
Why did Jesus Die? 

 

 

1. Because we are all sinners! 
 
Mark 2:17   േയശു അതു േകട്ട� അവേരാടു: ദീനക്കാര്ക്കല�ാെത 
െസൗഖ�മുള്ളവര്ക്കും ൈവദ�െനെക്കാണ്ടു ആവശ�മില�; ഞാന് 
നീതിമാന്മാെര അല�, പാപികെള അേ്രത വിളിപ്പാന് വന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു 
 
Romans 3:10   “നീതിമാന് ആരുമില�. ഒരുത്തന് േപാലുമില�:” 
 
Matthew 18:11    “സ�ര്ഗ്ഗത്തില് അവരുെട ദൂതന്മാര് സ�ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ എന്െറ 

പിതാവിന്െറ മുഖം എേപ്പാഴും കാണുന്നു എന്നു ഞാന് നിങ്ങേളാടു 
പറയുന്നു.” 

2. Because there is a price for sin! 
 
Matt 15:18-20   വായില് നിന്നു പുറെപ്പടുന്നേതാ ഹൃദയത്തില്നിന്നു വരുന്നു; 
അതു മനുഷ�െന അശുദ്ധമാക്കുന്നു. എങ്ങെനെയന്നാല് ദുശ്ചിന്ത, 
കുലപാതകം, വ�ഭിചാരം, പരസംഗം, േമാഷണം, കള്ളസാക്ഷ�ം, ദൂഷണം 
എന്നിവ ഹൃദയത്തില് നിന്നു പുറെപ്പട്ട�വരുന്നു.  മനുഷ�െന 
അശുദ്ധമാക്കുന്നതു ഇതേ്രത; കഴുകാത്ത ൈകെകാണ്ടു ഭക്ഷിക്കുന്നേതാ 
മനുഷ�െന അശുദ്ധമാക്കുന്നില�.  
 

Romans 6:23  “പാപത്തിന്െറ ശമ്പളം മരണമേ്രത; ൈദവത്തിന്െറ 
കൃപാവരേമാ നമ്മുെട കര്ത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവില് നിത�ജീവന് 
തേന്ന.  



 
Mark 16:16  “വിശ�സിക്കയും സ്നാനം ഏല്ക്കയും െചയ്യ�ന്നവന് 
രക്ഷിക്കെപ്പടും; വിശ�സിക്കാത്തവന് ശിക്ഷാവിധിയില് അകെപ്പടും..” 
 

 
There is a cost for our sin! 

 
3. Because Jesus died and paid for our sins on the cross! 

 
Matt. 1:21   “അവള് ഒരു മകനെന ്രപസവിക്കും; അവന് തന്െറ ജനെത്ത 
അവരുെട പാപങ്ങളില് നിന്നു രക്ഷിപ്പാനിരിക്കെകാണ്ടു നീ അവന്നു േയശു 
എന്നു േപര് ഇേടണം എന്നു പറഞ്ഞു.  
 
Romans 5:8   “്രകിസ്തുേവാ നാം പാപികള് ആയിരിക്കുേമ്പാള് തേന്ന നമുക്കു 
േവണ്ടി മരിക്കയാല് ൈദവം തനിക്കു നേമ്മാടുള്ള സ്േനഹെത്ത 

്രപദര്ശിപ്പിക്കുന്നു.” 

 
John 3:16  “തന്െറ ഏകജാതനായ പു്രതനില് വിശ�സിക്കുന്ന ഏവനും 
നശിച്ച�േപാകാെത നിത�ജീവന് ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്നു ൈദവം അവെന 
നലകുവാന് തക്കവണ്ണം േലാകെത്ത സ്േനഹിച്ച�.” 
 
Matt. 18:11 “സ�ര്ഗ്ഗത്തില് അവരുെട ദൂതന്മാര് സ�ര്ഗ്ഗസ്ഥനായ എന്െറ 

പിതാവിന്െറ മുഖം എേപ്പാഴും കാണുന്നു എന്നു ഞാന് നിങ്ങേളാടു 
പറയുന്നു.” 

4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 
word for it, and trust Jesus alone! 



 
Ephesians 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�. 
 
 

 
 
5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
Mark 9:23  “േയശു അവേനാടു: നിന്നാല് കഴിയും എങ്കില് എേന്നാ 
വിശ�സിക്കുന്നവന്നു സകലവും കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.” 
 
Mark 1:15  “കാലം തികഞ്ഞു ൈദവരാജ�ം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു; 
മാനസാന്തരെപ്പട്ട� സുവിേശഷത്തില് വിശ�സിപ്പിന് എന്നു പറഞ്ഞു.” 

 
Mark 10:15  “ൈദവരാജ�െത്ത ശിശു എന്നേപാെല ൈകെക്കാള്ളാത്തവന് 
ആരും ഒരുനാള�ം അതില് കടക്കയില� എന്നു ഞാന് സത�മായിട്ട� 
നിങ്ങേളാടു പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.”  
 



Romans 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�ാ.”  
 

 

 

Put your faith in Christ alone! 

നിങ്ങള്ക്ക് േയശുകര്ത്താവിെന രക്ഷകനായി സ�ീകരിച്ച് പാപക്ഷമ 
ൈകവരിക്കണെമങ്കില് ഈ ്രപര്ത്ഥന ഹൃദയത്തിന്െറ ആഴത്തില് നിന്ന് 
്രപാര്ത്ഥിക്കുക. ഈ ്രപാര്ത്ഥനേയാ മേറ്റെതങ്കിലും ്രപാര്ത്ഥനേയാ നിങ്ങെള 
രക്ഷിക്കയില�. ്രകിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങള�െട വിശ�ാസമാണ്� നിങ്ങെള 
രക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങള�െട വിശ�ാസം െവളിെപ്പടുത്തുവാനുള്ള ഒരു ലളിത 
മാര്ഗം മാ്രതമാണ്� ഈ ്രപാര്ത്ഥന. 

"കര്ത്താേവ, ഞാന് നിന്െറ മുംബാെക െതറ്റ�കാരനാെണന്നും 
ശിക്ഷാേയാഗ�നാെണന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു. േയശുകര്ത്താവ് എന്െറ 
പാപപരിഹാരാര്ത്ഥം ്രകൂശില് മരിച്ച�യിര്െത്തന്നും അവനിലുള്ള 
വിശ�ാസം മൂലം പാപക്ഷമ ലഭ�മാെണന്നും ഞാന് വിശ�സിക്കുന്നു. 
കര്ത്താേവ, ഞാന് പാപെത്ത വിട്ട് നിങ്കേലക്ക് തിരിയുന്നു. എേന്നാട് ക്ഷമിച്ച് 
എെന്ന നിന്െറ ൈപതലാേക്കണേമ. പാപക്ഷമക്കായി നന്ദി. നിത�ജീവനായി 
സ്േതാ്രതം. പു്രതന്െറ നാമത്തില് പിതാേവ, ആേമന്. 


