GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM ЮҲАННО

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
Юҳанно 3:19 «Ва ҳукм ин аст, ки нур ба ҷаҳон омад; вале мардум торикиро бештар аз рӯшной дӯст
доштанд, чунки аъмоли онҳо бад аст.

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.
Юҳанно 6:40 «Ва иродаи Фиристандаи Ман ин аст, ки ҳар кй Писарро дид ва ба Ӯ имон овард, ҳаёти
ҷовидонӣ дошта бошад; ва Ман дар рӯзи вопасин вайро эҳьё хоҳам кард».
Юҳанно 3:18 «Ҳар кӣ ба Ӯ имон оварад, маҳкум намешавад, лекин ҳар кӣ имон наоварад, аллакай
маҳкум шудааст, чунки ба исми Писари ягонаи Худо имон наовардааст.

Юҳанно 3:36 «Ҳар кӣ ба Писар имон оварад, ҳаёти ҷовидонй меёбад. Ва ҳар кй ба Писар имон
наоварад, ҳаётро нахоҳад дид, балки ғазаби Худо бар вай мемонад».

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
Юҳанно 14:6 Исо ба вай гуфт: «Ман роҳ ва ростӣ ва ҳаёт ҳастам; касе наметавонад назди Падар ояд,
магар ин ки ба василаи Ман;
Юҳанно 3:17 «Зеро Худо Писари Худро ба ҷаҳон барои он нафиристод, ки бар ҷаҳон доварӣ кунад,
балки барои он ки ҷаҳон ба воситаи Ӯ наҷот ёбад.
Юҳанно 1:10,12 Ӯ дар ҷаҳон буд, ва ҷаҳон ба воситаи Ӯ ба вуҷуд омад, ва ҷаҳон Ӯро нашиноҳт. Лекин ба
онҳое ки Ӯро қабул карданд ва ба исми Ӯ имон оварданд, кудрат дод, ки фарзандони Худо гарданд,

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 believe on the Lord and you will have everlasting life!
Юҳанно 5:24 «Ба ростй, ба ростй ба шумо мегӯям: ҳар кй каломи Маро бишнавад ва ба Фиристандаи
Ман имон оварад, ҳаёти ҷовидонӣ дорад ва ба доварй намеояд, балки аз марг ба ҳаёт гузаштааст.

Юҳанно 6:47 «Ба ростӣ, ба ростй ба шумо мегӯям: ҳар кӣ ба Ман имон оварад, ҳаёти ҷовидонӣ дорад.
John 10:28 «Ва Ман ба онҳо ҳаёти ҷовидонӣ мебахшам, ва онҳо то абад талаф нахоҳанд шуд, ва ҳеҷ кас
наметавонад онҳоро аз дасти Ман кашида гирад;

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 which is death
and hell. 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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