God’s Simple Plan of Salvation taken from I John
Introduction
I John 5:13 உங்க�க நித்தியஜ�வ உண்ெடன ந�ங்க அறிய�ம,
ேதவ�மார�ைடய நாமத்தின்ே ந�ங்க வ��வாசமாய��க்க�,
ேதவ�மார�ைடய நாமத்தின்ே வ��வாசமாய��க்கி உங்க�க
இைவகைள எ�திய��க்கிேற.

1. We are all sinners!
I John 1:8 நமக்�ப் பாவமில்ைலெயன்ேபாம, நம்ைம நாேம
வஞ்சிக்கிறவர்களாய��ப், சத்தியம் நமக்�ள்

இ

I John 5:16-17 மரணத்�க ஏ�வல்லா பாவத்ைத தன சேகாதரன
ெசயய ஒ�வன கண்டா, அவன ேவண்�தல்ெசய்யக்,
அப்ெபா� அவ�க் ஜ�வைனக ெகா�ப்பா; யா�க்ெகன்ற,
மரணத்�க ஏ�வல்லா பாவத்ைத ெசய்தவர்க�க; மரணத்�க
ஏ�வான பாவ�ண், அைதக்�றித ேவண்�தல்ெச நான
ெசால்ேல. அந�திெயல்லா பாவந்தா; என்றாம மரணத்�க
ஏ�வல்லா பாவ��ண்.
I John 3:6

அவ�ல நிைலத்தி�க்க எவ�ம பாவஞ்ெசய்கிறதில;

பாவஞ்ெசய்க எவ�ம அவைரக காண�மில்ை, அவைர
அறிய�மில்ை.

We are all sinners!

2. There is a cost for sin!
I John 5:19 நாம ேதவனால உண்டாய��க்கிேறாெமன,
உலக��வ�ம ெபால்லாங்க�க கிடக்கிறெதன்
அறிந்தி�க்கிேற.
I John 5:12 �மாரைன உைடயவன ஜ�வைன உைடயவன, ேதவ�ைடய
�மாரன இல்லாதவ ஜ�வன இல்லாதவ.
1 John 3:15 தன சேகாதரைனப பைகக்கி எவ�ம ம�ஷ
ெகாைலபாதகனாய��க்கிறா; ம�ஷ ெகாைலபாதகெனவேனா
அவ�க்� நித்தியஜ�வ நிைலத்திரா என் அறிவ�ர்க.

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!
1 John 4:10 நாம ேதவன�டத்தி அன்��ர்ந்ததி அல், அவர
நம்மிடத்த அன்��ர், நம்�ைட பாவங்கை நிவ�ர்த் ெசய்கி
கி�பாதாரபலியாகத தம்�ைட �மாரைன அ�ப்ப�னதினாே அன்
உண்டாய��க்கி.

Christ died for sinners!
1 John 4:2-3 ேதவஆவ�ைய ந�ங்க எதினாேல அறியலாெமன்றா:
மாம்சத்த வந் இேய�கிறிஸ்�ை அறிக்ைகபண்�க எந்
ஆவ��ம ேதவனால உண்டாய��க்கி. மாம்சத்த வந்
இேய�கிறிஸ்�ை அறிக்ைகபண்ண எந் ஆவ��ம ேதவனால
உண்டானதல; வ�ெமன் ந�ங்க ேகள்வ�ப்ப
அந்திக்கிறிஸ்�வ�� ஆவ� அ�ேவ, அ� இப்ெபா�� உலகத்தி
இ�க்கிற.
I John 5:11 ேதவன நமக் நித்தியஜ�வைன தந்தி�க்கிற, அந் ஜ�வன
அவ�ைடய �மாரன�ல இ�க்கிறெதன்ப அந்த சாட்சியா.

4. We must put our faith and trust in Christ alone!
I John 5:14-15 நாம எைதயாகி�ம அவ�ைடய சித்தத்தின ேகட்டா,
அவர நமக்� ெசவ�ெகா�க்கிறாெரன்ப அவைரப பற்ற நாம
ெகாண்��க்க ைத�யம. நாம எைதக ேகட்டா�, அவர நமக்�
ெசவ�ெகா�க்கிறாெரன நாம அறிந்தி�ந்ேதாமான, அவ�டத்தி
நாம ேகட்டைவகைள ெபற்�க்ெகாண்ேடாெம
அறிந்தி�க்கிேற.

Romans 10:9-10,13 என்னெவன்ற, கர்த்தராக இேய�ைவ ந� உன
வாய�னாேல அறிக்ைகய�ட, ேதவன அவைர ம�த்ேதா�லி�ந
எ�ப்ப�னாெரன உன இ�தயத்திே வ��வாசித்தா
இரட்சிக்கப்ப�. ந�தி�ண்டா இ�தயத்திே வ��வாசிக்கப்ப,
இரட்சிப்�ண் வாய�னாேல அறிக்ைகபண்ணப். ஆதலால
கர்த்த�ை நாமத்ைத ெதா��ெகாள்�கி எவ�ம
இரட்சிக்கப்பன.

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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