
Why did Jesus Die? 

 

 

1. Because we are all sinners! 
 

මාර්ක්  2:17   ජේසුස ්වහන්ජසේ ඒ අසා-, ''ජ ෝගීන්ට මිස නිජ ෝගීන්ට ජවජෙකුජෙන් වැඩක් නැත; මා 

ආජේ ෙමිටුන් ජනොව අෙමිටුන් කැඳවීමට ය''යි වොළ ජසේක-. 

 

ජ ෝම 3:10   ඒ ෙැන ශුද්ධ ලියවිල්ල ජමජසේ කියයි: ''ධර්මිෂඨ් වූ කිසිජවක් නැත-, එක් ජකජනක් වත් 

නැත; 

 

මජතව් 18:11   මනුෂය්-පුත් යාණන් වැඩිජේ-, නැති වූවන් ෙළවා ෙන්නා පිණස ය-.  
 

2. Because there is a cost for that sin! 
 

මජතව් 15:18-20    එජහත්-, කටින් පිටවන ජද් නික්ජමන්ජන් සිතින් ය; මිනිසා ජකජලසනු ලබන්ජන් 

එයින් ය-.  නපුරු ජෙතනා-, මිනීමැරුමි-, කාම ාෙ-, සල්ලාලකමි-, ජසො කමි-, ජබොරු සාක්ෂි සහ 

අපහාස නික්ජමන්ජන් හෙවතින් ය-.  මිනිසා ජකජලසනු ලබන්ජන් ජමකී ජද්වලිනි-. එජහත්-, අත් 

ජනොජසෝො කෑජමන් මිනිසා ජකජලසනු ජනොලබන්ජන් ය-.''  
 

ජ ෝම 6:23     පාපජේ විපාකය ම ණය යි-, එජහත් ජෙවියන් වහන්ජසේජේ දීමනාව නමි අපජේ ස්වාමීන් 

වන ක්රිස්තුස ්ජේසුස ්වහන්ජසේ තුළ සොතන ජීවනය යි-. 

මාර්ක්  16:16   අෙහා බව්තීසම්-ස්නාපනය ලබන තැනැත්ජත් ෙැළවීම ලබන්ජන් ය; එජහත්-, අෙහා 

ජනොෙත් තැනැත්ජත් ව ෙකරු යයි තීන්දුව ලබන්ජන් ය-. 

 
 



 

There is a cost for sin! 
 

3.   යේසුස් ක්රිස්තුස් මැරුයේ අප නිසයි! යේසුස්යේ මරණය අයේ පාපවලට 
කුලිය යෙවීමක් උනා. යේසුස් මළවුන්යෙන් නැගිටීම තුළින් ඔේපු කලා යෙවියන් 
වහන්යසේ යේසුස්යේ මරණය අයේ පාප වලට යෙවීමක් චශයයන් බාර ෙත් බව. 
 

මජතව් 1:21    ඈ පුජතකු -,හි ක න්නී ය; උන් වහන්ජසේට ජේසුස ්යන නාමය තැ-,ය යුතු ය; මන්ෙ 

සිය ජසනභ ඔවුන්ජේ පාපවලින් මුොලන්ජන් එතුමාජණෝ ය''යි කී ය-.  

 

ජ ෝම 5:8   අප උජෙසා ඇති ජෙවියන් වහන්ජසේජේ ප්ජර්මය ප් ත්යක්ෂ වන්ජන් අප පව්කා යන් ව 

සිටිය දී ම ක්රිසත්ුන් වහන්ජසේ අප උජෙසා දිවි පිදූ බැවිනි-. 

 

ජයොහන් 3:16     ''ජෙවියන් වහන්ජසේ ජලෝකයාට ජකොත මි ප්ජර්ම කළ ජසේක් ෙ කීජවොත්-, ස්වකීය ඒක 

ජාතක පුත් යාණන් වුව ෙ ජලොවට ජෙවා වොළ ජසේක-. එජසේ ජකජළේ-, උන් වහන්ජසේ ජකජ හි අෙහන 

සියලු ජෙනා ම විනාශ ජනොවී සොතන ජීවනය ලබන පිණස ය-.  

 

මජතව් 18:11    මනුෂය්-පුත් යාණන් වැඩිජේ-, නැති වූවන් ෙළවා ෙන්නා පිණස ය-.  

 

4.   අපට අපිවම ෙලවා ෙැනීමට අපහසුයි. 

ක්රියා 4:12   අන් කිසිජවකු මඟින් ෙැළවීමක් නැත; මන්ෙ-, අජප් ෙැළවීම සලසා ජෙන ලෙ අන් කිසි 

නාමයක් මුළු ජලොජවහි ම මිනිසුන් අත  නැත-.'' 

 

එපීස 2:8-9   ඔබ ෙැළවී සිටින්ජන් ජද්ව ව ප් සාෙය මඟින් වූ ඇෙහීම ක ණජකොටජෙන ය-. එය ඔබජේ 

ම ක්රියාවක් ජනොව-, ජෙවියන් වහන්ජසේජේ දීමනාව ය-.  ෙැළවීම පුණ්ය ක්රියාවල ප් තිඵලයක් 

ජනොවන බැවින්-, කිසිජවකුට පා ට්ටුවට ඉඩක් නැත-. 

