
Why did Jesus Die? 

 

 

1. Because we are all sinners! 
 
Mark 2:17  येशनेू हे ऐकले आिण तो त्यांना म्हणाला, “जे िनरोगी आहेत त्यांस वदै्याची गरज नाही पण रोग्यांस आहे. 
मी नीितमान लोकांस नाही तर पाप्यांस बोलवावयास आलो आहे.” 
    
Romans 3:10  शा�ात असे िलिहले आहे: “पापािशवाय असा कोणीही नाही. एकही नाही. 
 
Matthew 18:11  मी तुम्हांला खरे सांगतो, जेव्हा तुम्ही जगात न्याय कराल तेव्हा तो देवाकडून झालेला न्याय 
असेल. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला �मा कराल तेव्हा ती देवाकडून झालेली �मा असेल. 
 

2. Because there is a cost for our sin! 
 
Matt 15:18-20 परंतु ज्या गो�ी तोंडातनू बाहेर िनघतात त्या अंत:करणातून येतात व त्याच माणसाला डागाळतात.  
कारण वाईट िवचार, खनू, व्यिभचार, जारकम�, खोट्या सा�ी, िनंदा ही अंत:करणातनू बाहेर िनघतात.  माणसाला 
डागाळणार्या याच गो�ी आहेत न धुतलेल्या हाताने खाण्याने माणसाला िवटाळ होत नाही.” 
  
Romans 6:23a     कारण पापाची मजुरी मरण आहे. ……………………. 
 
Mark 16:16  जो कोणी िव�ास धरतो आिण बाि�स्मा घेतो त्याचे तारण होईल, परंतु जो िव�ास ठेवीत नाही त्याचा 
िधक्कार होईल, परंतु जो िव�ास धरतील त्यांच्याबरोबर ही िचन्हे असतील, ते माझ्या नावाने भुते काढतील, ते नव्या 
नव्या भाषा बोलतील. 
 



 
There is a cost for our sin! 

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

 
Matthew 1:21   त्याचे नाव त ूयेश4ू ठेव. कारण तो त्याच्या लोकांची पापापासनू सुटका करील.” 
 
Romans 5:8  परंतु आम्ही पापी असतानाच िख्रस्त आमच्यासाठी मरण पावला. त्याद्वारे त्याने दाखवनू िदले क�, तो 
आमच्यावर फार पे्रम करतो. 
   
John 3:16 होय, देवाने जगावर एवढी प्रीित केली क� त्याने आपला एकुलता एक पुत्र िदला. देवाने आपला पुत्र यासाठी िदला क�, जो कोणी 
त्याच्यावर िव�ास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे जीवन िमळावे. 
 
Matthew 18:11  मी तुम्हांला खरे सांगतो, जेव्हा तुम्ही जगात न्याय कराल तेव्हा तो देवाकडून झालेला न्याय 
असेल. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला �मा कराल तेव्हा ती देवाकडून झालेली �मा असेल. 
     
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  येश ूहा एकमेव आहे जो लोकांना ता� शकेल. त्याचे नाव हेच सामथ्यर् फ� जगामध्ये आहे जे लोकांना 
तारण्यासाठी िदले आहे, आमचे तारण येशदू्वारे झालेच पािहजे!” 
 
Ephesians 2:8-9   कारण देवाच्या कृपेने िव�ासाच्या द्वारे तुमचे तारण झाले आिण ते तुमच्याकडून झाले नही, तर ते 
देवापासनूचे दान असे आहे.  आिण एखादा काही काम करतो त्याचा प�रणाम म्हणनू नव्हे. यासाठी कोणी बढाई मा� 
नये. 
 



Titus 3:5  त्याने आम्हाला तारले. देवाकडून िनद�ष म्हणवून घेण्यासाठी आम्ही केलेल्या कोणत्याही कृत्यांनी नव्हे तर 
त्याच्या दयेमुळे आम्ही तारले गेलो आिण ते आमच्याकडे नव्या जन्माच्या स्नानाद्वारे आम्ही नवीन जन्म पावलो आिण 
पिवत्र आत्म्याद्वारे प्रा� झालेले नवीकरण यांनी तारले गेलो. 
 

 
 
5.   We must put our faith and trust in Christ alone! 
 
Mark 9:23  येश ूत्याला म्हणाला, “त ूम्हणालास तुम्हांला काही तरी करणे शक्य असेल तर, परंतु जो िव�ास ठेवतो 
त्या मनुष्याला सवर् काही शक्य असते.” 
 
Mark 1:15   येश ूम्हणाला, “आता योग्य वेळ आली आहे. देवाचे राज्य जवळ आले आहे. प�ा�ाप करा आिण सुवात�वर 
िव�ास ठेवा. 
 
Mark 10:15  मी तुम्हांस खरे सांगतो, जो कोणी बालकासारखा देवाच्या राज्याच्या स्वीकार करणार नाही त्याचा तेथे 
कधीही प्रवेश होणार नाही.” 
 
Romans 10:9-10,13  क�, जर त ूतुझ्या मुखाने “येश ूप्रभु आहे” असा िव�ास धरतोस आिण आपल्या अंत:करणात 
देवाने त्याला मेलेल्यांतनू उठिवले असा िव�ास धरतोस तुझे तारण होईल  कारण नीितमत्वासाठी मनुष्य अंत:करणाने 
िव�ास ठेवतो आिण तारणासाठी िव�ासाने कबलू करतो.  कारण “जे कोणी प्रभचेू नाव घेऊन हाक मारतील, त्यांचे 
तारण होईल.” 
 



 
Put your faith in Christ alone! 

 

ईश्वर� कृपेने आ�ण देवाच्या दयाळूपणामुळे �मळवू शकता. जर तुम्ह� िजझस ख्राईस्टला तुमचा 

र�णकतार् मानत असाल आ�ण देवाकडून �मा �मळवत असाल, तर इथे प्राथर्ना आहे जी तुम्ह� करू 

शकता. ह� �कंवा दसुर� कुठल� प्राथर्ना म्हणून तुमचे र�ण होणार नाह�. िजझस ख्राईस्ट मध्ये �वश्वास 

ठेवूनच तुमच्या पापांच्या �मेची तजवीज होऊ शकेल. ह� प्राथर्ना म्हणजे केवळ तुमचा देवावर असलेला 

�वश्वास आ�ण तुमच्या �मेची तजवीज केल्या बदल त्याचे आभार व्यक्त करण्याचा मागर् आहे.  

 

"हे देवा,  

मला माह�त आहे मी तुझ्या �वरुध्द पाप केले आहे आ�ण मी �श�ेला पात्र आहे. पण ज्या �श�ेला मी पात्र 

आहे ती �श�ा िजझस ख्राईस्टने भोगल� कारण क� त्याच्यावर असलेल्या �वश्वास मुळे मला �मा �मळू 

शकते. मी माझ्या पापां पासून बाजूला झालो आ�ण मो�ासाठ� माझा �वश्वास त्याच्यावर ठेवला. तुमच्या 

आश्चयर्कारक कृपेसाठ� आ�ण �मेसाठ� आभार� आहे! आ�मन!" 
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