God’s Simple Plan of Salvation taken from I ෙයොහන
Introduction
I ෙයොහන් 5:13 ෙමය මා ඔබ ෙවත ලියා එවන්ෙන් ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් පුත්රයාණන් අදහන ඔබ
හැමට සදාතන ජීවනය ඇති බව ඔබ නිසැක ව දැනගන්නා පිණස ය-.

1. අපි සියලු ෙදවම පව්කෙලමු. අපි සියලු ෙදවම ෙදියන ්හනෙසේ අසතුටු
ෙද්්ල් කර ඇත්ෙතමු. නිර්ෙදෝෂ කිසිම ෙකෙවක් වැත.
I ෙයොහන් 1:8 අපට පාපයක් නැතැ යි කියමු නමි-, අපි අප ම රවටාගනිමු; සත්යය ද අප තුළ නැත-.
I ෙයොහන් 5:16-17 යෙමකු තම සෙහෝදරයා මරණීය ෙනොවන පාපයක් කරන බව දුටුෙවොත්-, ඔහු
යාච්ඤ ෙකෙර් වා! එවිට-, එය මරණයට ෙනො-පමුණුවන පාපයක් නමි-, ෙදවියන් වහන්ෙසේ ඔහුට ජීවනය
ෙදන ෙසේක-. මරණයට පමුණුවන පාපයක් ඇත්ෙත් ය-. ඒ ගැන ඔබ යාච්ඤ කළ යුතු යයි මම
ෙනොකියමි-. සියලු අදමිටුකමි පව් ය-. එෙහත් සියලු ම පාප මරණයට පමුණුවන පව් ෙනොෙව්-.
I ෙයොහන් 3:6 යෙමක් උන් වහන්ෙසේ තුළ ජීවත් වන්ෙන් ද ඔහු පව් ෙනොකරයි-. පව් කරන කිසිෙවක්
උන් වහන්ෙසේ දුටුෙව් වත්-, උන් වහන්ෙසේ අඳුනන්ෙන් වත් නැත-.

We are all sinners!

2. අපට උගන්වනව පාපෙය පරතිවිප ගැන
I ෙයොහන් 5:19 අප ෙදවියන් වහන්ෙසේට අයිති බවත්-, මු ළු ෙලෝකය නපුරාට යටත් බවත් දනිමු-.

I ෙයොහන් 5:12 පුත්රයාණන් වහන්ෙසේ පිළිගත් තැනැත්තාට ෙම් ජීවනය ඇත-. ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග්
පුත්රයාණන් ෙනොපිළිගත් තැනැත්තාට ඒ ජීවනය නැත-.
I ෙයොහන් 3:15 තම සෙහෝදරයාට ෛවර කරන කවෙරක් නමුත් මිනී මරන්ෙනකි-. කිසි මිනී
මරන්ෙනකු තුළ සදාතන ජීවනය ෙනොමැති බව ඔබ දන්නහු ය-.

There is a cost for sin!

3. ෙයසුස් ක්රිස්තුස් මැරුෙණ් අප නිසයි! ෙයසුස්ෙග් මරණය අෙප පවප්ලට
කුලිය ෙගවීමක් උවව. ෙයසුස් මළවුනෙගන වැගිටීම තුළින ඔපපු කලව ෙදියන
්හනෙසේ ෙයසුස්ෙග් මරණය අෙප පවප වලට ෙගවීමක් චශෙයන බවර ගත් බව.
I ෙයොහන් 4:10 ප්ෙර්මය යන්ෙනන් මා අදහස් කරන්ෙන් අප ෙදවියන් වහන්ෙසේට ප්ෙර්ම කිරීම ෙනොව, උන් වහන්ෙසේ අපට ප්ෙර්ම කර සිය පුත්රයාණන් අෙප් පාපෙයන් මිදීෙම් මිලය වශෙයන් එවීම ය-.