 



Titus 3:5   අප විසින් ම කළ ෙැහැමි ක්රියාවලින් ජනොව-, හුජෙක් ස්වකීය ෙයාව ජලස-, පුනරුත්පාෙනය 
නමැති ජධෝවනජයන් ෙ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්ජසේජේ අලුත් කිරීජමන් ෙ උන් වහන්ජසේ අප ෙැජළව් 

ජසේක-. 

 

5.   යේසුස්යේ මරණය අප යවනුයවන් යහේතු යකොට යෙන, අපට කරන්නට 
අවශය් වන්යන් උන් වහන්යසේ තුළ විශ්වාසය තැබීමයි, අයේ පාප වලට ොස්තුව 
උන් වහන්යසේයේ මරණය බව විශ්වාස කිරීයමන්-අප ෙලවනු ලැයේ! 
 

මාර්ක්  9:23   තවෙ-, උන් වහන්ජසේ සබත් දිනජේ දී ජවල්යායක් මැදින් වඩින විට-, උන් වහන්ජසේජේ 

ශ ්ාවකජයෝ ක ල් කඩ කඩා ගියහ-. 
  

මාර්ක්  1:15   ඒ ජද්ශනාව ජේ ය: ''නියමිත ජමොජහොත පරිපූර්ණ වී තිජේ; ජෙවියන් වහන්ජසේජේ  ාේයය 

ආසන්න ය; පසුතැවී සිත් හ වා ෙන්න; සුබ අස්න අෙහාෙන්න'' යනුයි-.  

 

මාර්ක්  10:15   සැබැවින් ම මම ඔබට කියමි-, යමි ජකජනකු ජෙවියන් වහන්ජසේජේ  ාේයය ළෙරුජවකු 

ජසේ ජනොපිළිෙත්ජතොත්-, ඔහු කිසි ජසේත් එහි ඇතුළු ජනොවන්ජන් ය''යි ඔවුන්ට වොළ ජසේක-.  
 

ජ ෝම 10:9-10,13   ඔබ 'ජේසුස ්වහන්ජසේ සමිඳ ්ණන් වහන්ජසේ ය'යි ප් සිද්ේජේ ප් කාශ ක න්ජනහි 

නමි-, ජෙවියන් වහන්ජසේ උන් වහන්ජසේ මළවුන්ජෙන් උත්ථාන කළ බව සිතින් අෙහන්ජනහි නමි-, ඔබ 

ෙැළවීම ලබන්ජනහි ය-. මනුෂය්ජයක් සිතින් ඇෙහීජමන් ෙමිටු බවට පැමිජණන්ජන් ය; මුවින් 

පැවසීජමන් ෙළවනු ලබන්ජන් ය-.   මන්ෙ: ''සමිඳ ්ණන් වහන්ජසේජේ නාමය කියා අයැදින කවජ ක් 

නමුත් ෙැළවීම ලබති''යි ශුද්ධ ලියවිල්ජලහි කියා ඇත-.  

 

 

Put your faith in Christ alone! 

ඔබ ෙැලවීමට ජ ෝම වාසීන්ජේ මාර්ෙය අනුෙමනය කිරීමට කැමතිෙ? එජසේ නේ ජෙවියන් වහන්ජසේට 

බැෙෑපත් ජලස යදින්න ජමන්න ස ළ යාව්ඤාවක්. ජමම යාව්ඤාව කීජමන් ඔබ ජෙවියන් වහන්ජසේට 

ප් කාශ ක නවා ඔබජේ ෙැලවීම සඳහා ජේසුස ් ක්රිස්තුස ් තුළ විශ්වාසය තබන බව. ජමම වෙන කී 



පමණින් ඔබට ෙැලව්ම ජෙන ජෙන්ජන් නැත. ජේසුස ්ක්රිස්තුස ්තුළ ඇෙැහිල්ජලන් පමණක් ෙැලවීම 

ඇත. 

 

ශුද්ධ යෙවියන් වහන්ස,  

 

ඔබට විරුද්ධව මා පව්කල බවෙ, එයට මා ෙඬුවම් ලැබිය යුතු බවෙ ෙනිමි. එයහත් 

යේසුස් ක්රිස්තුස් මායේ පාපය ෙරායෙන ඇෙැහිල්ල කරණයකොටයෙන මට සමාව 

ලැබී තියේ. ඔබයේ අනුේරහයයන්, මායේ පාපයන්යෙන් හැරී ෙැලවීම යකයරහි 

විශ්වාසය තබමි. ඔබ වහන්යසේයේ ඉමහත්වූ කරුණාවට හා සමාව දීමට ස්තුතියි. 

එයමන්ම ඔබයේ අනර්ඝවූ දීමනාව වන සාොකාලික ජීවනයටෙ ස්තුතියි! ආයමන්! 
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