
God’s Simple Plan of Salvation from Luke 
 
1.   We are all sinners! 
 
Luke 5:31-32   అందుక� ��సు��గ�ల�� �ా� ఆ��గయ్�గలలా���� ల�ౖదుయ డక్కలలదు.  ్�క�్నసుస 

�� ందుట��� ��ను �ాప�లను �ిల�వవ�్చ� �ా� �చ్ంత�లను �ిల�వ�ాలలద� లా���� �ె��పను.  

 
Luke 18:19 అందుక� ��సు��ను సత�పక���డన� ��ల �ెప�ప్ు���వ�? �ేవ��ొక్�ే తపప ్�� 

ఎవడ�ను సత�పక���డ� �ాడ�.  

 

 

We are all sinners! 
 

2.  There is a price for that sin! 
 

Luke 16:15    ఆయన �క� ్ను ��యల��దుట �చ్ంత�ల� అ��ిం్ు��నులాక� �ా� �ేవ�డ� � 

హృదయ్�లను ఎక�గ�ను. ్ను��యలలల ఘన్��ా ఎం్బడ�న�� �ేవ�� దృ�ి్�� అసహయ్�.  
 

Luke 9:5-6   �్�్ను ఎవక� �ేక�్��న�� ఆ పట్ట్�లలనుం�� బయల��కే�నప�పడ� లా���ద 

�ాకయ్��ా ఉండ�టక� � �ాదధూ� దు��ిల�య�డ� లా���� �ె��పను.  లాక� బయల��ే�� అంతటను 

సులాకత పక్టటం్ు్ు, (��గ�లను) స్సస  పక్ు్ు �ా� ్్�లలల సం��క్� �ే�ి��.  

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



Luke 18:13   అ�� ేసుంక�� దూక్��ా �ల�్ుం��, ఆ�ాశ్�ల�ౖప� కను� ల�త�త ట���నను �ైకయ్���లక 

��్�్ ��ట�్ ��ను్ు�ేలా, �ా�ి��ౖన నను� కక�ట�ం్ు్� ప���ను.  

 
Luke 19:10  న�ం�న���� ల�ద�� క��ం్ుటక� ్ను�యక�్�క�డ� వ�ె్న� అత��� �ె��పను.  

 
Luke 24:46    ���సుత  శ�్ ప�� ్�డవ ��న ్�న ్ృత�లలలనుం�� లల్ున�య�  

 

 

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   ్�� ఎవ�వలనను కకట కల�గదు; ఈ ��్్�న�� ్న్� కకట �� ందవల�ను �ా�, 

ఆ�ాశ్� ���ంద ్ను��యలలల ఇయయబ��న ్�� ఏ ��్్�న కకట �� ందలల్� అ��ను.  

 
Ephesians 2:8-9   �క� ��ా్స్���్�ా కృప�తే�� క��ంపబ��య����క�; ఇ�� �వలన క���న�� �ాదు, �ేవ�� 

వక��.   అ�� ���యలవలన క���న���ాదు గనుక ఎవడ�ను అచశయపడ �ల�లలదు.  

 
Titus 3:5    ్న్� �చ� అనుస��ం� �ే�ిన ���యల్�ల్��ా �ాక, తన క�కక్���ప�పన�� 

ప�నకజన్సంబంధ�ధ�న �ా�న్� ��్�ాను, ప�����ధ త్ ్నక� నూతన స్వ�వ్� కల�గజ�య�ట 

��్�ాను ్నలను క��ం�ెను.  



 
5.  You must put your faith and trust in Christ alone.  
 
Luke 13:3   �ాక� ��� �ెప�ప్ు���ను; �క� ్�క�్నసుస �� ంద���డల �కందక�ను ఆల��� 

న�ంత�క�.  

 
Luke 18:17 �న� �డ్వల� �ేవ�� �ాజయ్� అం��క��ంప�లాడ� ���లల ఎంత్�త్్�ను పల్��ంపడ� 

��� �శ్య్��ా �ెప�ప్ు���న��ను.  

 
Romans 10:9-10,13    అ�ే్న�ా��సు పర్�వ� � ��టట�� ఒప�ప���, �ేవ�డ� ్ృత�లలలనుం�� ఆయ నను 

లల��న� � హృదయ ్ందు �శ్�ిం�న��డల, �వ� క��ంపబడ�దువ�.  ఏల యన�ా �చ కల�గ�నట�్  

్ను��యడ� హృదయ్�లల �శ్�ిం్ును, కకట కల�గ�నట�్  ��టట�� ఒప�ప��నును. ఎందుకన�ా పర్�వ� 

��్్�నుబటట్ �ా్కసన�ేయ� లా�ెవ�ోలాడ� క��ంపబడ�ను.  
 

 

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 


