God’s Simple Plan of Salvation taken from I Юҳанно
Introduction
I Юҳанно 5:13 Ба шумо, ки ба исми Писари Худо имон доред, инро навиштаам, то донед, ки пгумо ба
Писари Худо имон дошта, ҳаёти ҷовидонӣ доред.

1. We are all sinners!
I Юҳанно 1:8 Агар гӯем, ки мо гуноҳе надорем, - худамонро фиреб медиҳем, ва дар мо ростӣ нест.
I Юҳанно 5:16-17 Агар касе бародари худро бинад, ки гуноҳе мекунад, ки анҷомаш мамот нест, бигзор
дуо гӯяд, ва Худо Ӯро ҳаёт хоҳад бахшид:. дар бораи онҳое мегӯям, ки анҷоми гуноҳашон мамот нест.
Гуноҳе ҳаст, ки анҷомаш мамот аст: дар бораи чунин гуноҳ намегӯям, ки дуо гӯед. Ҳар ноинсофй гуноҳ
аст, лекин гуноҳест, ки анҷомаш мамот нест.
1 Юҳанно 3:6 Ҳар кй дар Ӯ бимонад, гуноҳ намекунад; ҳар кй гуноҳ мекунад, Ӯро надидааст ва Ӯро
нашинохтааст.

We are all sinners!

2. There is a cost for sin!
I Юҳанно 5:19 Мо медонем, ки мо аз Худо ҳастем, вале тамоми ҷаҳон дар зери хукумати иблис аст.
I Юҳанно 5:12 Касе ки Писарро дорад, ҳаёт дорад, касе ки Писари Худоро надорац, ҳаёт надорад.
1 Юҳанно 3:15 Ҳар кӣ аз бародари худ нафрат дорад, қотил аст; ва шумо медонед, ки ҳеҷ як қотил
ҳаёти ҷовидоние надорад, ки дар вай сокин бошад.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 Юҳанно 4:10 Муҳаббат дар ин аст, ки на мо Худоро дӯсг доштаем, балки Ӯ моро дӯст дошт ва Писари
Худро барои кафорати гуноҳҳои мо фиристод.

Christ died for sinners!
1 Юҳанно 4:2-3 Рӯҳи Худоро шумо ин тавр хоҳед шиноҳт: ҳар рӯҳе ки зътироф кунад, ки Исои Масеҳ ба
ҳасби ҷисм омад, аз Худост, Ва ҳар рӯҳе ки инкор кунад, ки Исои Масеҳ ба ҳасби ҷисм омад, аз Худо
нест, балки рӯҳи зиддимасеҳ аст, ки дар бораи он шумо шунидаед, ки он меояд, ва он акнун дар ҷаҳон
аст.
I Юҳанно 5:11 Ва ин шаҳодат аз он иборат аст, ки Худо ба мо ҳаети ҷовидонӣ ато намудааст, ва ин ҳаёт
дар Писари Ӯст.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
I Юҳанно 5:14-15 Ва ҷуръате ки мо ба ҳузури Ӯ дорем, дар он аст, ки агар мо мувофиқи иродаи Ӯ чизеро
талаб кунем, Ӯ моро мешунавад; Ва агар донем, ки Ӯ моро дар ҳар чӣ талаб кунем, мешунавад, онро низ
медонем, ки он чи аз Ӯ талаб кардаем, меёбем.
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 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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