GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
Introduction
1 Yuhanna 5:13 “Ez van tiştan dinivîsim ji we re, ji yên ku bawerî bi navê Kûrê Xwedê tîne re, da ku hûn
bizanibin jîyanek we ya sermedî heye.”

I Me giştan guneh kirî.
Romans 3:10 “As it is written, There is none righteous, no, not one:”
Romî 3:23 Me giştan guneh kirî. Me giştan tiştên ku Xwedê dixeyidîne kirî.

Me giştan guneh kirî.
II Mirina sermedî ye ku me di ber gunehên xwe de bi dest xwe xistî.
Romî 6:23 Berdêla gunehan mirin e; lê xelata Xwedê, bi navgîniya Îsa Mesîhê Rebê me ve, jîyana sermedî ye.
Rev. 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 Îsa di çarmîxê de mir û cirma ku em musteheq in da – mirin.
Romî 5:8 Xwedê evîna Xwe ya ji bo me, di viya de raber dike: ku em hê jî jî gunehkar bûn, Îsa ji bo me mir.
Yuhanna 3:16-17 “Ji ber ku Xwedê wisa ji dinê hez dikir ku Wî Kurê Xweyê yek û yekta da, ku heçî kî bi Wî
bawer bike dê qir bibe na, lê dê bibe xwediyê jîyana sermedî. Ji ber ku Xwedê Kurê Xwe neşand ku dinê
şermezar bike, lêbelê bi navgîniya Wî dinê rizgar bike.”
Romî 6:23 Berdêla gunehan mirin e; lê xelata Xwedê, bi navgîniya Îsa Mesîhê Rebê me ve, jîyana sermedî ye.

Christ died for sinners!

IV Bi tenê, hûn bi bawerîyê, bi navgîniya nîmet û dilovanîya Xwedê
dikarin wî bistînin.
Efesî 2:8-9 Lewra bi lutf û keremê ye ku hûn têne xelas kirin, bi bawerîyê – û ev ne ya/yê we bixwe ye, ew
xelata Xwedê ye - ne bi kar û xebatê ye, da ku çu kesek nikaribe pesn û beradan bide xwe.
Titus 3:5 “Wî me xelas kir, ne ji ber tiştên rast me kiribû, lê ji ber dilovanîya Wî. Wî bi nagîniya şuştina jinûvejîn û nûkirina
Giyanê Pîroz ve me xelas kir.”

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 Heke tu xwe bisipirî Îsa Mesîh wekî Xelaskarek.
Romî 10:9 Heke tu bi devê xwe bipejirînî, 'Îsa Rebb e,' û di dilê xwe de jî bawer bikî ku Xwedê Wî ji nav
mirîyan ji nû ve rakir, tu ê werî xelas kirin. For with the heart man believeth unto righteousness; and with the
mouth confession is made unto salvation.”
Romans 10:13 “For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.”

Ku hûn dixwazin Îsa Mesîh wekî Xelaskarê xwe qebûl bikin û ji Xwedê bexşandinê bisitînin, dua
ku hûn bikin ev e. Gotina vê duayê an jî duayek din we xelas nake. Bitenê, bawerkirin bi Îsa
dikare bexşandina gunehan peyda bike. Ev dua, bi tenê, awayek e ku pê hûn bawerîya xwe ya bi
Xwedê tênin ziman û ji Wî re ji bo peydakirina xelasîya xwe spas bikin.

"Xwedêyo,
ez dizanim ku min li hember Te guneh kir û ez musteheqê cirm û cezê me. Lê Îsa Mesîh
ceza ku ez musteheq im kişand, da ku bi navgîniya bawerîya bi Wî ve, ez bêm bexşandin.
Ji bo Xelasîyê ez bawerîya xwe dispirêm Te. Spas ji bo nîmet û bexşa Te ya şahane –
xelata jîyana sermedî! Amîn!"
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