
Why did Jesus Die? 

 
 

1. Because we are all sinners! 
 
Mark 2:17    இேய� அைதக ேகட்: ப�ண�யாள�க�க் ைவதததயய 

ேவண்யேதயல்ாால �க�ளளவவக�க் ேவண்யததலை்; 

ந�ததாாயகைளயல், பாவ�கைளேய ானநததி�மகதகதற் அைழககவநேதய 

எயகாவ.  
 
Romans 3:10   அநததப்ேய: ந�ததாாய ஒிவனாகத�� இலை்;  

 
Matthew 18:11     ா�ஷ்ாாரய ெகட்தேபானைத ரட்தகக வநதாவ.  
 
2. Because there is a cost for that sin! 

 
Matthew 15:18-20      வாய�்திந் மகதப்கதகைவகள இிதயததத்திந் 

மகதபட்வி�; அைவகேள ா�ஷைனத த�ட்தப்த்�. எதப்ெயன�ல, 

இிதயததத்திந் ெபால்ாத ்தநதைனக��, ெகாை்பாதகஙக��, 

வ�ப்ாரஙக��, ேவ்தததனஙக��, கள�க��, ெபாய்்ாட்தக��, 

�ஷணஙக�� மகதபட்வி�.  இைவகேள ா�ஷைனத த�ட்தப்த்�; 

ைகக�வாால ்ாதப�்கதக் ா�ஷைனத த�ட்தப்ததா் எயகாவ.  
 
Romans 6:23    பாவதததய ்�பள� ாரண�; ேதவ�ைடய கதிைபவரோா 

ந��ைடய கவததராகதய இேய�கதகதஸ்வ�னால உணடான 

நததததயய�வய.  
 



Mark 16:16   வ��வா்�ளளவனாகத ஞானஸநான� ெபறகவய இரட்தககதப்வாய; 

வ��வா்தயாதவேனா ஆககதைனக்ளளாகத த�வககதப்வாய. 
 

 
There is a cost for sin! 

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

 
Matthew 1:21    அவள ஒி ்ாாரைனத ெப�வாள, அவிக் இேய� எய� 

ேப�்வாயாக; ஏெனன�ல அவவ தா் யனஙகள�ய பாவஙகைள ந�ககத அவவகைள 

இரட்ததபாவ எயகாய.  
 
Romans 5:8   நா� பாவ�களாய�ிகைகய�ல கதகதஸ் நாககாக 

ா�ததததனாே், ேதவய ந�ோல ைவதத தா் அயைப 

வ�ளஙகதபணபகதகாவ.  
 
JOHN 3:16   ேதவய, த��ைடய ஒேரேபகான ்ாாரைன வ��வா்தககதகவய எவேனா 

அவய ெகட்தேபாகாால நததததயய�வைன அைட��ப்க், அவைரத தநதிள�, 

இவவளவாய உ்கதததல அயம �வநதாவ. 
 
Matthew 18:11   ா�ஷ்ாாரய ெகட்தேபானைத ரட்தகக வநதாவ.  
 
4.   Salvation is a free gift, not by good works. You must take God’s 
word for it, and trust Jesus alone! 
 
ACTS 4:12 அவராே்யயகத ேவெகாிவரா�� இரட்ததம இலை்; நா� 

இரட்தககதப்�ப்க் வானதததய கீெழங்�, ா�ஷவக�க்ளேள அவிைடய 

நாாோயல்ாால ேவெகாி நாா� கடடைளய�டதபட�� இலை் எயகாய. 



EPHESIANS 2:8-9 கதிைபய�னாே் வ��வா்தைதகெகாண் இரட்தககதபட்வகள; இ் 

உஙகளால உணடானதல், இ் ேதவ�ைடய ஈ�; 9 ஒிவி� ெபிைாபாராடடாதப்க் 

இ் கத�ையகள�னால உணடானதல்; 

 
TITUS 3:5 நா� ெ்யத ந�ததய�ய கத�ையகள�ன�ாததத� அவவ ந�ைா இரட்தயாால, தா் 

இரககதததயப்ேய, ா�ெயயா ��ககதனா��, ப��தத ஆவ�ய��ைடய 

மதததாக்த்தனா�� ந�ைா இரட்தததாவ. 
 
5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
Mark 9:23   இேய� அவைன ேநாககத: ந� வ��வா்தககக�்ாானால ஆ்�, 

வ��வா்தககதகவ�க் எல்ா� �்� எயகாவ.  
  
Mark 1:15  கா்� நதைகேவகதற�, ேதவ�ைடய ராஜய� ்ா�பாாய�ற�; 

ானநததி�ப�, �வ�ே்ஷதைத வ��வா்த�ஙகள எயகாவ.  
 
Mark 10:15   எவனாகத�� ்த� ப�ளைளையதேபால ேதவ�ைடய ராஜயதைத 

ஏற�கெகாளளாவ�டடால, அவய அததல ப�ரேவ்ததபததலை்ெயய�, ொயயாகேவ 

உஙக�க்் ெ்ால�கதேகய எய� ெ்ால்த,  
 
Romans 10:9-10,13    எயனெவயகால, கவததராகதய இேய�ைவ ந� உய 

வாய�னாே் அகதகைகய�ட், ேதவய அவைர ா�தேதா�்திந் 

எ�தப�னாெரய� உய இிதயதததே் வ��வா்தததால 

இரட்தககதப்வாய. ந�தத�ணடாக இிதயதததே் வ��வா்தககதப்�, 

இரட்ததமணடாக வாய�னாே் அகதகைகபணணதப்�.   ஆத்ால 

கவததிைடய நாாதைதத ெதா�்ெகாள�கதக எவ�� 

இரட்தககதப்வாய.  
 



 
Put your faith in Christ alone! 

 
If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is 
prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting 
in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to 
God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.  
 
"Lord,  
 
I know that I am a sinner. I know that I deserve the consequences of my sin which is death 
and hell.   However, I am trusting in Jesus Christ as my Savior. I believe that His death 
and resurrection provided for my forgiveness. I trust in Jesus and Jesus alone as my 
personal Lord and Savior. Thank you Lord, for saving me and forgiving me! Amen!" 
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