
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN 

 
Why did Jesus die? 

 
1.   Biz təbiətən və seçimdə günahkarıq. 
 
John 3:19   “And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than 
light, because their deeds were evil.” 
  

 
We are all sinners! 

 
2.   Biz ölümə və cəhənnəmə layiqik. 
 
John 6:40   “And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, 
may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.” 
 
John 3:18   “He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, 
because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.” 
 
John 3:36   “…and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.” 



 
There is a cost for sin! 

 
3.   Jesus was in the world and he died for us. 
 
Yəhya 14:6   “Yol, həqiqət və həyat Mənəm; Mənim vasitəçiliyim olmasa, Atanın yanına heç kim gələ bilməz” 
 
John 3:17   For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might 
be saved. 
 
Yəhya 1:10,12   “He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.   Onu 
qəbul edənlərin hamısına, Onun adına iman edənlərə isə Allahın oğulları olmaq haqqını verdi” 
 
4.   Biz özümüzü xilas edə bilmərik. 
 
Efeslilərə 2:8-9   “Zira Allahın lütfü ilə imanla xilas oldunuz və bu, sizdən asılı deyil, Allahın ənamıdır. 
Əməllərdən asılı deyil ki, heç kim öyünməsin” 
 
Titus 3:5   Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the 
washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;   
 
Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, 
whereby we must be saved. 
 
5.   İsa bizim uğrumuzda öldüyü üçün biz ona inanmalı, Onun 
ölümünün günahlarımızın əvəzi olduğuna etibar etməliyik - onda biz 
xilas olarıq! 
 
John 5:24   “Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath 
everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.” 
 
John 6:47  “Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.” 
 
John 10:28   And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out 



of my hand. 
 

 
 

Romalıların xilas yolunu izləmək istərdinmi? Əgər belədirsə, burada sənin edə biləcəyin bir 
dua nümunəsi var. Bu və ya digər duanı demək səni xilas etməyəcək. Yalnız Məsihə olan imanın 
səni günahlardan xilas edə bilər. Bu dua sadəcə imanını Məsihə ifadə etmə və sənin üçün xilası 
təmin etdiyinə görə minnətdarlıqdır.  
 
 
 

 
“Allahım,  
 
mən bilirəm ki, Sənə qarşı günah işlətmişəm və bunun əvəzi cəzadır. Lakin İsa Məsih 
mənim layiq olduğum cəzanı götürüb, ona görə də mən Ona imanla bağışlana bilərəm. 
Mən günahımdan üz döndərirəm və öz xilasım üçün Sənə güvənirəm. Sənin ecazkar 
lütfünə və əfvinə görə minnətdaram! Amin!” 
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