
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1.   Man by nature does evil (wrong).

John 3:19 და ესე არს სასჯელი, რამეთუ ნათელი მოვიდა სოფლად, და
შეიყუარეს კაცთა ბნელი, ვიდრე ნათელი, რამეთუ იყვნეს საქმენი მათნი
ბოროტ.

We are all sinners!

1. By that nature we are condemned.



John 6:40 რამეთუ ესე არს ნებაჲ მომავლინებელისა ჩემისაჲ, რაჲთა ყოველი
რომელი ხედვიდეს ძესა და ჰრწმენეს მისი, აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ,და
მე აღვადგინო იგი უკუანაჲსკნელსა მას დღესა.

John 3:18 რომელსა ჰრწმენეს მისი, არა დაისაჯოს; ხოლო რომელსა არა
ჰრწმენეს, აწვე დასჯილ არს, რამეთუ არა ჰრწმენა სახელისა მიმართ ძისა
ღმრთისა მხოლოდ-შობილისა.

John 3:36 არამედ რისხვაჲ ღმრთისაჲ დადგრომილ არს მის ზედა.

There is a cost for sin!

3.   Jesus was in the world and he died for us.

John 14:6 ჰრქუა მას იესუ: მე ვარ გზაჲ და მე ვარ ჭეშმარიტებაჲ და ცხორებაჲ; არავინ
მოვიდეს მამისა, გარნა ჩემ მიერ.

John 3:17 რამეთუ არა მოავლინა ღმერთმან ძე თჳსი სოფლად, რაჲთა დასაჯოს სოფელი,
არამედ რაჲთა აცხოვნოს სოფელი მის მიერ.

John 1:10,12 სოფელსა შინა იყო, და სოფელი მის მიერ შეიქმნა, და სოფელმან იგი ვერ იცნა.
ხოლო რაოდენთა-იგი შეიწყნარეს, მოსცა მათ ჴელმწიფებაჲ შვილ ღმრთისა ყოფად,

რომელთა ჰრწამს სახელი მისი,



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 და არავინაჲ არს სხჳთ ცხორებაჲ და არცაღა არს სახელი სხუაჲ ცისა ქუეშე
მოცემული კაცთა, რომლითამცა ჯერ-იყო ცხორებაჲ ჩუენდა.

Ephesians 2:8-9 რამეთუ მადლითა ხართ გამოხსნილ სარწმუნოებისა მიერ, და ესე არა
თქუენგან, არამედ ღმრთისა ნიჭი არს: არა საქმეთაგან, რაითა არავინ იქადოს.

Titus 3:5 არა საქმეთაგან სიმართლისათა, რომელნი-იგი ვქმნენით ჩუენ, არამედ წყალობითა
თვისითა მიხსნნა ჩუენ, ბანითა მით მეორედ შობისაითა, განახლებითა სულისა წმიდისაითა,

5.   You must believe on the Lord and you will have everlasting life!

John 5:24 ამენ, ამენ გეტყჳ თქუენ, რამეთუ რომელმან სიტყუანი ჩემნი ისმინნეს და
ჰრწმენეს მომავლინებელი ჩემი, აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ, და სასჯელსა იგი არა
შევიდეს, არამედ გარდაიცვალოს იგი სიკუდილისაგან ცხორებად.

John 6:47 ამენ, ამენ გეტყჳ თქუენ: რომელსა ჰრწმენეს ჩემი, აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ.

John 10:28 და მე ცხორებაჲ საუკუნოჲ მივსცე მათ, და არა წარწმყდენ უკუნისამდე, და
არავინ მიმტაცნეს იგინი ჴელთაგან ჩემთა.

If you want to know for sure right now that you will go to heaven, pray this prayer, but
you must mean it from your heart.

Dear Lord,



I know that I am a sinner and I am condemned.  I believe that Jesus died for me on the
cross for my sins and I now trust you Jesus to get me to heaven.  I now put my faith in
you to save me and take me to heaven when I die.  I ask you to forgive me of all my
sins.
AMEN


