God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven. The
question is do you believe what God says in his word.
1 John 5:13 బగవంతనొర్ మరి యేసునగ బరొస ఇర్వ లిర్ మీకున్, బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత. ఇద్ గొస్ట ి మీకున్
కరె మాయన ఇంజెరెన్ ఇవ్ సమ్ది లిహి కీస్కర్ మంతొన్.

1. We are all sinners!
It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway.
That is called sin! We all are guilty of it we have been doing it since we were born.
1 John 1:8 మహ్గ పాప్ స్కలె ఇంజెర్ వెహ్ె ట్తె, మావ మర్ట్ పస్ట కీతుర్ ఆంతట్. మహ్గ సతెమ్ మనొ.
1 John 5:16-17 తమవ సంగ మనవ ల్ బక తల్ మర్న్ తరొ అద్ పాప్ కియవ ల్ సూడ్తతకె, వోన్ సాటి మ్దర్ట్ పార్ తన కియన.
అస్కె బగవంతల్ వోర్ పాపెసతన్ పిసుసంతొర్. బతి మర్న్తతకె వోయవ ల్ పాప్#5:16 మర్న్తతకె వోయవ ల్ పాప్: ఈతంగ్
పాప్ె బగవంతన్ మర్ ల బడ్న ల్ వూర్కె న్ తాకుసంతంగ్. అని అవ్ పాప్ె యేసు కిరిసుతన్ హిందల్ పుటవ ల్ బచె
మాయవ ల్ కార్య తున్ వొపవ క్న్త వూర్కె న్ ఇర్ంతంగ్ (1వ యోహ్న్ 2:22; 3:14; 5:12). కియవ లిర్ సాటి పార్ తన కీమ్ి
ఇంజెర్ వెహ్చె ర్ స్కలొన్. బగడ్-నియతెన తాకవ లిక్ సమ్ది కామ్ె , పాపెె ఆందంగ్. బతి సమ్ది పాప్ె మర్న్తతకె
తాకుసంగ్.
త
1 John 3:6 తె కిరిసుతన బకితగ
నిలిి మనవ ల్ బోరె ఆయి పాప్ కీస్కర్ మనొర్. బతి పర్కు న్ సూడ్మ కి అని పర్కు న్
బారెతె కరి కియమ కి వోరె పాప్ కీస్కర్ మందంతొర్.

We are all sinners!

2. There is a cost for your sin!

1 John 5:19 మర్ట్ బగవంతనుర్ మరి-మ్దయడ్ ఆందట్ ఇనవ ల్ అని దనియతగ మనవ లిర్ కడ్మ తుర్ సమ్దిర్
సయతన్ద కెయ్దిన్ మంతెర్ ఇనవ ల్ గొస్ట ి మాకున్ టావయ్ద.
1 John 5:12 బూరె త బగవంతనొర్ మరినగ బరొస ఇర్ంతెరొ, వూర్కె న్ ఇద్ జీవ పుటంత. బూరె త బరొస ఇర్కరొ, వూర్కె న్
ఇద్ జీవ పుటొ.
1 John 3:15 తనవ సంగ మనవ ల్ బక తన్ పసంద్ కియొర్ వోర్, మాయన న్ జకవ ల్ ఆందర్. బోరె ఆయి మాయన న్
జకవ న్ బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటొ ఇంజెర్ మీకున్ టావయ్.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 John 4:9-10 తనొవ ర్ మరిన్ హిందల్ మర్ట్ జీవతె మన్త,ల తనకున్ మనవ ల్ వొరొరె మరిన్ ఇద్ దనియతె రొహ్తతర్.
ఇద్ తరికతె బగవంతల్ తనవ పెర్మ తున్ మాకున్ తొహ్తతర్. 10మర్ట్ బగవంతన్ పెర్మ కీతట్ ఇంజెర్ ఆయొ బతి,
తనయ్ మాకున్ లాడ్ కీస్కర్ మంతొర్. అదెన్ సాటిన్త తనొవ ర్ మరి బలిదాన్ ఆస్ట, మావంగ్ పాపుె న్ కండి కీనుర్
ఇంజెర్ రొహ్తతర్. ఇదె కర్ల్ పెర్మ ఆంద్.

