
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
1 Иоан 5:13   “Ман ин матлабро ба ту хамчун ба шахсе, ки ба номи Писари Худо бовар мекунад, навишта 
истодаам, то ту дони, ки ту сохиби хаети абади хасти.”  
 

I   Хамаи мо гунох содир мекунем. 
 
Паём ба римиён 3:10 Чунон ки навишта шудааст: "Касе одил нест, як нафар ҳам нест;  
 
Паём ба римиён 3:23   Хамаи мо гунохкорем. Хамаи мо коре кардаем, ки ба Худо хуш намеояд. 
 

 

Хамаи мо гунох содир мекунем. 
 
II   Марги абади ин чизест, ки мо барои гуноххоямон ба он 
сазовор шудем. 
 
Паём ба римиён 6:23   Зеро ки музди гуноҳ мамот аст, аммо бахшоиши файзи Худо ҳаёти ҷовидонист ба 
воситаи Худованди мо Исои Масеҳ.  
 
Ваҳйи 21:8   «Валекин тарсончакон, ва беимонон, ва палидон, ва қотилон, ва зинокорон, ва ҷодугарон, 
ва бутпарастон, ва ҳамаи дурӯғгӯёнро - насибашон дар кӯлест, ки бо оташ ва кибрит месӯзад; ин мамоти 
дуюм аст». 
   
III   Исо чазое, ки мо сазовор будем - яъне маргро ба худ гирифта, 
дар руи салиб аз олам гузашт. 
 
Паём ба римиён 5:6   Зеро ки Масеҳ, хднгоме ки мо ҳанӯз суст будем, дар вакти муқарраршуда барои 
осиён мурд.  
 



Паём ба римиён 5:8   Худо мухаббати Хешро нисбати мо чунин изхор менамояд: хангоме, ки мо хама 
гунахкор будем, Исо барои мо вафот кард. 
 
Паёми Иоан 3:16   Худованд дунеро чунон дуст медошт, ки У Писари яккаву ягонаашро дод, то ин ки 
шахсоне, ки ба У бовари доранд, намиранду хаети абади дошта бошанд. 
 
Паём ба римиён 6:23b   ………аммо тухфаи Худо ин хаёти абади тавассути Исо мебошад. 

 

 
Christ died for sinners! 

 
IV   Шумо метавонед онро танхо тавассути бовари, тавассути 
мархамат ва шафкати Худо ба даст оред. 
 
Паём ба ефесянихо 2:8-9   Ту бо мархамати Худо, ба шарофати бовариат, начот ефти – ва ин аз худи ту 
нест, ин тухфаи Худо – на ба шарофати ягон кор, то ин, ки ягон шахс инро ситоиш накунад. 
 
Тит 3:5    “у моро на барои корхои хубамон, балки ба шарофати рахму шафкати худаш начот дод. У моро 
тавассути шустани эхё ва азнавкунии Рухи Илохи начот дод.” 

Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, 
whereby we must be saved. 
 
V  Шумо имконпазир аст, агр Шумо ба Исо хамчун ба Начоткори 
хеш бовар кунед.  
 
Паём ба римиён 4:24   Вале нисбат ба мо низ: барои мо низ ҳисоб карда хоҳад шуд, ки имон дорем ба 
Он ки Худованди мо Исоро аз мурдагон эҳьё кард,  
 
 
 



Паём ба римиён 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".  
 

 
 
Агар Шумо Исоро хамчун Начоткори худ кабул карда, бахшиши Худоро ба даст овардан 
хохед, дуои зеринро кироат кунед. Кироат намудани дуои мазкур ва е ягон дуои дигар 
шуморо озод намекунад. Ин танхо рохи бовари ба Исо мебошад, ки ба бахшида шудани 
гуноххо имкон медихад. Дуои мазкур танхо як рохи ифода намудани бовари ба Худо ва 
баён намудани миннатдори барои бахшидани гуноххо мебошад.  

 

"Э худо,  

ман медонам, ки дар назди Ту гунох содир кардам ва сазовори чазо хастам. Аммо 
Исо чазои маро ба худ гирифт, то он, ки тавассути бовари ба У гуноххои ман 
бахшида шавад. Ман барои начот боварии худро ба Ту изхор менамоям. Барои 
мархаматат ва бахшиданат миннатпазирам! Омин!" 
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