�ాల�్వష �క్ �ేవ�� �ింప�ల �ా్ల ��ను నుం�� ��ిన జ�న
ప��చయం
I జ�ష 5:13 ఆయననుబట�్ మనక� క���న �ైరయ్��దన�, ఆయన ���త్ను�ారమ�� మన ����
అ����నను ఆయన మన మన� ఆల��ంచుననున���.�

1. ��మ� అ�న sinners ఎందుకంట�!
I జ�ష 5:16-17 సకల దు��్ణ�య �ాపమ�; అ��ే మరణకరమ� �ా� �ాపమ� కలదు.

�ేవ�� మ�లమ��ా ప�ట�్టయ�న �ా�ెవడ�ను �ాపమ� �ేయడ� ��ర�గ�దుమ�. �ేవ��మ�లమ��ా
ప�ట�్టన�ాడ తనున భద్రమ��ే�ి��నున గనుక దుష�
్ టడ �ా� మ�ట్ టడ.
I జ�ష 5:19

మనమ� సతయ్వంత��ై �ా�� ఎర�గవల�న� �ేవ�� క�మ�ర�డ� వ�్చమనక ���క

1 జ�ష 3:6

ఆయనయందు ���య�ండ��ా�ెవడ�ను �ాపమ� �ేయడ�; �ాపమ� �ేయ��ా�ెవడ�ను

మనుగ���ం�య���న్డ ��ర�గ�దుమ�.

ఆయనను చూడనుల�దు ఎర�గనుల�దు.

��మ� అ�న sinners ఉ��న్!

2. �ాపం ఒక ధర ఉం�� ఎందుకంట�!

I జ�ష 5:16-17 సకల దు��్ణ�య �ాపమ�; అ��ే మరణకరమ� �ా� �ాపమ� కలదు. �ేవ��
మ�లమ��ా ప�ట�్టయ�న �ా�ెవడ�ను �ాపమ� �ేయడ� ��ర�గ�దుమ�. �ేవ��మ�లమ��ా
ప�ట�్టన�ాడ తనున భద్రమ��ే�ి��నున గనుక దుష�
్ టడ �ా� మ�ట్ టడ.
I జ�ష 5:19

మనమ� సతయ్వంత��ై �ా�� ఎర�గవల�న� �ేవ�� క�మ�ర�డ� వ�్చమనక ���క

I జ�ష 5:12

�ేవ�� క�మ�ర�� ��మమందు ��ా్వసమ�ంచ �ర� �తయ్�వమ�గల�ార

మనుగ���ం�య���న్� ��ర�గ�దుమ�.

�ె��ి��నునట�
్ ��ను ఈ సంగత�లను �క� �ా్రయ�చు��న్.

1 జ�ష 3:15 తన సహ� దర�� �ే్వ�ించు�ాడ నరహంతక�డ�; ఏ నరహంతక��యందును
�తయ్�వమ�ండద ���ర�గ�దుర�.

3. ��సు మరణ�ం��ర� మ��య� �ా�స మ� �ాప ��సం �ె�్లం� ఎందుకంట�!

1 జ�ష 4:10 మనమ� �ేవ�� ��్ర�ం��మ �ాదు, ���� మనలను ��్ర�ం, మన �ాపమ�లక�
�ా్రయ�్చతత్ య�ండ�టక� తన క�మ�ర�� పం��ను; ఇందుల� ��్రమయ�నన్.

���సత ు sinners ��సం మరణ�ం��డ�!
1 జ�ష 4:2-3

��సు���సత ు శ��ర������ వ�ె్చన, �� ఆత్ ఒప�ప్��ను� అ�� �ేవ�� సంబంధ���న��;

�� ఆత్ ��సును ఒప�ప్��న� అ�� �ేవ�� సంబంధ���న�� �ాదు; ����బట�్ట� �ేవ�� ఆత్మన

���ర�గ�దుర�. ���సత ు్���� ఆత్ వచు్చన �ర� ��నసంగ� ఇ�ే; ���వర�� అ�� ల�కమ�ల� ఉనన్�.

I జ�ష 5:11 �ేవ�� క�మ�ర�� అం��క��ంచు�ాడ� �వమ� గల�ాడ�; �ేవ�� క�మ�ర�� అం��క��ంప�
�ాడ� �వమ�ల�� �ా�ే.

4. ��మ� ��స
� త ు ల��� మ� ��ా్వస మ��య� �శ్వ�ించద�� ప�ట తపప్!
I జ�ష 5:14-15 మన��� అ����నను ఆయన మన మన� ఆలం��ంచున� మన ������న��డల

మనమ�యనను ��డ����న� మనక� క���న వ� ��ర�గ�దుమ�. తన సహ� దర�డ� మరణకరమ� �ా�
�ాపమ� �ేయ�ా ఎవ�ైనను చూ�న��డల అతడ� ��డ� ��నును; అత�బట�్ �ేవ�డ� మరణకరమ��ా�
�ాపమ� �ే�ిన�ా���� �వమ� దయ�ేయ�ను. మరణకర���న �ాపమ� కలదు. అట�్ట���గ���
��డ���నవల�న� ��ను �ెప�ప్టల�ద.

అవ�ను అ�� ��ల� �ే�క! �ర� �ేవ��నుం�� కష్మ�పణ �� ౦�ల�ర�. �ేవ�� �గగ్ ర నుం�� � కష్మ�పణ ��రక�
�ర� ఏర �ె�్ంచల�ర�. �ేవ�� కృప మ��యమ క�కరమమ ��్�ా ��ా్సం�� మ�త్్� �ర� ����
�� ం�గలర�. �ర� ��సు���సత ు� � రకష్క����ా అం��క��ం� మ��యమ �ేవ�� వ�ద్ నుం�� కష్మ�పణ
�� ం��లంట� ఈ �ా్ర్థ నను �ర� �ేయవచు్. ఈ �ా్ర్థ న �ెపపటం వలన తపప మ�� ఏ ఇతర �ా్ర్థ న

రమమ్లను ర��ంచల��ు. ��సు ���సత ు నం�ు ��ా్సమమ ఉ౦చుట ��్�ా మ�త్్� మన �ాపమమలక�

కష్మ�పణ ల�సుతం��. ఈ �ా్ర్థ న ��సు నం�ు మనక�నన ��ా్�ా�న �వ��ంచట���� మ��యమ ఆయన
మనక� అనుగ���ం�న కష్మ�పణక� కృతజ్ఞ తల� �ె�్ంచట���� ఒక సులభ్త్న మ�రగ్ మమ మ�త్్�.
“ప్రభ��ా!
��క� �ెల�సు ��ను �క� ���ధమ��ా �ాపమ� �ే�ాను మ��య� ��ను �కష్క� �ాత�్రడను. �ా� ��సు ��స
� త్ ు

��క� �ెందవల�ిన �కష్ను �సుక���న్ర�� ��ా్వసం ��్వ�ా ��ను కష్�ంచబ��్డను. �� రకష్ణ ��రక� ��

నమ్మ�ా�న్ ���ౖ ఉ౦చు��ను. � అదు్బత���న కృప మ��య� కష్మ�పణ ��రక� కృతజ్ఞ తల� ! ఆ��న్ !”
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