GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION
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-.

I අපි සියලු ෙදනම පව්කෙලමු. අපි සියලු ෙදනම ෙදවියන් වහන්ෙසේ අසතුටු
ෙද්වල් කර ඇත්ෙතමු. නිර්ෙදෝෂ කිසිම ෙකෙනක් නැත.
ෙරෝම 3:10 ඒ ගැන ශුද්ධ ලියවිල්ල ෙමෙසේ කියයි: ''ධර්මිෂ්ඨ වූ කිසිෙවක් නැත-, එක් ෙකෙනක් වත්
නැත;
ෙරෝම 3:23 සියල්ෙලෝ ම පව් ෙකොට ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් ගැළවීෙම් මාර්ගෙයන් ඉවත් වී සිටිති-.
ෙරෝම 5:12 එක මනුෂ්යෙයකු නිසා පාපයත්-, පාපය නිසා මරණයත් ෙලෝකයට පිවිසියාක් ෙමන්-,
සියලු මනුෂ්යයන් පව් කළ බැවින්-, මරණය මුළු මිනිස් සංහතියට ම ෙපොදු ව පවතී-.

We are all sinners!

II අපට උගන්වනවා පාපෙය් ප්රතිවිපාක ගැන
ෙරෝම 6:23 පාපෙය් විපාකය මරණය යි-, එෙහත් ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් දීමනාව නමි අපෙග් ස්වාමීන්
වන ක්රිස්තුස් ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ තුළ සදාතන ජීවනය යි-.
Revelation 21:8 එෙහත් -,යසුල්ෙලෝ ද අවිශ්වාසිකෙයෝ ද දුරාචාරීහු ද මිනී මරන්ෙනෝ ද
කාමමිථ්යාචාරීහු ද අනවින කරන්ෙනෝ ද රූප වඳින්ෙනෝ ද සියලු ආකාර මුසාවාදීහු ද ගින්ෙනන් හා
ෙගන්දගමින් දැෙවන විෙලහි තමන්ෙග් විපාකය ලබන්ෙනෝ ය-. එය ෙද වන මරණය''යි මට වදාළ ෙසේක.

There is a cost for that sin!

III ෙය්සුස් ක්රිස්තුස් මැරුෙණ් අප නිසයි! ෙය්සුස්ෙග් මරණය අෙප් පාපවලට
කුලිය ෙගවීමක් උනා. ෙය්සුස් මළවුන්ෙගන් නැගිටීම තුළින් ඔප්පු කලා ෙදවියන්
වහන්ෙසේ ෙය්සුස්ෙග් මරණය අෙප් පාප වලට ෙගවීමක් චශෙයන් බාර ගත් බව.
ෙරෝම 5:8 අප උෙදසා ඇති ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් ප්ෙර්මය ප්රත්යක්ෂ වන්ෙන් අප පව්කාරයන් ව
සිටිය දී ම ක්රිස්තුන් වහන්ෙසේ අප උෙදසා දිවි පිදූ බැවිනි-.
ෙරෝම 14:9 ක්රිස්තුන් වහන්ෙසේ මැරුෙණත්-, යළි උත්ථාන වූෙය්ත් මළවුන්ෙග් ද ජීවතුන්ෙග් ද
සමිඳ්රණන් වහන්ෙසේ වන පිණස ය-.
ෙරෝම 6:23 පාපෙය් විපාකය මරණය යි-, එෙහත් ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් දීමනාව නමි අපෙග් ස්වාමීන්
වන ක්රිස්තුස් ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ තුළ සදාතන ජීවනය යි-.

Christ died for sinners!

IV අපට අපිවම ගලවා ගැනීමට අපහසුයි.
ක්රියා 4:12 අන් කිසිෙවකු මඟින් ගැළවීමක් නැත; මන්ද-, අෙප් ගැළවීම සලසා ෙදන ලද අන් කිසි

නාමයක් මුළු ෙලොෙවහි ම මිනිසුන් අතර නැත-.''
එපීස 2:8-9 ඔබ ගැළවී සිටින්ෙන් ෙද්ව වරප්රසාදය මඟින් වූ ඇදහීම කරණෙකොටෙගන ය-. එය ඔබෙග්
ම ක්රියාවක් ෙනොව-, ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් දීමනාව ය-. ගැළවීම පුණ්ය ක්රියාවල ප්රතිඵලයක්
ෙනොවන බැවින්-, කිසිෙවකුට පාරට්ටුවට ඉඩක් නැත-.
Titus 3:5 අප විසින් ම කළ දැහැමි ක්රියාවලින් ෙනොව-, හුෙදක් ස්වකීය දයාව ෙලස-, පුනරුත්පාදනය
නමැති ෙධෝවනෙයන් ද ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්ෙසේෙග් අලුත් කිරීෙමන් ද උන් වහන්ෙසේ අප ගැෙළව්
ෙසේක-.

V ෙය්සුස්ෙග් මරණය අප ෙවනුෙවන් ෙහේතු ෙකොට ෙගන, අපට කරන්නට
අවශ්ය වන්ෙන් උන් වහන්ෙසේ තුළ විශ්වාසය තැබීමයි, අෙප් පාප වලට ගාස්තුව
උන් වහන්ෙසේෙග් මරණය බව විශ්වාස කිරීෙමන්-අප ගලවනු ලැෙබ්!
ෙ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 ෙදවියන් වහන්ස,
ඔබට විරුද්ධව මා පව්කල බවද, එයට මා දඬුවම් ලැබිය යුතු බවද දනිමි. එෙහත්
ෙය්සුස් ක්රිස්තුස් මාෙග් පාපය දරාෙගන ඇදැහිල්ල කරණෙකොටෙගන මට සමාව
ලැබී තිෙබ්. ඔබෙග් අනුග්රහෙයන්, මාෙග් පාපයන්ෙගන් හැරී ගැලවීම ෙකෙරහි
විශ්වාසය තබමි. ඔබ වහන්ෙසේෙග් ඉමහත්වූ කරුණාවට හා සමාව දීමට ස්තුතියි.
එෙමන්ම ඔබෙග් අනර්ඝවූ දීමනාව වන සාදාකාලික ජීවනයටද ස්තුතියි! ආෙමන්!
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