
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
1Yəhya 5:13  “Bunları Allahın Oğlu adına iman edən sizlərə yazdım ki, siz əbədi həyata malik olduğunuzu 
biləsiniz” 
  
I   Biz hamımız günah işlətmişik. Biz hamımız Allahı narazı salan 
şeylər etmişik. Günahsız insan yoxdur. 
 
Romalılara 3:10   “As it is written, There is none righteous, no, not one:” 
 
Romalılara 3:23   “Hamı günah işlətmiş və Allahın izzətindən məhrum qalmışdır.” 
 
Romalılara 5:12   “Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed 
upon all men, for that all have sinned:” 
 

 
We are all sinners! 

 
II   Bizə günahın nəticələrini öyərdir - 
 
Romalılara 6:23   “Çünki günahın əvəzi ölüm, Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsada əbədi həyatdır.” 
 
Revelation 21:8   “But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and 
sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: 
which is the second death.” 
   
III   İsa Məsih bizim uğrumuzda öldü! İsa Məsihin ölümü bizim 
günahlarımızın əvəzini ödədi. Onun dirilməsi sübut edir ki, Allah 
İsanın ölümünü bizim günahlarımızın əvəzi kimi qəbul etdi. 
 
Romalılara 5:6   “For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.” 
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Romalılara 5:8   “Lakin Allah bizə olan Öz məhəbbətini bununla sübut edir ki, biz hələ günahkar ikən Məsih 
bizim uğrumuzda öldü.” 
 
Romalılara 14:9   “For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the 
dead and living.” 
 
Romalılara 6:23   “Çünki günahın əvəzi ölüm, Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsada əbədi həyatdır.” 
 

 
Christ died for sinners! 

 
IV   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.” 

 



V   İsa bizim uğrumuzda öldüyü üçün biz ona inanmalı, Onun 
ölümünün günahlarımızın əvəzi olduğuna etibar etməliyik - onda biz 
xilas olarıq! 
 
Romalılara 4:24   “But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our 
Lord from the dead;” 
  
Romalılara 10:9-10, 13   “Əgər sən ağzınla “İsa Rəbbdir,” - deyə iqrar etsən və Allahın Onu ölülərdən 
diriltdiyinə ürəyinlə inansan xilas olacaqsan.” For with the heart man believeth unto righteousness; and with the 
mouth confession is made unto salvation.   Hər kim Rəbbin adını zikr etsə, xilas olacaqdır.” 
 

 
 
 
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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