GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM േയ്ഹ.

Why did Jesus die?

1. നമ്മുതട ്പകൃ്ി തക്കും ്പവരതിതക്കും ന്ം
പ്പികള്ാ.
േയാഹ. 3:19 ന�ായവിധി എന്നേതാ, െവളിച്ചം േലാകത്തില് വന്നിട്ട�ം
മനുഷ�രുെട ്രപവൃത്തി േദാഷമുള്ളതു ആകയാല് അവര്
െവളിച്ചെത്തക്കാള് ഇരുളിെന സ്േനഹിച്ചതു തേന്ന.

We are all sinners!

2. ന്തമല�്ം മരണവും നരകവും മ്്്ം
അരഹികുനവര്ാ.
േയാഹ. 6:40 “പു്രതെന േനാക്കിെക്കാണ്ടു അവനില് വിശ�സിക്കുന്ന
ഏവന്നും നിത�ജീവന് ഉണ്ടാേകണെമന്നാകുന്നു എന്െറ പിതാവിന്െറ
ഇഷ്ടം; ഞാന് അവെന ഒടുക്കെത്ത നാളില് ഉയിര്െത്തഴുേന്നല്പിക്കും.”
േയാഹ. 3:18 അവനില് വിശ�സിക്കുന്നവന്നു ന�ായവിധി ഇല�;
വിശ�സിക്കാത്തവന്നു ൈദവത്തിന്െറ ഏകജതാനായ പു്രതന്െറ
നാമത്തില് വിശ�സിക്കായ്കയാല് ന�ായവിധി വന്നുകഴിഞ്ഞു.
േയാഹ. 3:36 പു്രതനില് വിശ�സിക്കുന്നവന്നു നിത�ജീവന് ഉണ്ടു; പു്രതെന
അനുസരിക്കാത്തവേനാ ജീവെന കാണുകയില�; ൈദവേ്രകാധം
അവന്െറേമല് വസിക്കുന്നേതയുള്ള.

നാെമല�ാം മരണവും നരകവും മാ്രതം അര്ഹിക്കുന്നവരാണ്.

3. േയശു്കിസ്്ു നമുക്യി മരിച�! ്നതെ മരണം
തക്കാ നമ്മുതട പ്പകടം തക്ടുതു ്ീരതു. ്നതെ
രകണ�േവല അംഗീകരികതപട്ട� എന്ിനതെ
അടയ്ളമ്യി ്കിസ്്ുവിതന ൈദവം മരണതിത നിനാ
ഉയിരപിച�.

േയാഹ. 14:6

“ഞാന് തേന്ന വഴിയും സത�വും ജീവനും ആകുന്നു; ഞാന്

മുഖാന്തരമല�ാെത ആരും പിതാവിന്െറ അടുക്കല് എത്തുന്നില�.
േയാഹ. 3:17 ൈദവം തന്െറ പു്രതെന േലാകത്തില് അയച്ചതു േലാകെത്ത
വിധിപ്പാനല� േലാകം അവനാല് രക്ഷിക്കെപ്പടുവാനേ്രത.
േയാഹ. 1:10,12 അവന് േലാകത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു; േലാകം അവന്
മുഖാന്തരം ഉളവായി; േലാകേമാ അവെന അറിഞ്ഞില�. അവെന
ൈകെക്കാണ്ടു അവന്െറ നാമത്തില് വിശ�സിക്കുന്ന ഏവര്ക്കും
ൈദവമക്കള് ആകുവാന് അവന് അധികാരം െകാടുത്തു.

4. നതമ്മതേന രകികുവ്ന നമുകക്◌ാ അസ്ദ്ധ�മ്ാ.
എേഫ. 2:8-9 കൃപയാലേല�ാ നിങ്ങള് വിശ�ാസംമൂലം

രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും നിങ്ങള് കാരണമല�; ൈദവത്തിന്െറ
ദാനമേ്രതയാകുന്നു. 9 ആരും ്രപശംസിക്കാതിരിപ്പാന് ്രപവൃത്തികള�ം
കാരണമല�..
Titus 3:5 അവന് നെമ്മ നാം െചയ്ത നീതി്രപവൃത്തികളാലല�, തന്െറ
കരുണ്രപകാരമേ്രത രക്ഷിച്ചതു.
Acts 4:12 മെറ്റാരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല�; നാം രക്ഷിക്കെപ്പടുവാന്
ആകാശത്തിന് കീഴില് മനുഷ�രുെട ഇടയില് നല്കെപ്പട്ട േവെറാരു
നാമവും ഇല�.

5. േയശുകരത്ത നമുക് പകരം മരിച്ചതുെകാ ഇന്

നാം െചേയ് ഒേര ഒരു കാര�ം തന്െ മരണം എന്െ
മരണമായി

വിശ�ാസത്ത

സ�ീകരിച്

അവനില

ശരണെപടുക മാ്രതമാ; അേപ്പ നാം രക്ഷിക്കെ!
േയാഹ. 5:24 “ആേമന് , ആേമന് , ഞാന് നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു: എന്െറ
വചനം േകട്ട� എെന്ന അയച്ചവെന വിശ�സിക്കുന്നവന്നു നിത�ജീവന് ഉണ്ടു;
അവന് ന�ായവിധിയില് ആകാെത മരണത്തില് നിന്നു ജീവങ്കേലക്കു
കടന്നിരിക്കുന്നു.”

േയാഹ. 6:47 “ആേമന് , ആേമന് , ഞാന് നിങ്ങെളാടു പറയുന്നു:
വിശ�സിക്കുന്നവന്നു നിത�ജീവന് ഉണ്ടു.”
േയാഹ. 10:28 “ഞാന് അവെവക്കു നിത�ജീവന് െകാടുക്കുന്നു; അവ
ഒരുനാള�ം നശിച്ച� േപാകയില�; ആരും അവെയ എന്െറ കയ്യില് നിന്നു
പിടിച്ച�പറിക്കയും ഇല�”.

േറാമാേലഖനത്തിെല രക്ഷക്കായുള്ള വഴി പിന്പറ്റ�വാന് നിങ്ങള്ക്ക്
ആ്രഗഹമുേണ്ടാ? 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."
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