GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
Introduction
The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven. The
question is do you believe what God says in his word.
1 John 5:13 బగవంతనొర్ మరి యేసునగ బరొస ఇర్వ లిర్ మీకున్, బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత. ఇద్ గొస్ట ి మీకున్
కరె మాయన ఇంజెరెన్ ఇవ్ సమ్ది లిహి కీస్కర్ మంతొన్.

I We are all sinners!
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.
Romans 3:10 ఇదెన్ బారెతె, దర్మ -గ్గంత్నగ,
“నియతొొ ర్ వొరొర్ గిర్ స్కలొర్!
Romans 3:23 బారితెకె, హర్ వొరొర్ పాప్ కీతట్ అని బగవంతల్ స్టయవ ల్ మయమ తున్ యేత పరెె ర్ స్కల్వ ట్.#3:23
మయమ తున్ యేత పరెె ర్ స్కల్వ ట్: బగవంతల్ సీత మొదొడ మయమ తగ ఈసదార్ె ఆయ పరెె ర్ స్కల్వ ట్.
Romans 5:12 ఆదమ్ ఇనవ ల్ వొరొరె మాయొ న్ హిందల్, ఇద్ దునియతగ పాప్ వాత#పుట్గడ్మమ 3:6 అని పాపున్
హిందల్, మర్న్ వాత. ఇద్ మర్న్ సమ్దిర్గ పగ్ె మాత. బారితెకె, సమ్దిర్ పాప్ కీస్టన్ మంతెర్.

We are all sinners!

II There is a cost for that sin!
Romans 6:23 అని పాప్ కియవ డ ఆగ్కిత ఇనమ్ మర్న్ ఆంద్. బతి మా యేసు కిరిసుు పర్బు న్ హిందల్, బగవంతన
పెర్మ త-దయత వర్మ్ బస్కె ట్ మనవ ల్ జీవ మాకున్ పుటంత.

Revelation 21:8 బతి వెరె-బేక డలిర్, బరొస స్కలుర్ వూర్, కరెబలిర్, జకవ లిర్, ల్ంజెతనమ్ కియవ లిర్, సోదెంగ్
కియవ లిర్, మూరి ున పూజ కియవ లిర్, ల్బడ్ వడ్ె వలిర్ వీర్ సమ్దిర్ గందొకెొ పొచ్చె ర్ మనవ ల్ గండమొ గ అర్ంతెర్.
ఇద్ రెండవ మర్న్ ఆంద్” ఇంజెర్ వెహ్తుర్.
Revelation 20:11-15 అస్కె నన ఉంది దగ్వల్ పెర్ె రాజ-గాదితున్ అని తాన్ పొరొ ఉచ్చె మనవ ల్ బగవంతన్
సూడ్తున్. వోన నదుడల్ మకె ెదర్బురితున్ అని హాబడున్ జాగ స్కల్వ కాడ్మె , అవ్ అగటల్ మయెడ ఆతంగ్.
12-13 అస్కె సాస్ట తమగ మనవ లిర్ సమ్దిర్కున్ మర్న్ అని సాన లోకమ్ హవ్ల ె కియవ ల్ సూడ్తున్. ఉండె గిర్ నన గరిబ్కె
ఆయి, హరిబ్కె ఆయి, మర్న్ ఆస్ట తన గ మనవ లిర్ సమ్దిర్కున్ సమ్దిర్ హవ్ల ె కియవ ల్ సూడ్తున్. తె వూర్ సమ్దిర్
బగవంతన రాజ-గాదిత్ మ్దనె నిలిె దిస్కుర్. అస్కె గ్గంత్ె కోలి కియవ ల్ జర్ గత. బస్కె ట్ జీవతె మనవ లిర్ంగ్ పొరొల్ె
లిహి కీస్ట మనవ ల్ జీవత గ్గంత్ గిర్ కోలి కియవ ల్ జర్ గత. అవ్ గ్గంత్ె నగ లిహి కీస్ట మనవ లిక్ గొస్టన్
ి పియిె , వూర్
కీతంగ్ కామ్దె న్ పియిె , వూర్ మర్న్ ఆతుర్ తసవ జర్ గత.
14 అస్కె మర్న్తున్ అని సాన లోకమ్దన్ తడ్మమ తె పొచ్చె ర్ మనవ ల్ గండమొ గ వాటవ ల్ జర్ గత. ఇద్ రెండవ మర్న్
ఆంద్.
15 జీవతె మనవ లిర్ంగ్ పొరొల్ె మనవ ల్ జీవత గ్గంత్నగ పొరొల్ స్కలొర్ వోర్, హర్ వొరొన్ తడ్మమ త గండమొ గ
వాటవ ల్ జర్ గత.

