God’s Simple Plan of Salvation taken from 1േയാഹ
Introduction
1േയാഹ 5:13. ൈദവപു്രതന്െറ നാമത്തില് വിശ�സിക്കുന്ന നിങ്ങള്ക്കു
ഞാന് ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങള്ക്കു നിത�ജീവന് ഉെണ്ടന്നു
നിങ്ങള് അറിേയണ്ടതിന്നു തേന്ന.

1. നാെമല�ാവരും ൈദവത്തിന് ്രപസാദമില�ാത്ത
കാര�ങ്ങള് െചയ്ത് ൈദവത്തിനു വിേരാധമായി പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നവരാണ്. െതറ്റ� െചയ്യാത്ത ഒരാള്
േപാലും ഈ ഭൂമുഖത്തില�.
1േയാഹ 1:8 നമുക്കു പാപം ഇല� എന്നു നാം പറയുന്നു എങ്കില്
നെമ്മത്തേന്ന വഞ്ചിക്കുന്നു; സത�ം നമ്മില് ഇല�ാെതയായി.
1േയാഹ 5:16-17 സേഹാദരന് മരണത്തിന്നല�ാത്ത പാപം െചയ്യ�ന്നതു
ആെരങ്കിലും കണ്ടാല് അേപക്ഷിക്കാം; ൈദവം അവന്നു ജീവെന
െകാടുക്കും; മരണത്തിന്നല�ാത്ത പാപം െചയ്യ�ന്നവകൂ തേന്ന;
മരണത്തിന്നുള്ള പാപം ഉണ്ടു; അതിെനക്കുറിച്ച� അേപക്ഷിേക്കണം എന്നു
ഞാന് പറയുന്നില�. ഏതു അനീതിയും പാപം ആകുന്നു; മരണത്തിന്നല�ാത്ത
പാപം ഉണ്ടു താനും.
1േയാഹ 3:6 അവനില് വസിക്കുന്നവന് ആരും പാപം െചയ്യ�ന്നില�. പാപം
െചയ്യ�ന്നവന് ആരും അവെന കണ്ടിട്ടില�, അറിഞ്ഞിട്ട�മില�.

We are all sinners!

2. പാപത്തിന്െറ ശിക്ഷയായി നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത്
മരണമാണ്.
1േയാഹ 5:19 നാം ൈദവത്തില്നിന്നുള്ളവര് എന്നു നാം അറിയുന്നു.
സര്വ്വേലാകവും ദുഷ്ടന്െറ അധീനതയില് കിടക്കുന്നു.
1േയാഹ 5:12 പു്രതനുള്ളവന്നു ജീവന് ഉണ്ടു; ൈദവപു്രതനില�ാത്തവന്നു
ജീവന് ഇല�.
1േയാഹ 3:15
സേഹാദരെന പെകക്കുന്നവന് എല�ാം കുലപാതകന്
ആകുന്നു. യാെതാരു കുലപാതകന്നും നിത�ജീവന് ഉള്ളില് വസിച്ചിരിപ്പില�
എന്നു നിങ്ങള് അറിയുന്നു..

3. േയശു്രകിസ്തു നമുക്കായി മരിച്ച�! തന്െറ മരണം
െകാണ്ട് നമ്മുെട പാപക്കടം െകാടുത്തു തീര്ത്തു. തന്െറ
രക്ഷണ�േവല അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട� എന്നതിന്െറ
അടയാളമായി ്രകിസ്തുവിെന ൈദവം മരണത്തില് നിന്ന്
ഉയിര്പ്പിച്ച�.
1േയാഹ 4:10 നാം ൈദവെത്ത സ്േനഹിച്ചതല�, അവന് നെമ്മ സ്േനഹിച്ച�
തന്െറ പു്രതെന നമ്മുെട പാപങ്ങള്ക്കു ്രപായശ്ചിത്തം ആകുവാന്
അയച്ചതു തേന്ന സാക്ഷാല് സ്േനഹം ആകുന്നു..

Christ died for sinners!

