GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
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.
John 3:19 బారితెకె వోర్ దునియతుర్ సమ్దిర్గ వేడ్చి తున్ పియ్సి వాతొర్. బతి లోకుర్ తమ్వ ంగ్ కామ్క్ కరబన ంగ్
కీనెకె, సికటితె మ్నెనె
ె పసంద్ కీతెర్. అద్ తసవ త కారన్ ఇదె ఆంద్.
Romans 3:23 బారితెకె, హర్ వొరొర్ పాప్ కీతట్ అని బగవంతల్ సియవ ల్ మ్యమ తున్ యేత పర్సి ర్ సెల్వ ట్.#3:23
మ్యమ తున్ యేత పర్సి ర్ సెల్వ ట్: బగవంతల్ సీత మొదొడ మ్యమ తగ ఈసదార్్ ఆయ పర్సి ర్ సెల్వ ట్.

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.

John 6:40 బారితెకె, తన్వవ ర్ మ్రిన్ బాజ్ సూడ్చి , బరొస కియవ న్ బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటన ఇనవ లె బాబొన ఇచ
ఆంద్. అహన్ బరొస ఇరవ న్ తసవ కియవ ల్ దివొసున్ నేటి నేండుసంతొన్” ఇంజెర్ వూర్క్ న్ వెహ్తొర్.
John 3:18 “వోన గ బరొస ఇరవ న్ సికి త తసవ మ్న్వ. బతి బరొస కియొర్ వోన్, బగవంతన్వర్ వొరొర్స మ్నవ ల్ మ్రిన్
బరొస కియవ కాడ్చ్ , ఇదెన్ మునెనె వోన సికి త తసవ ఆత.
John 3:36 బోర్స ొ బగవంతన్వర్ మ్రిన్ పొరొ బరొస కీంతొరొ, వోన్ బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత. బోర్స ొ వోన్ పొరొ బరొస
కియొరొ, వోన్ బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటొ. బతి బగవంతన సంగ్ వోన్ పొరొ నిల్సి మ్ందంత” ఇంజెర్ బాపిొస్మ్
సియవ ల్ యోహన్ వెహ్తొర్.

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
John 14:6 అసె్ యేసు, “ననయె సరిత, సతెమ్న అని జీవత ఆందున్. నా బీగర్ బాబొనగ బోర్స వాయ పరొర్.
John 3:17 దునియతెర్క్ న్ సికి వాట్లె బగవంతల్ వోర్ మ్రిన్ సారి కియమ కి బతి, బచి కియెెనె సారి కీతొర్.
John 1:10, 12 వోర్ వచన్ ఇనవ ల్ ఇద్ దునియతె వాతొర్. వోన కెయెినె బగవంతల్ సమొి గడ్చ కియుస్తొ ర్. బతి ఇద్
దునియతుర్ వోర్ కరల్ బోర్ ఆందుర్ ఇనవ ల్ వొడ్చ్ కియమ కి. తెర్ బతి, బోర్-బోర్స ొ తనవ పొరొ బరొస ఇర్స ొరొ, వూర్
సమ్దిర్కున్ బగవంతనుర్ మ్రి-మ్దయడ్ ఆయెె అదికార్ సీతొర్.

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!
Salvation is trusting and receiving Jesus Christ as your Savior. It's trusting in the fact that Jesus Christ died on
the cross of Calvary to pay for your sins! It's realizing there is absolutely nothing whatsoever you can do to save
yourself and completely trusting in Jesus Christ to save you! It's not any church that saves. It's not any baptism,
not good works, not sacraments, not repenting, not praying through, not living a good life — IT'S NOT
ANYTHING YOU CAN DO!
Acts 4:12 వేర్ యేసున పొరొడున్ సుటి కీసి, దర్కొరిత్ పొరొ#4:12 కహి జాగంగ్ హాబడున్ బూడ్ ఇంజెర్ మ్ంత.
మ్నవ ల్సర బోనయ్ పొరొల్ మాకున్ బచి కియ పరొ” ఇంజెర్ వెహ్తొ ర్.

Ephesians 2:8-9 మ్దరట్ బరొసతున్ హిందల్ పెరమ త-దయతెన్ బచె మాతిట్. ఇద్ మీవ కెయెి జర్ గమ్కి, బతి
బగవంతన వరమ్నన న్ జర్ గత. 9కామ్క కియవ డున్ హిందల్, అద్ బచె మాయవ ల్ కామ్క జర్ గవ కాడ్చ్ , బోర్స పోక డ కీసెర్
వెహ్తె మోక సెలె.
Titus 3:5 వోర్ మావంగ్ నియతన ంగ్ కాము్ న్ హిందల్ మాకున్ బచి కియమ కి. బతి తనవ దయతున్ హిందలె మాకున్
బచి కీతొర్. బగవంతల్ మావంగ్ పాపు్ న్ న్వరొొర్. అని పవిత్త ఆతమ తున్ హిందల్, మాకున్ ఉందుంది జోక జల్మ సీసి,
పూన జినని
గ సీతొర్.

5. You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
John 5:24 నావ గొసి ి కంచి, నాకున్ సారి కీతొనగ బరొస ఇరవ న్, బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత. ఆతొన్

పాపు్ న్ హిందల్, వాయవ ల్ సికి తపంత. మ్రనొల్ తపిి , వోన్ బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటొ.
John 6:47 బోర్స ొ నహగ బరొస ఇరంతొరొ, వోన్ బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత ఇనవ ల్ సతెమ్క ఆంద్. 48ననయ్ జీవదాన్
సియవ ల్ కానెత ఆందున్.
John 10:28 నన అవెకున్ బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ సీంతొన్, అవ్ బసె్ న్ నాసెడమ్క ఆయొంగ్. నా కెయిల్ బోర్స అవెన్
ఊంద పరొర్.

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!"
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!
బహన్ ఇతెొకె, “బగవంతన పొరొల్ ముటిి , పార ొన కియవ ల్ హర్ వొరొర్ బచె మాంతొర్”#యోవెల్ 2:32 ఇంజెర్ దరమ త్గంత్నగ ల్సహి కీసి మ్ంత. Romains 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!
బోర్స ొ బగవంతన్వర్ మ్రిన్ పొరొ బరొస కీంతొరొ, వోన్ బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత. బోర్స ొ వోన్ పొరొ బరొస కియొరొ, వోన్
బసె్ ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటొ. బతి బగవంతన సంగ్ వోన్ పొరొ నిల్సి మ్ందంత” ఇంజెర్ బాపిొస్మ్ సియవ ల్ యోహన్
వెహ్తొర్. 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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