
God’s Simple Plan of Salvation taken from I Yәhya 
 
Introduction 
 
I Yәhya 5:13  Bunları sizә – Allahın Oğlunun adına iman edәnlәrә yazdım ki, әbәdi hәyata malik olduğunuzu 
bilәsiniz.  
  
1.  We are all sinners! 
 
I Yәhya 1:8   Әgәr günahsız olduğumuzu iddia ediriksә, özümüzü aldadırıq vә daxilimizdә hәqiqәt yoxdur. 
 
I Yәhya 5:16-17   Әgәr bir kәs qardaşının ölümә aparmayan günah etdiyini görsә, qoy Allahdan onun sağ 
qalmasını dilәsin vә belәcә ona – ölümә aparmayan günah edәn kәsә hәyat versin. Ölümә aparan günah da 
var. Demirәm ki, bu barәdә Allahdan istәsin.  Hәr cür haqsızlıq günahdır, amma ölümә aparmayan günah da 
var. 
 
1 Yәhya 3:6   Onda qalan hәr kәs günahını davam etdirmәz. Günahını davam etdirәn hәr kәs nә Onu görüb, nә 
dә Onu tanıyır. 
 

 
We are all sinners! 

 
2. There is a cost for sin! 
 
I Yәhya 5:19  Bilirik ki, biz Allahdanıq, amma bütün dünya şәr olanın hakimiyyәti altındadır.  
 
I Yәhya 5:12  Oğula malik olan şәxsin hәyatı var, Allahın Oğluna malik olmayan şәxsin isә hәyatı yoxdur.  
 
1 Yәhya 3:15  Qardaşına nifrәt edәn hәr kәs qatildir. Bildiyiniz kimi, heç bir qatil özündә qalan әbәdi hәyata 
malik deyil. 
  
 
 



3. Jesus died and paid for our sins on the cross! 
 
1 Yәhya 4:10   Mәhәbbәt bizim Allahı sevmәyimizlә bağlı deyil, bundan ibarәtdir: O bizi sevdi vә Öz Oğlunu 
bizim günahlarımıza görә kәffarә qurbanı olaraq göndәrdi. 
 

 
Christ died for sinners! 

 
1 Yәhya 4:2-3    Allahın Ruhunu bundan tanıya bilәrsiniz: İsa Mәsihin cismәn gәldiyini iqrar edәn hәr ruh 
Allahdandır,  İsanı iqrar etmәyәn hәr ruhsa Allahdan deyil. Bu, "Mәsih әleyhdarı" nın ruhudur ki, bu ruhun 
gәlәcәyini eşitmisiniz vә indi dә artıq dünyadadır.  
  
I Yәhya 5:11  Bu şәhadәt ondan ibarәtdir ki, Allah bizә әbәdi hәyat verib vә bu hәyat Onun Oğlundadır.  
 

4. We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
I Yәhya 5:14-15    Biz Onun hüzurunda ona görә cәsarәtlә danışa bilirik ki, Onun iradәsinә uyğun nәsә dilәdikdә 
O bizi eşidir.  Bilirik ki, nә dilәyiriksә, O bizi eşidir; belәcә dә bilirik ki, Ondan dilәdiklәrimizi alırıq.  
 
Romalilara  10:9-10,13  әgәr sәn İsanın Rәbb olduğunu dilinlә iqrar edib Allahın Onu ölülәr arasından 
diriltdiyinә ürәkdәn inansan, xilas olacaqsan.    Çünki insan ürәkdәn iman etmәklә saleh sayılır vә dili ilә iqrar 
etmәklә xilas olur.   Çünki "Rәbbin adını çağıran hәr kәs xilas olacaq".  
 



 
 
 
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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