉਸਨ ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੂ ਇੱੰਕ ਇਨਾ ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਕੀਤਾ ਿਜਸਨ ਸਾਨੂ ਪੰਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹ ਨਵ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ।

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

Luke 13:3 ਨਹ , ਉਨ ਨ ਨਹ ਕੀਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਨਹ ਬਦਲਗੇ , ਤ ਤੁਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਨ
ਦੀ ਤਰ ਨਟ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਵਗੇ ।

Luke 18:17 ਮ ਤੁਹਾਨੂ ਸੱੰਚ ਦੱਸਦਾ ਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਹਾ ਪਰਮੇੁ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂ ਬੰਿਚਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਗ ਨਹ ਕਬੂਲਦਾ, ਉਹ
ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇੁ ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਵੇ ਨਹ ਕਰੇਗਾ।”

ਇਸ ਪਾਰਥਨਾ ਨੂ ਜੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਥਨਾ ਨੂ ਕੰਿਹਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂ ਨੰਹ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂ ਪੰਾਪ ਤ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।



“ਪਰਮੇਸ਼ਰ,

ਮ ਜਾਣਦਾ ਹ ਿਕ ਮ ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹ। ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ
ਲਈ ਿਜਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮ ਸੀ ਤ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹ ਮੈਨੂ ਮੰਾਫ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ ਆਪਣੇ ਪਾਪ

ਤ ਦੂਰ ਹੱਟਦਾ ਹ ਅਤੇ ਮੈਨੂ ਆੰਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ
ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ! ਆਮੀਨ”
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