GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. Man by nature does evil (wrong).
John 3:19 ஒள�யான� உலகத்திே வந்தி�ந் ம�ஷ�ைடய
கி�ையகள ெபால்லாதைவகளாய��க்க ப�ய�னால அவர்க
ஒள�ையப்பார்க்க இ�ைள வ��ம்�கிறே அந்
ஆக்கிைனத்த�ர்ப் காரணமாய��க்கிற.

We are all sinners!

2. By that nature we are condemned.

John 3:18 அவைர வ��வாசிக்கிறவ ஆக்கிைனக்�ள்ள த�ர்க்கப்ப;
வ��வாசியாதவேனா, ேதவ�ைடய ஒேரேபறான �மார�ைடய
நாமத்தி வ��வாச�ள்ளவனாய�ராதப�ய�னா, அவன ஆக்கிைன
த�ர்ப்�க்�ட்பட்ட.
John 3:36 �மாரன�டத்தி வ��வாசமாய��க்கிறவ நித்தியஜ�வை
உைடயவனாய��க்கிறா; �மாரைன வ��வாசியாதவேனா ஜ�வைனக
காண்பதில், ேதவ�ைடய ேகாபம அவன்ேம நிைலநிற்�
என்றா.

There is a cost for your sin!

3. Jesus was in the world and he died for us.
JOHN 14:6 அதற் இேய�: நாேன வழி�ம சத்திய�
ஜ�வ�மாய��க்கிேற; என்னாேலயல்லா ஒ�வ�ம
ப�தாவ�ன�டத்தி வரான.
John 6:40 �மாரைனக கண், அவ�டத்தி வ��வாசமாய��க்கிறவ
எவேனா, அவன நித்தியஜ�வை அைடவ�ம, நான அவைனக
கைடசிநாள�ல எ�ப்�வ�, என்ை அ�ப்ப�னவ�ைட
சித்தமாய��க்கி என்றா.

John 3:17 உலகத்ை ஆக்கிைனக்�ள்ள த�ர்க்�ம ேதவன
தம்�ைட �மாரைன உலகத்தி அ�ப்பாம, அவராேல உலகம
இரட்சிக்கப்ப�வதற்க அவைர அ�ப்ப�னா.
John 1:10,12 அவர உலகத்தி இ�ந்தா, உலகம அவர �லமாய
உண்டாய�ற, உலகேமா அவைர அறியவ�ல்ை. அவ�ைடய
நாமத்தின்ே வ��வாச�ள்ளவர்கள அவைர ஏற்�க்ெகாண்டவ
எத்தைனேபர்கே, அத்தைனேபர்க ேதவ�ைடய
ப�ள்ைளகளா�ம், அவர்க�க அதிகாரங ெகா�த்தா.

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 அவராேலயன்ற ேவெறா�வரா�ம இரட்சிப இல்ை; நாம
இரட்சிக்கப்ப�ம் வானத்தி கீ ெழங்�, ம�ஷர்க�க்�ள
அவ�ைடய நாமேமயல்லாம ேவெறா� நாமம கட்டைளய�டப்பட
இல்ை என்றா.
EPHESIANS 2:8-9 கி�ைபய�னாேல வ��வாசத்ைதக்ெகா
இரட்சிக்கப்பட்; இ� உங்களா உண்டானதல, இ� ேதவ�ைடய
ஈ�; 9 ஒ�வ�ம ெப�ைமபாராட்டாதப�க இ� கி�ையகள�னால
உண்டானதல;
TITUS 3:5 நாம ெசய் ந�திய�ன கி�ையகள�ன�மித்த அவர நம்ை
இரட்சியாம, தம� இரக்கத்தின்ப, ம�ெஜன் ��க்கினா�,
ப��த் ஆவ�ய��ைடய �திதாக்�தலினா� நம்ை இரட்சித்த.

5. You must believe on the Lord and you will have everlasting life!
John 5:24 என வசனத்ைத ேகட், என்ை அ�ப்ப�னவை
வ��வாசிக்கிறவ�க நித்தியஜ�வ உண்; அவன ஆக்கிைன
த�ர்ப்�க்�ட்ப, மரணத்ைதவ�ட ந�ஙகி, ஜ�வ�க்�ட்பட்��க்க
என் ெமய்யாகே ெமய்யாகே உங்க�க் ெசால்�கிேற.

John 6:47 என்ன�டத்த வ��வாசமாய��க்கிறவ�க நித்தியஜ�வ
உண்ெடன ெமய்யாகே ெமய்யாகே உங்க�க் ெசால்�கிேற.
JOHN 10:28 நான அைவக�க் நித்தியஜ�வைன ெகா�க்கிேற;
அைவகள ஒ�க்கா� ெகட்�ப்ேபாவதில, ஒ�வ�ம அைவகைள
என ைகய�லி�ந் பறித்� ெகாள்வ�மில்.

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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