
ఎందుక� ��సు �ై వ�్ంం�? 
 

 

 
 

1. ��మ� అ�న తప�ప అ� �షయ�ల� �ే�ార�! 
 

గ�ర�త  2:17    ��సు ఆ మ�ట ����గ�ల�� �ా� ఆ��గయమ�గలలా���� ల�ౖదుయ డక్రలలదు; ��ను �ాప�ల�� 

�ిల�వ వ�్చ��ా� �చ మంత�లను �ిల�వ�ాలలద� లా���� �ె��పను.  
 

��మను్  3:10  ఇందునుగ���్ లా్యబ��నంేమన�ా �చమంత�డ� లలడ�, ఒక్డ�ను లలడ�  

 
మ�థూయ 18:11    ���� ��చును? ఒక మనుష�య��� నూర� ��ఱ్ల�ండ�ా లాట�ల� ఒకట� త�ిప�� �న 

��డల  
 

2. �ాపం ఒక ధర ఉంం� ఎందుకంట�! 

మ�థూయ 15:18-20  ��టనుం�� బయట��� వచు్న� హృదయమ�ల� నుం�� వచు్ను; ఇల� మనుష�య� 

అప�తప్రచునవ� �ర� గ���ంప�ా?  దు�ాల�చనల� నరహతయల� వయ్ ��రమ�ల� ల��ాయగమనమ�ల� 

ంొంగతనమ�ల� అబదధ�ాాయ మ�ల� ంేవదూషణల� హృదయమ�ల� నుం���� వచు్ను   ఇల� మనుష�య� 

అప�తప్రచును �ా� �ేత�ల� కడ�గ� ��నక ��జనమ��ేయ�ట మనుష�య� అప�త్పరచద� �ె��పను.  
 
��మను్  6:23a   ఏలయన�ా �ాపమ�వలన వచు్ �తమ� మరణమ�, ......................................” 
 



గ�ర�త  16:16b   న�్మ బ��ిత ససమ� �� ంం�నలాడ� ర��ంపబడ�ను; నమస� లా��� �ా ���ంపబడ�ను 

 

�ాపం ఒక ధర ఉంం�! 

 
3. ��సు మరణ�ం��ర� మ��య� ��ా స మ� �ాప ��సం �ె�్ం�న ఎందుకంట�! 

మ�థూయ 1:21    తన పజ్లను లా�� �ాపమ�లనుం�� ఆయ�� ర��ంచును గనుక ఆయనక� ��సు2 అను 

��ర� ��ట�్ దువ��ను.  
 
��మను్  5:8    అ�� ేంేవ�డ� మన��డల తన ��్మను ల�ల్��పరచుచు��నడ�; ఎట్న�ా మన�ంకను 

�ాప�ల��� య�ండ�ా�� ���సుత  మన��రక� చ��� ��ను.  
 
జ�ష 3:16    ంేవ�డ� ల�కమ�ను ఎం�� ��్�ం�ెను. �ా�ా ఆయన తన అం�్వయక�మ�ర���ా3 ప�ట�్న 

లా�యందు ��ా్సమ�ంచు పచ్లాడ�ను న�ంపక �తయ�వమ� �� ందునట�్  ఆయనను అనుగ���ం�ెను.  
 
మ�థూయ 18:11    ���� ��చును? ఒక మనుష�య��� నూర� ��ఱ్ల�ండ�ా లాట�ల� ఒకట� త�ిప�� �న 

��డల.  



 

��సు ��మ� �ే�ార� తప�ప �తతం మ�క� ��సం మరణ�ం��డ�! 
 

4. �ాలల్షష �ాదు మం� పనుల� ం�్�ా, ఉ�త బహ�మచ ఉంం�. �ర� ంేవ�� 

ం�� ��సం పదం, మ��య� �శ్వించద��న ��సు ఒంట���ా తపపక�ం��! 
 
చట�్ ల� 4:12   మ�� ఎవ�వలనను రాణ కల�గదు; ఈ ��మమ�న�� మనమ� రాణ �� ందవల�ను �ా�, 

ఆ�ాశమ� ���ంద మనుష�యలల� ఇయయబ��న మ�� ఏ ��మమ�న రాణ �� ందలలమ� అ��ను.  

 
Ephesians 2:8-9   �ర� ��ా్సమ�ం�్�ా కృప�ేత�� ర��ంపబ��య���నర�; ఇం� �వలన క���నం� 

�ాదు, ంేవ�� వర��.   అం� ���యలవలన క���నం��ాదు గనుక ఎవడ�ను అచశయపడ �ల�లలదు.  

