
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM LUKE 
 
1. We are all sinners! 
 
Луқо 5:31-32   Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «На тандурустон, балки беморон ба табиб ҳоҷат доранд;  «Ман омадаам, 
ки на одилонро, балки гуноҳкоронро ба тавба даъват кунам».  
 
Луқо 18:19   Исо ба вай гуфт: «Чаро Маро некӯ мегӯй? Ҳеҷ кас некӯ нест, ҷуз Худои ягона. 
 

2.  
We are all sinners! 

 
2.  There is a cost for that sin! 
 
Луқо 16:15   Ба онҳо гуфт: «Шумо худро пеши мардум одил вонамуд мекунед, вале Худо аз дилҳои шумо огоҳ аст: 
зеро он чи дар назари мардум олидараҷа аст, пеши Худо зишт аст.  
 
Луқо 9:5-6   «Ва агар дар ягон ҷо шуморо қабул накунанд, вақте ки аз он шаҳр берун меравед, ғубори пойҳои 
худро биафшонед, то ки шаҳодате бар онҳо гардад».  Онҳо рафтанд ва деҳ ба деҳ гашта, дар ҳама ҷо башорат 
медоданд ва шифо мебаҳшиданд.  
 
3. Jesus died and paid for our sins on the cross! 
 
Луқо 18:13    «Аммо боҷгир, дуртар истода, ҳатто ҷуръат надошт, ки чашмонашро сӯи осмон баланд кунад; балки 
синаи худро мезаду мегуфт: "Худоё! Ба мани гуноҳкор раҳм кун".  
 
Луқо 19:10   1«Зеро ки Писари Одам омадааст, то ки гумшударо пайдо кунад ва наҷот диҳад».  
 
Луқо 24:46   Ва ба онҳо гуфт: «Чунин навишта шудааст, ва чунин лозим буд, ки Масеҳ укубат кашад ва дар рӯзи 
сеюм аз мурдагон эҳьё шавад. 
 



 
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! 
 
Аъмоли 4:12   «Дар ҳеҷ каси дигар наҷот нест, ва дар зери осмон ҳеҷ исми дигаре ба одамон ато 
нашудааст, то ки ба василаи он наҷот ёбем». 
 
Эфсӯсиён 2:8-9   Зеро ки шумо бо файз ба воситаи имон наҷот ёфтаед, ва ин на аз шумост, балки атои 
Худост, 9 Ва аз аъмол нест, то ки ҳеҷ кас фахр накунад. 
 
Титус 3:5   Ӯ моро на бар тибқи аъмоли одилонае ки мо мекардем, балки ба ҳасби марҳамати Худ наҷот 
дод, ба василаи ғусли таваллуди дубора ва таҷдиде ки аз Рӯҳулкудс аст. 
 

 
 
 
 



5.  You must put your faith and trust in Christ alone.  
 
Луқо 13:3   «Не, мегӯям ба шумо; лекин агар тавба накунед, ҳамаатон ҳамин тавр нобуд хоҳед шуд.  
 
Луқо 18:17   «Ба ростй ба шумо мегӯям: ҳар кӣ Малакути Худоро монанди кӯдак қабул накунад, ба он дохил 
намешавад».  
 
Румиён 10:9-10,13  Зеро агар ту бо даҳони худ эътироф кунӣ, ки Исо Худованд аст, ва бо дили худ имон 
оварӣ, ки Худо Ӯро аз мурдагон эҳьё кард, наҷот хоҳӣ ёфт;  Чунки одам бо дили худ имон меоварад, ки 
ин барои адолати ӯст, ва бо даҳони худ эътироф мекунад, ки ин барои наҷоти ӯст. Зеро "ҳар кӣ исми 
Худовандро бихонад, наҷот хоҳад ёфт".  
 

 
 
 
If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is 
prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting 
in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to 
God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.  
 
"Lord,  
 
I know that I am a sinner. I know that I deserve the consequences of my sin. However, I 
am trusting in Jesus Christ as my Savior. I believe that His death and resurrection 
provided for my forgiveness. I trust in Jesus and Jesus alone as my personal Lord and 
Savior. Thank you Lord, for saving me and forgiving me! Amen!" 
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