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

1. ��మ� అ�న �షయ�ల� తప�ప �ే�ిన క���.

��మను
్ 3:10 ఇందునుగ���్ �ా్రయబ��న�ేమన� ��మంత�డ� ల�డ�, ఒక్కడ�న ల�డ�
��మను
్ 3:23 ఏ ��దమ�ను ల�దు; అందర�ను �ాపమ��ే�ి �ేవ�డ� అను గ���ంచు మ��మను �� ందల�క
�� వ�చు��న్ర.

��మ� అ�న �షయ�ల� తప�ప �ే�న
ి క���.

II �ాపం ఒక ధర ఉం�� ఎందుకంట�!

��మను
్ 6:23a ఏలయన�ా �ాపమ�వలన వచు్ �తమ� మరణమ�, ..................................”

�ో య్తక 21:8

�ి�����ార�ను, అ��ా్వసుల�న, అసహ�య్ల�న, నరహంతక�ల�ను, వయ్���ర�ల�న, మ�ం�్

క�ల�ను, �గ���ాధక�ల�ను, అబ��ధ ్క�లందర�న అ��న గంధకమ�ల�� మండ� గ�ండమ�ల�
�ాల��� ందుదుర�; ఇ�� ��ండవ మరణమ�.

III ��సు మరణ�ం��ర� మ��య� �ా�స మ� �ాప ��సం �ె�్లం� ఎందుకంట�!
��మను
్ 5:8 అ��ే �ేవ�డ� మన��డల తన ��్రమన ��ల్ల��పరచుచు��న్; ఎట్ లన� మన�ంకను
�ాప�ల��� య�ండ�ా�� ���సత ు మన��రక� చ��� ��ను.

��మను
్ 14:9 ��ను మృత�లక�ను స�వ�లక�ను ప్రభ��� య�ండ�టక� ఇందు ��తత ్� గ�� ���సత ు
చ��� � మరల బ్ర����న.

��మను
్ 6:23b “ ....................... అ��ే �ేవ�� కృ�ావరమ� మన ప్రభ���ౖ ���సత ు్��సునంద �తయ
�వమ�.“

���సత ు sinners ��సం మరణ�ం��డ�!

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.

V ��మ� ��స
� త ు ల��� మ� ��ా్వస మ��య� �శ్వ�ించద�� ప�ట తపప్!

గమర�త 9:23 అందుక� ��సు (నమ�్మ) �వలన��ౖ�,ే నమ�్మ�ా�� సమసత ్మ�న �ాధయ్� య� అత���
�ె��ప్న.

��మను
్ 10:9-10,13 అ�ేమన�ా��సు ప్రభ�వ � ��ట�
� � ఒప�ప్��, �ేవ�డ� మృత�లల�నుం�� ఆయ
నను ల���న� � హృదయ మందు �శ్వ�ిం�న��డ, �వ� ర��ంపబడ�దువ�. ఏల యన�ా ��

కల�గ�నట�
్ మనుష�య్డ హృదయమ�ల� �శ్వ�ించున, రకష కల�గ�నట�
్ ��ట��� ఒప�ప్��నున.
ఎందుకన�ా ప్రభ�వ ��మమ�నుబట�్ �ా్రర ్థన�ే �ా�ెవ�ో �ాడ� ర��ంపబడ�ను.

అవ�ను అ�� ��ల� �ే�క! �ర� �ేవ��నుం�� కమ�పణ �� ౦�ల�ర�. �ేవ�� �గగ్ ర నుం�� � కమ�పణ ��రక�
�ర� ఏ� �ె�్ంచల�ర�. �ేవ�� కృప మ��యమ క�కరమమ ��్�� ���్వం�� మ�త్్� �ర� ����
�� ం�గలర�. �ర� ��వు���వత ు� � రకక����� అం��క��ం� మ��యమ �ేవ�� వ�ద్ నుం�� కమ�పణ
�� ం��లంట� ఈ ��్రర నను �ర� �ేయవచు్. ఈ ��్రర న �ెపపటం వలన తపప మ�� ఏ ఇతర ��్రర న

�మమనలను ర��ంచల��ు. ��వు ���వత ు నం�ు ���్వమమ ఉ౦చుట ��్�� మ�త్్� మన ��పమమలక�

కమ�పణ ల్వుతం��. ఈ ��్రర న ��వు నం�ు మనక�నన ���్ు��న �వ��ంచట���� మ��యమ ఆయన
మనక� అనుగ���ం�న కమ�పణక� కృతజ్ఞ తల� �ె�్ంచట���� ఒక వులర్��న మ�రగ్ మమ మ�త్్�.

“ప్రభ��ా!

��క� �ెల�సన ��లన �క� ���ధమ��ా �ాపమ� �ే�ాలన మ��య� ��లన �కష్క� �ాత�్రడలన. �ా� ��సన ��స
� త్ న

��క� �ెందవల�ిల �కష్లన �సనక���న్ర�� ��ా్సం ��్�ా ��లన కష్�ంచబ��్డలన. �� రకష్ణ ��రక� ��

లమ్మ�ా�న్ ���ౖ ఉ౦చన��లన. � అదన్బత���ల కృప మ��య� కష్మ�పణ ��రక� కృతజ్ఞ తల� ! ఆ��ష !”
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