 
 ట�ౖటస 3:5    మనమ� �చ� అనుస��ం� �ేవిన ���యలమ�లమ��ా �ాక, తన క�కరమ���ప�పన�� 

ప�నరజనససంబంధ���న �ాననమ� ం�్�ాను, ప���ం�ధ తస మనక� నూతన స్��వమ� కల�గజ�య�ట 

ం�్�ాను మనలను ర��ం�ెను.  
 



 
 
5. ��మ� ���సుత  ల��� మ� ��ా్సం మ��య� �శ్వించద��న ప�ట తపపక! 

గ�ర�త  9:23   అందుక� ��సు (నమ�సట) �వలన��ౖ�,ే నమ�సలా��� సమసతమ�ను �ాధయ�� య� అత��� 

�ె��పను. 

 
గ�ర�త  1:15   �ాలమ� సంప�ర్���య�ననం�, ంేవ���ాజయమ� స��ిం� య�ననం� ; మ�ర�మనసుస �� ంం� 

సులారత నమ�సడ� �ెప�పచు ంేవ�� సులారత పక్ట�ంచుచు, గ�లయక� వ�ె్ను.  

 
గ�ర�త  10:15   �నన్డ్ వల� ంేవ���ాజయమ� నం��క��ంప�లాడ� అందుల� ��ంత మ�తమ్� పల్��ంపడ� 

��� �శ్యమ��ా �ెప�ప చు��నన� �ె�ిప  

 
��మను్  10:9-10,13    అంేమన�ా��సు ప్ర�వ� � ��ట��� ఒప�ప���, ంేవ�డ� మృత�లల�నుం�� ఆయ 

నను లల��న� � హృదయ మందు �శ్విం�న��డల, �వ� ర��ంపబడ�దువ�.  ఏల యన�ా �చ 

కల�గ�నట�్  మనుష�యడ� హృదయమ�ల� �శ్వించును, రాణ కల�గ�నట�్  ��ట��� ఒప�ప��నును. 

ఎందుకన�ా పర్�వ� ��మమ�నుబట�్  �ా్రరన�ేయ� లా�ెవ�ోలాడ� ర��ంపబడ�ను.  



 

���సుత  ల��� � ��ా్సం ఉంచం��! 

 
అవ�ను అం� ��ల� �ే�క! �ర� ంేవ��నుం�� ామ�పణ �� ౦దలలర�. ంేవ�� దగగ్ర నుం�� � ామ�పణ ��రక� 

�ర� ఏ� �ె�్ంచలలర�. ంేవ�� కృప మ��య� క�కరమ� ం�్�ా ��ా్సం�� మ�త్�� �ర� ం��� 

�� ందగలర�. �ర� ��సు���సుత � � రాక����ా అం��క��ం� మ��య� ంేవ�� వదద్నుం�� ామ�పణ 

�� ంం�లంట� ఈ �ా్రరనను �ర� �ేయవచు్. ఈ �ా్రరన �ెపపటం వలన తపప మ�� ఏ ఇతర �ా్రరన 

�మ�సలను ర��ంచలలదు. ��సు ���సుత  నందు ��ా్సమ� ఉ౦చుట ం�్�ా మ�త�్� మన �ాపమ�లక� 

ామ�పణ ల్సుత ంం�. ఈ �ా్రరన ��సు నందు మనక�నన ��ా్�ా�న �వ��ంచట���� మ��య� ఆయన 

మనక� అనుగ���ం�న ామ�పణక� కృతజ్ఞతల� �ె�్ంచట���� ఒక సులర���న మ�రగ్మ� మ�త్��.  

 
“ప్రభ��ా!  

 
��క� �ెల�సు ��ను �క� ���ధమ��ా �ాపమ� �ే�ాను మ��య� ��ను �కష్క� �ాత�్ర డను. �ా� ��సు ���సుత్  

��క� �ెందవల�ిన �కష్ను �సుక���న్ర�� ��ా్వసం ��్వ�ా ��ను కష్�ంచబ��్డ ను. �� రకష్ణ ��రక� �� 

నమ్మ�ా�న్ ���ౖ ఉ౦చు��ను. � అదు్బత���న కృప మ��య� కష్మ�పణ ��రక� కృతజ్ఞతల� ! ఆ��న్ !” 
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