
Why did Jesus Die? 

 
 

1. Because we are all sinners! 
 

Mark 2:17    ຄັນພຣະເຢຊູໄດ້ຍິ ນດ່ັງນ້ັນ ກໍຊົງກ່າວແກ່ເຂົ າວ່າ, “ຄົນທີ່ ສະບາຍບໍ່ ຕ້ອງການຫມໍຢາ 
ແຕ່ຄົນເຈັບຕ້ອງການຫມໍ ເຮົ າບໍ່ ໄດ້ມາເພ່ືອຈະເອີ ້ ນເອົ າຄົນສິ ນທັມ ແຕ່ມາເອີ ້ ນເອົ າຄົນນອກສິ ນ
ທັມ” 
 

ພຣະທັມໂຣມ 3:10   ດ່ັງມີ ຄຳຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, “ບໍ່ ມີ ຄົນຊອບທັມຈັກຄົນນຶ່ ງຄົນດຽວ 
 

Matthew 18:11    ດ້ວຍວ່າບຸດມະນຸດໄດ້ມາໂຜດເອົ າອັນທີ່ ຫລົງເສັຽໄປນ້ັນໃຫ້ພ້ົນ   
 

2. Because there is a cost for that sin! 
 

Matthew 15:18-20      ແຕ່ສິ່ ງທີ່ ອອກຈາກປາກກໍອອກມາຈາກໃຈ ສິ່ ງນ້ັນແຫລະ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
ຊ່ົວມົວຫມອງ ເພາະວ່າຄວາມຄຶ ດຊ່ົວຮ້າຍ, ການຂ້າຄົນ, ການຫລິ ້ ນຊູ້ຈາກຜົວເມັຽ, ການຜິດຊາຍ
ຍິ ງ, ການລັກຊັບ, ການເປັນພຍານບໍ່ ຈິ ງ, ແລະການນິ ນທາ ກໍອອກມາຈາກໃຈ  ສິ່ ງເຫລົ່ ານີ ້ ແຫລະ, 
ທີ່ ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຊ່ົວມົວຫມອງ ແຕ່ການຮັບປະທານອາຫານບໍ່ ລ້າງມື ກ່ອນນ້ັນ ບໍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດ
ຊ່ົວມົວຫມອງ” 
 
ພຣະທັມໂຣມ 6:23   ດ້ວຍວ່າຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມຜິດບາບກໍຄື ຄວາມຕາຍ ແຕ່ຂອງພຣະຣາຊທານ
ອັນໂຜດມາແຕ່ພຣະເຈົ ້ າ ກໍຄື ຊີ ວິ ດອັນຕລອດໄປເປັນນິ ດໃນພຣະຄຣິ ດ ຄື ພຣະເຢຊູເຈົ ້ າຂອງພວກ
ເຮົ າ 
 
Mark 16:16    ຜູ້ທີ່ ເຊື່ ອ ແລະຮັບບັບຕິສະມາແລ້ວຈະໄດ້ພ້ົນ ແຕ່ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ເຊື່ ອຈະຖື ກໂທດ 
 



 
There is a cost for sin! 

 

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

Matthew 1:21    ນາງຈະປະສູດບຸດ ແລ້ວເຈົ ້ າຈ່ົງຖວາຍນາມທ່ານວ່າ ເຢຊູ ເພາະວ່າທ່ານຜູ້ນີ ້
ແຫລະ, ຈະເປັນຜູ້ໂຜດໄພ່ພົນຂອງຕົນໃຫ້ລອດພ້ົນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົ າ” 
 
ພຣະທັມໂຣມ 5:8   ແຕ່ຝ່າຍພຣະເຈົ ້ າຊົງສະແດງຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງແກ່ເຮົ າທັງຫລາຍ ຄື ຂນະ
ທີ່ ພວກເຮົ າຍັງເປັນຄົນຜິດບາບຢູ່ນ້ັນ ພຣະຄຣິ ດໄດ້ຊົງຍອມສິ ້ ນພຣະຊົນແທນເຮົ າທັງຫລາຍ 
 
ພຣະທັມໂຢຮັນ 3:16   ເພາະວ່າພຣະເຈົ ້ າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ 
ເພ່ືອທຸກຄົນທີ່ ວາງໃຈເຊື່ ອໃນພຣະບຸດນ້ັນຈະບໍ່ ຈິ ບຫາຍ ແຕ່ມີ ຊີ ວິ ດອັນຕລອດໄປເປັນນິ ດ 
 

