
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN 

 
Why did Jesus die? 

 
1.   Man by nature does evil (wrong). 
 
John 3:19 ஒள�யான� உலகத்தில வந்திந�் ம�ஷிைடய 

கத�ையகள ெபாலலா்ைவகளாயயி�கதக ப�யயனால அவரகள 

ஒள�ையபபார�கத்் இிைள வயி்்கதகி் அந் 

ஆ�கதைனத்்ரப்�ப� காரணமாயயி�கதக�.  
 

 
We are all sinners! 

 
2.   By that nature we are condemned. 
 



John 3:18  அவைர வய�வாசத�கதகவவ ஆ�கதைன�பளளாகத ்்ர�கபபடாவ; 

வய�வாசதயா்வினா, ி்வ�ைடய ஒிரிபகான பமார�ைடய 

நாமத்தல வய�வாச�ளளவனாயயரா்ப�யயனால, அவவ ஆ�கதைனத 

்்ரப்�பகபகடாயய்ட.  
 
John 3:36 பமாரன�டத்தல வய�வாசமாயயி�கதகவவ நதத்தயயவ்ைன 

உைடயவனாயயி�கதகாவ; பமாரைன வய�வாசதயா்வினா யவ்ைன� 

காணப்தலைல, ி்வ�ைடய ிகாப் அவவிமல நதைலநத்ப் 

எவகாவ. 
 

 
There is a cost for your sin! 

 
3.   Jesus was in the world and he died for us. 
  
JOHN 14:6 அ்்ப இிய�: நாின வழத�் சத்தய�் 

யவ்�மாயயி�கதிகவ; எவனாிலயலலாமல ஒிவ�் 

பய்ாவயன�டத்தல வராவ. 
 
John 6:40 பமாரைன� கண், அவ�டத்தல வய�வாசமாயயி�கதகவவ 

எவினா, அவவ நதத்தயயவ்ைன அைடவ�், நாவ அவைன� 

கைடசதநாள�ல எ�ப்வ�், எவைன அ�பபயனவிைடய 

சதத்மாயயி�கதக� எவகார. 
 



John 3:17   உலகதை் ஆ�கதைன�பளளாகத ்்ர�ப்ப� ி்வவ 

்்�ைடய பமாரைன உலகத்தல அ�பபாமல, அவராில உலக் 

இரகசத�கபப்வ்்காகிவ அவைர அ�பபயனார.  
 
John 1:10,12    அவர உலகத்தல இிந்ார, உலக் அவர �லமாய 

உணடாயய்ட, உலகிமா அவைர அகதயவயலைல.   அவிைடய 

நாமத்தவிமல வய�வாச�ளளவரகளாய அவைர ஏ்ட�ெகாணடவரகள 

எத்ைனிபரகிளா, அத்ைனிபரக்் ி்வ�ைடய 

பயளைளகளாப்ப�, அவரக்�ப அ்தகாரங ெகா்த்ார. 
 

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 அவராிலயவகத ிவெகாிவரா்் இரகசதப் இலைல; நா் 

இரகசத�கபப்்ப��ப வானத்தவ கீெழஙப், ம�ஷரக்�பளிள 

அவிைடய நாமிமயலலாமல ிவெகாி நாம் ககடைளயயடபபடப் 

இலைல எவகாவ. 
 
EPHESIANS 2:8-9 கதிைபயயனாில வய�வாசதை்�ெகாண் 

இரகசத�கபபக்ரகள; இ� உஙகளால உணடான்லல, இ� ி்வ�ைடய 

ஈப; 9 ஒிவி் ெபிைமபாராகடா்ப��ப இ� கத�ையகள�னால 

உணடான்லல; 
 
TITUS 3:5 நா் ெசய் ந்்தயயவ கத�ையகள�ன�மதத்் அவர ந்ைம 

இரகசதயாமல, ்ம� இர�கத்தவப�ிய, மடெயவம ���கதனா்், 

ப��த் ஆவயயய�ைடய ்்த்ா�ப்லதனா்் ந்ைம இரகசதத்ார. 
 
5.   You must believe on the Lord and you will have everlasting life! 
 
John 5:24 எவ வசனதை்� ிகக், எவைன அ�பபயனவைர 

வய�வாசத�கதகவ��ப நதத்தயயவ்வ உண்; அவவ ஆ�கதைனத 

்்ரப்�பகபடாமல, மரணதை்வயக் ந்ஙகத, யவ்��பகபக�ி�கதகாவ 

எவட ெமயயாகிவ ெமயயாகிவ உஙக்�ப் ெசால்கதிகவ.  



John 6:47 எவன�டத்தல வய�வாசமாயயி�கதகவ��ப நதத்தயயவ்வ 

உணெடவட ெமயயாகிவ ெமயயாகிவ உஙக்�ப் ெசால்கதிகவ. 
 
JOHN 10:28   நாவ அைவக்�ப நதத்தயயவ்ைன� ெகா்�கதிகவ; 

அைவகள ஒி�கா்் ெகக்பிபாவ்தலைல, ஒிவ�் அைவகைள 

எவ ைகயயலதிந� பகதத�� ெகாளவ�மதலைல. 
 

 
 

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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