Christ died for sinners!
1 John 4:2-3 తె మ్దర్ట్ బగవంతన ఆతమ తున్ ఇహిన్ కరి కియన: బద్తె ఆతమ యేసు కిరిసుత మాయన న రూపెన
బగవంతనల్ వాతొర్ ఇంజెర్ వొపంతయొ, అద్ ఆతమ బగవంతన ఆంద్. బతి మాయన న రూపెన యేసు వాతొర్
ఇంజెర్ బద్తె ఆతమ వొపొయొ, అద్ బగవంతన ఆతమ ఆయొ. ఆతల్ ఆతమ కిరిసుతనొర్ పగ-దార్న ఆంద్. ఆతల్ ఆతమ
వాంత ఇంజెర్ మ్దర్ట్ మ్దదొల్ కంజ్తతట్. అద్ ఇంకె దనియతగ వాస్టన్ మంత.
1 John 5:11 బగవంతల్ మాకున్ బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవతున్ సీతొర్. ఇద్ జీవ తనొవ ర్ మరినగ మంత. ఇదె బగవంతన
గవ ఆంద్.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
1 John 5:14-15 బగవంతన ఇచతున్ పియిి మర్ట్ బతల్ తల్ె తెకె గిర్, వోర్ మాకున్ కర్లెన్ సీంతొర్ ఇనవ ల్
టావ. మర్ట్ తల్ె వల్ వోర్ కంజంతొర్ ఇనవ ల్ టావ మతెతకె, తల్ె తంగ్ అవ్ మాకున్ పుటంతంగ్ ఇంజెర్ గిర్
టావయ్ద.

Romans 10:9-10, 13 అద్ బతల్ ఇతెతకె, యేసు పర్కు య్ద మా మాల్ె ల్#10:9 మాల్ె ల్: సమ్దిత్ పొరొ అదికార్ వాలె.
ఆందర్ ఇంజెర్ మా తొడ్తి వొపిి , బగవంతల్ వోన్ మర్నతల్ నండుసత ర్ ఇంజెర్, మా దిల్తగ బరొస కీతెకెన్, మర్ట్ బచె
మాంతట్. బారితెకె, మర్ట్ దిల్తగ బరొస కీతతున్ హిందల్, బగవంతల్ మాకున్ నియతున ర్ లెకతె యేతంతొర్.
అని మర్ట్ తొడ్తి వొపత కాడిె , బచె మాంతట్. బహ్న్ ఇతెతకె, “బగవంతన పొరొల్ ముటిి , పార్ తన కియవ ల్ హ్ర్ వొరొర్
బచె మాంతొర్”#యోవెల్ 2:32 ఇంజెర్ దర్మ -గ్గంత్నగ లిహి కీస్ట మంత.

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!"
If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! HALLELUJAH!
You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. It ALL
depends on doing what God SAID!
God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could"
be saved — but "shall be saved". YOU ARE SAVED!
త కియవ ల్ హ్ర్ వొరొర్ బచె మాంతొర్”#యోవెల్ 2:32
బహ్న్ ఇతెతకె, “బగవంతన పొరొల్ ముటిి , పార్న
ఇంజెర్ దర్మ -గ్గంత్నగ లిహి కీస్ట మంత. Romans 10:13
Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you HATH
EVERLASTING LIFE! Not "maybe" or "hope so" — BUT HATH — YOU ARE SAVED!
బోరె త బగవంతనొర్ మరిన్ పొరొ బరొస కీంతొరొ, వోన్ బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత. బోరె త వోన్ పొరొ బరొస
కియొరొ, వోన్ బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటొ. బతి బగవంతన సంగ్ వోన్ పొరొ నిలిి మందంత” ఇంజెర్
బాపితస్మ స్టయవ ల్ యోహ్న్ వెహ్తతర్. John 3:36
Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — YOU ARE SAVED! You did what God said —
AND GOD CANNOT LIE!
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