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

ພຣະທັມກິຈການ 4:12   ໃນຜູ້ອື່ ນຄວາມລອດພ້ົນບໍ່ ມີ  ດ້ວຍວ່າບໍ່ ມີ ນາມຊື່ ອື່ ນໃດທ່ົວໃຕ້ຟ້າ ທີ່ ຊົງ
ປະທານແກ່ມະນຸດ ເພ່ືອໃຫ້ເຮົ າທັງຫລາຍຕ້ອງໄດ້ພ້ົນ” 
 
ພຣະທັມເອເຟໂຊ 2:8-9  ດ້ວຍວ່າຊຶ່ ງທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຖື ກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນນ້ັນ ກໍຍ້ອນພຣະຄຸນ
ດ້ວຍທາງຄວາມເຊື່ ອ ສິ່ ງເຫລົ່ ານີ ້ ບໍ່ ໃຊ່ພວກທ່ານເຮັດເອົ າເອງ ແຕ່ພຣະເຈົ ້ າຊົງປະທານໃຫ້  ຄວາມ
ພ້ົນນ້ັນບໍ່ ໃຊ່ມີ ມາຍ້ອນການປະຕິບັດ ເພ່ືອບໍ່ ໃຫ້ຄົນນຶ່ ງຄົນໃດອວດໄດ້ 
 
ພຣະທັມຕີ ໂຕ 3:5   ພຣະອົງໄດ້ຊົງໂຜດເຮົ າທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົນ ບໍ່ ແມ່ນຍ້ອນກິຈການອັນຊອບທັມທີ່
ພວກເຮົ າເອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງພຣະກະຣຸນາຊຳຮະໃຫ້ພວກເຮົ າມີ ໃຈບັງເກີ ດໃຫມ່ ແລະ
ຊົງສ້າງພວກເຮົ າຂຶ ້ ນໃຫມ່ໂດຍພຣະວິ ນຍານບໍ ຣິ ສຸດ 
 



5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 

Mark 9:23   ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວແກ່ພ່ໍນ້ັນວ່າ, “ຖ້າຊ່ອຍໄດ້” ຢາກເວົ ້ າດ່ັງນ້ັນຫລື  ທຸກໆສິ່ ງກໍເປັນໄປ
ໄດ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ ເຊື່ ອ” 
  
Mark 1:15    ແລະຊົງບອກວ່າ, “ເວລາກຳນົດມາເຖິງແລ້ວ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ ້ າໄດ້ມາໃກ້
ແລ້ວ ຈ່ົງຖີ ້ ມໃຈເກ່ົາເອົ າໃຈໃຫມ່ແລະເຊື່ ອໃນຂ່າວປະເສີ ດ” 
 
Mark 10:15   ເຮົ າບອກທ່ານທັງຫລາຍຕາມຈິ ງວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ ຣັບຣາຊແຜ່ນດິ ນຂອງພຣະເຈົ ້ າ
ເຫມືອນດ່ັງເດັກນ້ອຍ ຜູ້ນ້ັນຈະເຂົ ້ າໃນຣາຊແຜ່ນດິ ນນ້ັນບໍ່ ໄດ້ຈັກເທື່ ອ” 
 
ພຣະທັມໂຣມ 10:9-10,13   ຄື ວ່າຖ້າເຈົ ້ າຈະຮັບດ້ວຍປາກຂອງເຈົ ້ າວ່າ, “ພຣະເຢຊູຊົງເປັນອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈົ ້ າ” ແລະເຊື່ ອໃນຈິ ດໃຈວ່າ ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ຊົງໂຜດບັນດານໃຫ້ພຣະອົງຊົງຄື ນຂຶ ້ ນມາຈາກ
ຕາຍແລ້ວເຈົ ້ າກໍຈະໄດ້ພ້ົນ  ເຫດວ່າທີ່ ມະນຸດໄດ້ເຊື່ ອກໍເຊື່ ອດ້ວຍໃຈຂອງຕົນ ຈຶ່ ງໄດ້ຊົງຖື ວ່າເປັນ
ຄົນຊອບທັມ ແລະທີ່ ໄດ້ຍອມຮັບກໍຍອມຮັບດ້ວຍປາກ ຈຶ່ ງຖື ກຊົງໂຜດໃຫ້ພ້ົນ   ເພາະວ່າ, “ທຸກຄົນ
ທີ່ ຮ້ອງອອກພຣະນາມຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ ້ າກໍຈະພ້ົນ” 
 

 
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!" 