III Christ died for our sins.
Romans 5:6 బహన్ ఇతెుకె, పాపిర్ ఆస్ట, మావ మర్ట్ మదత్ కియ పర్వ క్ మనెకె, కిరిసుు బరొబర్ వకతెొ , మా సాటి
పర్న్ స్టయెె వాతొర్.
Romans 5:8 బతి మర్ట్ సమ్దిర్ ఉండె గిర్ పాపెసులిర్ ఆస్ట మనెకెనె, కిరిసుు మా సాటి పర్న్ సీతొర్. ఇద్ తీరె ి,
బగవంతల్ మాకున్ బచొర్ లాడ్ కీంతొర్ ఇనవ ల్ తొహ్చె ర్ మంతొర్.
Romans 14:9 అదెన్ సాటినె ఇహిన్ పిస్ట మనవ లిర్ అని సాతుర్ పొరొ గిర్ మాల్ె ల్ ఆయెె, కిరిసుు పర్న్ సీస్ట-నండ్తుర్.
Romans 6:23 అని పాప్ కియవ డ ఆగ్కిత ఇనమ్ మర్న్ ఆంద్. బతి మా యేసు కిరిసుు పర్బు న్ హిందల్, బగవంతన
పెర్మ త-దయత వర్మ్ బస్కె ట్ మనవ ల్ జీవ మాకున్ పుటంత.

Christ died for sinners!

IV 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 కీస్ట, దర్బురిత్ పొరొ#4:12 కహి జాగంగ్ హాబడున్ బూడ్ ఇంజెర్ మంత.
మనవ లిర్ బోనయ్ పొరొల్ మాకున్ బచ్చ కియ పరొ” ఇంజెర్ వెహ్చు ర్.
Ephesians 2:8-9 మ్దర్ట్ బరొసతున్ హిందల్ పెర్మ త-దయతెన్ బచ్చ మాతిట్. ఇద్ మీవ కెయెి జర్ గమకి, బతి
బగవంతన వర్మ్నొ న్ జర్ గత. 9కామ్ కియవ డున్ హిందల్, అద్ బచ్చ మాయవ ల్ కామ్ జర్ గవ కాడ్మె , బోరె పోక డ కీస్కర్
వెహ్చె మోక స్కలె.
Titus 3:5 వోర్ మావంగ్ నియతొ ంగ్ కామ్దె న్ హిందల్ మాకున్ బచ్చ కియమ కి. బతి తనవ దయతున్ హిందలె మాకున్
బచ్చ కీతొర్. బగవంతల్ మావంగ్ పాపుె న్ నొరొుర్. అని పవ్లగ్త ఆతమ తున్ హిందల్, మాకున్ ఉందుంది జోక జల్మ సీస్ట,
పూన జినని
గ సీతొర్.

V We must put our faith and trust in Christ in order to be saved.
Romans 4:24 ఇద్ గొస్ట,ి స్టరిప్ అగ్బాహమ్దన్ సాటినె దర్మ -గ్గంత్నగ లిహి కీస్ట స్కలె బతి, మా సాటి గిర్ లిహి కీస్ట
మంత. మావొర్ యేసు పర్బు న్ నండుసవ ల్ బగవంతనగ మర్ట్ బరొస ఇరెె ర్ మంతట్. అదెన్ సాటి, బగవంతల్
మాకున్ గిర్ నియతుొ ర్ లెకతె యేతంతొర్.
Romans 10:9-10, 13 అద్ బతల్ ఇతెుకె, యేసు పర్బు యె మా మాల్ె ల్#10:9 మాల్ె ల్: సమొిత్ పొరొ అదికార్ వాలె.
ఆందుర్ ఇంజెర్ మా తొడెి వొపిె , బగవంతల్ వోన్ మర్నుల్ నండుస్తు ర్ ఇంజెర్, మా దిల్ుగ బరొస కీతెకెన్, మర్ట్ బచ్చ
మాంతట్. బారితెకె, మర్ట్ దిల్ుగ బరొస కీతతున్ హిందల్, బగవంతల్ మాకున్ నియతుొ ర్ లెకతె యేతంతొర్.
అని మర్ట్ తొడెి వొపు కాడ్మె , బచ్చ మాంతట్. బహన్ ఇతెుకె, “బగవంతన పొరొల్ మ్దటిె , పార్ ున కియవ ల్ హర్ వొరొర్
బచ్చ మాంతొర్”#యోవెల్ 2:32 ఇంజెర్ దర్మ -గ్గంత్నగ లిహి కీస్ట మంత.

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 ఇతెుకె, “బగవంతన పొరొల్ మ్దటిె , పార్ ున కియవ ల్ హర్ వొరొర్ బచ్చ మాంతొర్”#యోవెల్ 2:32 ఇంజెర్ దర్మ గ్గంత్నగ లిహి కీస్ట మంత. 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!
బోరె ు బగవంతనొర్ మరిన్ పొరొ బరొస కీంతొరొ, వోన్ బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటంత. బోరె ు వోన్ పొరొ బరొస కియొరొ, వోన్
బస్కె ట్ పిసవ ల్ జీవ పుటొ. బతి బగవంతన సోంగ్ వోన్ పొరొ నిలిె మందంత” ఇంజెర్ బాపిుస్మ స్టయవ ల్ యోహన్
వెహ్తుర్. 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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