
GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION  
 

Introduction 
 
1േയാഹ 5:13. ൈദവപു്രതന്െറ നാമത്തില് വിശ�സിക്കുന്ന നിങ്ങള്ക്കു 
ഞാന് ഇതു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു നിങ്ങള്ക്കു നിത�ജീവന് ഉെണ്ടന്നു 
നിങ്ങള് അറിേയണ്ടതിന്നു തേന്ന.  
  

I   നാെമല�ാവരും ൈദവത്തിന് ്രപസാദമില�ാത്ത കാര�ങ്ങള് 
െചയ്ത് ൈദവത്തിനു വിേരാധമായി പാപം 
െചയ്തിരിക്കുന്നവരാണ്�. െതറ്റ� െചയ്യാത്ത ഒരാള് 
േപാലും ഈ ഭൂമുഖത്തില�. 
 
േറാമ 3:10   “നീതിമാന് ആരുമില�. ഒരുത്തന് േപാലുമില�:” 
 
േറാമ 3:23   “ഒരു വ�ത�ാസവുമില�; എല�ാവരും പാപം െചയ്തു 
ൈദവേതജസ്സ� ഇല�ാത്തവരായിത്തീര്ന്നു,  
 

 
 
 

II   പാപത്തിന്െറ ശിക്ഷയായി നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത് 
മരണമാണ്�. 
 
േറാമ 6:23    പാപത്തിന്െറ ശമ്പളം മരണമേ്രത; ൈദവത്തിന്െറ 
കൃപാവരേമാ നമ്മുെട കര്ത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവില് നിത�ജീവന് 
തേന്ന.  



Revelation 21:8   “എന്നാല് ഭീരുക്കള് , അവിശ�ാസികള് അെറക്കെപ്പട്ടവര് 
കുലപാതകന്മാര് , ദുര്ന്നടപ്പ�കാര് , ക്ഷു്രദക്കാര് , ബിംബാരാധികള് 
എന്നിവര്ക്കും േഭാഷകുപറയുന്ന ഏവര്ക്കും ഉള്ള ഓഹരി തീയും 
ഗന്ധകവും കത്തുന്ന െപായ്കയിലേ്രത: അതു രണ്ടാമെത്ത മരണം..” 
   

III   േയശു്രകിസ്തു നമുക്കായി മരിച്ച�! തന്െറ മരണം 
െകാണ്ട് നമ്മുെട പാപക്കടം െകാടുത്തു തീര്ത്തു. തന്െറ 
രക്ഷണ�േവല അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട� എന്നതിന്െറ 
അടയാളമായി ്രകിസ്തുവിെന ൈദവം മരണത്തില് നിന്ന് 
ഉയിര്പ്പിച്ച�. 
 
േറാമ 5:6   നാം ബലഹീനര് ആയിരിക്കുേമ്പാള് തേന്ന ്രകിസ്തു തക്ക 
സമയത്തു അഭക്തര്ക്കും േവണ്ടി മരിച്ച�. 
 
േറാമ 5:8   “്രകിസ്തുേവാ നാം പാപികള് ആയിരിക്കുേമ്പാള് തേന്ന നമുക്കു 
േവണ്ടി മരിക്കയാല് ൈദവം തനിക്കു നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹെത്ത 
്രപദര്ശിപ്പിക്കുന്നു.” 
 
േറാമ 14:9   “മരിച്ചവര്ക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവര്ക്കും കര്ത്താവു 
ആേകണ്ടതിന്നേല�ാ ്രകിസ്തു മരിക്കയും ഉയിക്കയും െചയ്തതു.” 
 
േറാമ 6:23    പാപത്തിന്െറ ശമ്പളം മരണമേ്രത; ൈദവത്തിന്െറ കൃപാവരേമാ 
നമ്മുെട കര്ത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവില് നിത�ജീവന് തേന്ന. 
 

 
Christ died for sinners! 



IV   നെമ്മത്തേന്ന രക്ഷിക്കുവാന് നമുകക്◌് അസാദ്ധ�മാണ്�. 
 
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�. 
 
V   േ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 4:24   നെമ്മ വിചാരിച്ച�ംകൂെട ആകുന്നു. നമ്മുെട അതി്രകമങ്ങള് 
നിമിത്തം മരണത്തിന്നു ഏല്പിച്ച�ം നമ്മുെട നീതീകരണത്തിന്നായി 
ഉയിര്പ്പിച്ച�മിരിക്കുന്ന 
 
േ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�ാ.”  
 



 
 
 
േ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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