జ�న నుం�� �ాల�్వష �ేవ�� SIMPLE �ా్లన

ఎందుక� ��సు �ై వ�్చం�?

1. ప్రకృ ��్వ� మ�న (తప�ప) దుష్ ల�దు.
జ�న 3:19 ఆ �ర�ప ఇ�ే; ��ల�గ� ల�కమ�ల���� వ�ె్చన �ా� తమ ���యల� �ెడ్డ��ౖనందు మనుష�య్ల
��ల�గ�ను ��్ర�ంప �కట��� ��్ర�ం��.

��మ� అ�న sinners ఉ��న్!

2. ఆ ప్రకృ ��్వ� ��మ� ఖం��ం��ర� ఉ��న్.
జ�న 6:40 ఆయన ��క� అనుగ���ం�న ��� యంతట�ల� ���� �య� �� ��ట�్ట��న, అంతయ్��నమ� ���
ల�ప�ట�� ననున పం�ిన�ా� �తత ్���య�నన్.

జ�న 3:18 ఆయనయందు ��ా్వసమ�ంచు�ా�� �ర�ప �ర్చబడద; �శ్�ింప��ాడ� �ేవ��

అ��్వ�యక�మ�ర� ��మమందు ��ా్వ మ�ంచల�దు గనుక �ా��� ఇంతక� మ�ను�� �ర�ప �ర్చబ�ెన.
జ�న 3:36

క�మ�ర��యందు ��ా్వసమ�ంచు�ా� �తయ్�వమ�గల�ాడ, క�మ�ర���� ��ేయ�డ�

�ా��ాడ� �వమ� చూడడ� �ా� �ేవ�� ఉగ�త �ా��ద ��� య�ండ�ను.

�ాపం ఒక ఖర�్ ఉం��!

3. ��సు ప్రపంచంల మ��య� అతను మ�క� మరణ�ం��డ�.
జ�న 14:6

��సు ���� మ�రగ ్మ�న, సతయ్మ�న, �వమ�ను; �� ��్వ�ా� తపప ��వడ�ను

తం��ర
్
�ద ద్ �ాడ�.

జ�న 3:17 ల�కమ� తన క�మ�ర�� ��్వ� రకష �� ందుట���ా� ల�కమ�నక� �ర�ప �ర�్చటక
�ేవ���యనను ల�కమ�ల���� పంప ల�దు.

జ�న 1:10,12 ఆయన ల�కమ�ల� ఉం�ెను, ల�క మ�యన మ�లమ��ా క���ను �ా� ల�కమ�యనను

�ె��ి��నల�దు. తనున ఎందరం��క��ం��� �ా��కంద ���,� అన�ా తన ��మమ�నందు ��ా్వసమ�ం�న�ా���,
�ేవ�� �ిల్లలగ�టక ఆయన అ���ారమ� అనుగ���ం�ెను.

4. �ాల�్వష �ాదు మం� పనుల� ��్వ�, ఉ�త బహ�మ� ఉం��. �ర� �ేవ��
��� ��సం పదం, మ��య� �శ్వ�ించద�� ��సు ఒంట���ా తపప్క�ం�!

చట�్టల 4:12 మ�� ఎవ�వలనను రకష కల�గదు; ఈ ��మమ�న�� మనమ� రకష �� ందవల�ను �ా�,
ఆ�ాశమ� ���ంద మనుష�య్లల ఇయయ్బ�� మ�� ఏ ��మమ�న రకష �� ందల�మ� అ��ను.

Ephesians 2:8-9 �ర� ��ా్వసమ���్వ కృప�ేత�� ర��ంపబ��య���న్ర; ఇ�� �వలన క���న��
�ాదు, �ేవ�� వర��. అ�� ���యలవలన క���న���ాదు గనుక ఎవడ�ను అ�శయపడ �ల�ల�దు.

ట�ౖటస 3:5 మనమ� ��� అనుస��ం� �ే�ిన ���యలమ�లమ��ా �ాక, తన క�కరమ���ప�ప్న�

ప�నరజ ్న్మసంబంధ�� �ాన్నమ ��్వ�ాన, ప�����ధ్త మనక� నూతన స్వ��వమ కల�గజ�య�ట
��్వ�ాన మనలను ర��ం�ెను.

5. �ర� ల�ర్ న నమ్మక ఉం��� మ��య� �ర� �తయ ��తం ఉంట�ం��!

జ�న 5:24 �� మ�ట �� ననున పం�ిన�ా�యందు ��ా్వసమ�ంచు�ాడ �తయ �వమ� గల�ాడ�; �ాడ�

�ర�ప్ల��� �ాక మరణమ�ల� నుం�� �వమ�ల���� ��ట�య���న్డ ��� �శ్ యమ��ా
�ెప�ప్చు��న్.

జ�న 6:47 �ేవ�� �దద ్నుం� వ�్చన�ాడ తపప మ�� ��వడ�ను తం��ర
్ చూ�య�ండల�దు; ఈయ��
తం��ర
్ చూ� య�నన �ాడ�.

జ�న 10:28

��ను �ాట��� �తయ్�వమ��చు్చచు�ను గనుక అ� ఎనన్ట��� న�ంపవ�, ఎవడ�ను

�ాట�� �� �ే�ల�నుం�� అపహ ��ంపడ�.

�ర� ���సత ు ఒంట���ా ల��� � ��ా్వస ప�ట తపప్!
అవ�ను అ�� ��ల� �ే�క! �ర� �ేవ��నుం�� కమ�పణ �� ౦దల�ర�. �ేవ�� దగగ ర నుం�� � కమ�పణ ��రక� �ర�
ఏర �ె�్ంంల�ర�. �ేవ�� కకప మవ�య� క�కరమ� ��్వా ��ా్సం�� మ�త్�� �ర� ���� �� ందగలర�. �ర�
��సు���సత ు� � రకక����ా అం��కవ�ం� మవ�య� �ేవ�� వదద నుం�� కమ�పణ �� ం��లంట� ఈ �ా్ర్థ నను �ర�

�ేయవంు్. ఈ �ా్ర్థ న �ెపపటం వలన తపప మవ� ఏ ఇతర �ా్ర్థ న రమ�నలను ర��ంంల�దు. ��సు ���సత ు నందు

��ా్సమ� ఉ౦ంుట ��్వా మ�త్�� మన �ాపమ�లక� కమ�పణ ల�సుతం��. ఈ �ా్ర్థ న ��సు నందు మనక�నన
��ా్�ా�న �వవ�ంంట���� మవ�య� ఆయన మనక� అనుగ���ం�న కమ�పణక� కకతజ్ఞ తల� �ె�్ంంట���� ఒక
సులభ���న మ�రగ మ� మ�త్��.
“ప్భ��ా!
��క� �ెల�సు ��ను �క� �వ�బమ��ా �ాపమ� �ే�ాను మవ�య� ��ను �కక� �ాత�్డను. �ా� ��సు ���సత ు ��క�
�ెందవల�ిన �కను �సుక���నర�� ��ా్సం ��్వా ��ను కరంంచ��్ను. �� రకణ ��రక� �� నమన�ా�న ���ౖ

ఉ౦ంు��ను. � అదు్బత���న కకప మవ�య� కమ�పణ ��రక� కకతజ్ఞ తల� ! ఆ��న !”
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