Christ died for sinners!
I ෙයොහන් 4:2-3 ඔබ ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් ආත්මයාණන් වහන්ෙසේ දැනගන්ෙන් ෙමෙසේ ය: ෙජ්සුස්
ක්රිස්තුන් වහන්ෙසේ මිනිස්බව ෙගන වැඩම කළ බව ඒත්තු ගන්නාවූ සියලු ෙදනා ෙදවියන්
වහන්ෙසේෙගන් ය-. එෙසේ ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ ඒත්තු ෙනොගන්නා වූ සියලු ෙදනා ෙදවියන් වහන්ෙසේෙගන්
ෙනොෙවති-. ෙම් ක්රිස්තු-විෙරෝය්යාෙග් ක්රියා ය-. ඔහු එන බව ඔබ අසා ඇත-. දැනටමත් ඔහු
ෙලෝකෙයහි සිටියි-.
I ෙයොහන් 5:11 ඒ සාක්ෂිය නමි-, ෙදවියන් වහන්ෙසේ අපට සදාතන ජීවනය දුන් බවත්-, ඒ ජීවනය තම
පුත්රයාණන් තුළ ඇති බවත් ය-.

4. අපට අපි්ම ගල්ව ගැනීමට අපහසුයි.
I ෙයොහන් 5:14-15 උන් වහන්ෙසේ ඉදිරිෙයහි අපට තිෙබන නිසැකකම නමි-, අප උන් වහන්ෙසේෙග්
කැමැත්ත ෙලස යමක් ඉල්ලුෙවොත්-, උන් වහන්ෙසේ අෙප් ඉල්ලීම අසන බව ය-. ඒ ඉල්ලීමට උන්
වහන්ෙසේ සවන් ෙදන බව අපි දනිමු නමි-, අප උන් වහන්ෙසේෙගන් ඉල්ලන ෙද් අපට ලැෙබන බව අපි
දනිමු-.
ෙරෝම 10:9-10,13 ඔබ 'ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ සමිඳ්රණන් වහන්ෙසේ ය'යි ප්රසිද්ය්ෙය් ප්රකාශ කරන්ෙනහි
නමි-, ෙදවියන් වහන්ෙසේ උන් වහන්ෙසේ මළවුන්ෙගන් උත්ථාන කළ බව සිතින් අදහන්ෙනහි නමි-, ඔබ
ගැළවීම ලබන්ෙනහි ය-. මනුෂ්යෙයක් සිතින් ඇදහීෙමන් දමිටු බවට පැමිෙණන්ෙන් ය; මුවින්
පැවසීෙමන් ගළවනු ලබන්ෙන් ය-. මන්ද: ''සමිඳ්රණන් වහන්ෙසේෙග් නාමය කියා අයැදින කවෙරක්
නමුත් ගැළවීම ලබති''යි ශුද්ධ ලියවිල්ෙලහි කියා ඇත-.

ඔබ ගැලවීමට ෙරෝම වාසීන්ෙග් මාර්ගය අනුගමනය කිරීමට කැමතිද? එෙසේ නම් ෙදවියන් වහන්ෙසේට
බැගෑපත් ෙලස යදින්න ෙමන්න සරළ යාව්ඤාවක්. ෙමම යාව්ඤාව කීෙමන් ඔබ ෙදවියන් වහන්ෙසේට
ප්රකාශ කරනවා ඔබෙග් ගැලවීම සඳහා ෙය්සුස් ක්රිස්තුස් තුළ විශ්වාසය තබන බව. ෙමම වචන කී
පමණින් ඔබට ගැලව්ම ෙගන ෙදන්ෙන් නැත. ෙය්සුස් ක්රිස්තුස් තුළ ඇදැහිල්ෙලන් පමණක් ගැලවීම
ඇත.

ශුද්ධ ෙදියන ්හනස,
ඔබට ිරුද්ධ් මව පව්කල බවද, එයට මව දඬු්ම් ලැබිය යුතු බවද දනිමි. එෙහත්
ෙයසුස් ක්රිස්තුස් මවෙග් පවපය දරවෙගව ඇදැහිල්ල කරණෙකොටෙගව මට සමව්
ලැබී තෙබ්. ඔබෙග් අනුග්රහෙයන, මවෙග් පවපයනෙගන හැරී ගැලවීම ෙකෙරහි
ිශ්්වසය තබමි. ඔබ ්හනෙසේෙග් ඉමහත්වූ කරුණව්ට හව සමව් දීමට ස්තුතයි.
එෙමනම ඔබෙග් අවර්ඝවූ දීමවව් වන සවදවකවලික ජී්වයටද ස්තුතයි! ආෙමන!
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