GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
John 3:19 �ేమటగగ్ నుం� ఈ ల�క��� ���న్ల వ�ెత్ . ��� మనుసుర�్క ��డ్డ పనుంగ� త�ంగ���ా�ి ���న్లత్కనన్ ఈకట��
��క�్కవ ���స��ర� �ాబట�్ట ��� ��య��ి �ేమండ� ఈ ల�క�� �ర�ప్ త�ం����.

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.
John 6:40 బ��� అత�క� మ��� అతత్ ���న్ �ెల�సు్కనుం� �� �� ం◌్�� నమ్మకమ్ ���ి��ం�ొ ఓండ� బ���్కట��� మం���

బత���� ఏం� మల్ల ననన్ ఓ�� ఆక�� �����ె �ా�నుం� �ేతత్ట�� ���న్ ��తత్ త��ప్� ఇస్ట మ్ ఆ�ి �ం�ె ఇంజ��� ���త్ �.

John 3:18 బ��� అత�క� ఓ�� న�్మ��ం�ొ ఓ��� �ేమట� �ర�ప్ మ��న్. ��� బ��� అత�క� ఓ�� న�్మల�్లం�ొ ఓండ�
�ేమట� ఒ��ం�ే మ���
� న�్మల�్ల �ాబట�్ట ఓ� �� ం◌్�� �ేమట� �ర�ప్ ఇంతక మ���న్ �ాట� మ�ెత్ .

John 3:36 బ��� అత�క� మ���
� �� ం◌్�� నమ్మకమ్ ��స��ం�ొ ఓ��� బ���్కట��� మం��� బత�క� మం�ెత్ . ��� బ��� అత�క�
మ���
� �� ం◌్�� నమ్మకమ్ ��సక�ండ మం��ం�ొ ఓ��� బ���్కట��� మం��� బత�క� �ొ ర�� ��� �ేమట� ��పమ్ ఓ� �� ం◌్��
��్చ మం�ెత్ ఇంజ��� ����.

There is a cost for sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
John 14:6 ����� ��సు: న��న్ �ేమటగగ్ ��య�� అ్ర�� ఆ�ి ���న్, న��న్ �జమ్ ��తత్��ండ�, న��న్ �ానమ్ ఈద��ం���ి
���న్. �� �ో ��ం�ి�� అం�ో ర� అయ�య్నగగ్ ��య�ాల�.

John 3:17 మనుసు��్క� �ర�ప్ త�ంగ��ం�� �ేమండ� ఓ� మ���
� ఈ ల�క��� ���ల�్ల. ��� ఓ� �ో ��ం�ి�� ఈ ల�క�ె
మం��� మనుసు��్క� �ా�ాడ��ం�� ఓ�� ����త్.

John 1:10,12 ఓండ� ఈ ల��ా�ె ప�ర్వ�ెనుం� మ��త్. ఈ ల�క�� ఓండ� త�ంగత్ ��్క��్క� ఈ ల��ా�ె మం��� మనుసుర�్క

ఓ�� ప��న్ల�్లర�. ��� బ���రత�క� ఓ�� దగ��్క ��ి ఓ� ���ేట�� �� ం◌్�� నమ్మకమ్ ���ి�త్ ��� ఓరం�ో ర� �ేమట� �ిల్ల �క�
ఆద��ం�� ఓ� ��దద్��క�� ఓ���� ఇ��త్.

4. Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s
word for it, and trust Jesus alone!

Acts 4:12 ఓ� �ో ��ం�ి�� �ాప�ెనుం� రచ్చన క����ె ��� ఇం�ా ���� బ���� �ో ��ం�ి�� అ�య్; ఆ�ాస�ె ఇడ��� ��లద్ � �� ం◌్��
మం��� మనుసు��్కనమట� ర�్చ�ాన్ం�� ఓ� ���ెట� త�ాప్ ఇం�ా ���� బ����� ���ేర� ఈ��ల�్ల ఇంజ��� ���త్ �.

Ephesians 2:8-9 ఓ� దయ�� ��య��ి, నమ్మ�ా�ె �ో ��ం�ి�� �ాప�ెనుం� ర�్చసబ��త్ర్. ఇదుద్ �వల్ల జరగత్ ద�య్.

�ేమం�ే ���� బమమ�నం�ా ఇ��త్. బ��� గ�డ ��రం�ా ���యక�ం�� మంద��ం�� ఇదుద్ పనుం��� ��య��ి జరగత్ ద�య్.
Titus 3:5 మ��డ� త�ంగత్ మం� పనుం��� ��య��ి ఓండ� మ��� ర�్చసక�ం��, ఓ� దయ�� ��య��ి మ���

�ాప�ెనుం� �����ి, సుబ్బరమ్ త�ం��, సుబ్బరమ్ మం��� ఆ��్మ �ో ��ం�ి�� ��తత్ బత���� ఇ��త్.

5. You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
John 5:24 బ��� అత�క� �� మ�ట ��ం� ల�బ���ి ���న్ ����త్�� నమ�్మక�ంట�ం�ొ ఓండ� బ���్కట��� బ����త్ �. ఓండ� �ా��
���ప్నుం� త�ిప్�ి బ���్కట��� మం��� బత���� ఏం���� ఇం� ననన్ �జంగ ��చ్చ��న్.

John 6:47 ��యగగ్ నమ్మకమ్ మంద����� బ���్కట��� మం��� �ానమ్ �ం�ె ఇం� �జంగ �క� ��చ్చ��న్.
John 10:28 ననన్ �ాట��� బ���్కట��� బ��� మం��� ��త�� ఈస��న్. అమ్వ బ���్క గ�డ �ా���ి అ��న్. బ��� గ�డ �ాట��
�� కయ��ెనుం� ల���.

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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