1േയാഹ 4:2-3 ൈദവാത്മാവിെന ഇതിനാല് അറിയാം; േയശു്രകിസ്തു
ജഡത്തില് വന്നു എന്നു സ�ീകരിക്കുന്ന ആത്മാെവാെക്കയും
ൈദവത്തില്നിന്നുള്ളതു. േയശുവിെന സ�ീകരിക്കാത്ത യാെതാരു
ആത്മാവും ൈദവത്തില്നിന്നുള്ളതല�. അതു എതിര്്രകിസ്തുവിന്െറ
ആത്മാവു തേന്ന; അതു വരും എന്നു നിങ്ങള് േകട്ടിട്ട�ണ്ടേല�ാ; അതു ഇേപ്പാള്
തേന്ന േലാകത്തില് ഉണ്ടു.
1േയാഹ 5:11

ആ സാക്ഷ�േമാ ൈദവം നമുക്കു നിത�ജീവന് തന്നു; ആ

ജീവന് അവന്െറ പു്രതനില് ഉണ്ടു എന്നുള്ളതു തേന്ന.

4. േയശുകര്ത്താവ് നമുക്കു പകരം മരിച്ചതുെകാണ്ട് ഇന്ന് നാം
െചേയ്യണ്ട ഒേര ഒരു കാര�ം തന്െറ മരണം എന്െറ മരണമായി
വിശ�ാസത്താല് സ�ീകരിച്ച് അവനില് ശരണെപ്പടുക മാ്രതമാണ്;
അേപ്പാള് നാം രക്ഷിക്കെപ്പടും!
േറാമ 10:9-10,13 “േയശുവിെന കര്ത്താവു എന്നു വായിെകാണ്ടു
ഏറ്റ�പറകയും ൈദവം അവെന മരിച്ചവരില് നിന്നു
ഉയിര്െത്തഴുേന്നല്പിച്ച� എന്നു ഹൃദയംെകാണ്ടു വിശ�സിക്കയും
െചയ്താല് നീ രക്ഷെപ്പടും. ഹൃദയം െകാണ്ടു നീതിക്കായി വിശ�സിക്കയും
വായിെകാണ്ടു രെക്ഷക്കായി ഏറ്റ�പറകയും െചയ്യ�ന്നു. കര്ത്താവിന്െറ
നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കെപ്പടും” എന്നുണ്ടേല�ാ.”
1േയാഹ 5:14-15 അവന്െറ ഇഷ്ട്രപകാരം നാം എെന്തങ്കിലും
അേപക്ഷിച്ചാല് അവന് നമ്മുെട അേപക്ഷ േകള്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതു നമുക്കു
അവേനാടുള്ള ൈധര്യ്യം ആകുന്നു. നാം എന്തു അേപക്ഷിച്ചാലും അവന്
നമ്മുെട അേപക്ഷ േകള്ക്കുന്നു എന്നറിയുന്നുെവങ്കില് അവേനാടു കഴിച്ച
അേപക്ഷ നമുക്കു ലഭിച്ച� എന്നും അറിയുന്നു.

Put your faith in Christ alone!
േറാമാേലഖനത്തിെല രക്ഷക്കായുള്ള വഴി പിന്പറ്റ�വാന് നിങ്ങള്ക്ക്ആ്രഗഹമുേണ്ടാ?
എങ്കില് ഈ ്രപാര്ത്ഥന അതിന് ഉപകരിക്കും. ഈ ്രപാര്ത്ഥനേയാ മേറ്റെതങ്കിലും
്രപാര്ത്ഥനേയാ നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുകയില�. ്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങള�െട വിശ�ാസമാണ്
നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ്രപാര്ത്ഥന ്രകിസ്തുവിങ്കലുള്ള നിങ്ങള�െട വിശ�ാസെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തുവാനുള്ള ഒരു മാര്ഗ്ഗം മാ്രതമാണ്. "

കര്ത്താേവ,
ഞാന് െതറ്റ� െചയ്തിട്ട�െണ്ടന്നും ശിക്ഷാേയാഗ�നാെണന്നും ഞാന് അറിയുന്നു.
േയശുകര്ത്താവ് എന്െറ പാപപരിഹാരാര്ത്ഥം മരിച്ചടക്കെപ്പട്ട് മൂന്നാം നാള്
ഉയിര്െത്തഴുേന്നറ്റ് സ�ര്ഗ്ഗത്തില് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന് വിശ�സിക്കുന്നു.
കര്ത്താേവ, എന്െറ പാപങ്ങള് ക്ഷമിച്ച് എെന്ന നിന്െറ ൈപതലാേക്കണേമ. ്രപര്ത്ഥന
േകട്ടതു െകാണ്ട് നന്ദി. നിത�ജീവനായി സ്േതാ്രതം. േയശുകര്ത്താവിന്െറ നാമത്തില്
തെന്ന. ആേമന്."
Amazing Grace Publishing * PO Box 1963 * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com

