
Why did Jesus Die? 
 

1. Because we are all sinners! 
 

Mark 2:17  ਯਿਸ ੂਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਯਿਆ, “ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੈਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, 
ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹਨ ਯਿਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵੈਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਮ ੈਪਾਪੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ 
ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ।” 

 

Romans 3:10  ਯਿਵੇਂ ਯਕ ਪੋਥੀਆ ਂਕਯਹੂੰਦੀਆ ਂਹਨ: “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਯਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 
 

2.  Because there is a cost for your sin! 
 

Matt 15:18-20  ਪਰ ਯਿਹਡ਼ੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਮੂੂੰ ਹੋਂ ਯਨਕਲਦੀਆ ਂਹਨ, ਉਹ ਯਦਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤ ੇਇਹ ੋਗੱਲਾਂ ਮਨੱੁਿ ਨੂੂੰ  
ਅਸੁਧ ਿਣਾ ਯਦੂੰ ਦੀਆ ਂਹਨ।  ਯਕਉਂਯਕ ਸਾਰੀਆਂ ਿੁਰੀਆ ਂਗੱਲਾਂ, ਯਿਵੇਂ, ਦੁਸਟ ਯਵਚਾਰ, ਕਤਲ, ਿਦਕਾਰੀ, ਯਿਨਸੀ 
ਗੁਨਾਹ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਥ ਿੋਲਣਾ ਅਤੇ ਭਂਡੀ ਕਰਨੀ, ਯਵਅਕਤੀ ਦ ੇਯਦਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ।  ਇਹ ੋਗੱਲਾਂ ਹਨ 

ਯਿਹਡ਼ੀਆ ਂਮਨੱੁਿ ਨੂੂੰ  ਅਸੁਧ ਿਣਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਯਿਨਾ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਂਰੋਟੀ ਿਾਣੀ, ਮਨੱੁਿ ਨੂੂੰ  ਅਸੁਧ ਨਹੀਂ ਿਣਾਉਂਦੀ।” 

Romans 6:23 ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਪਾਂ ਦੀ ਤਨਿਾਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸੁਰ ਆਪਣ ੇਮਨੱੁਿਾਂ ਨੂੂੰ , ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ, ਸਾਡ ੇਪਰਭੂ, ਯਵੱਚ 

ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਸਦੀਵੀ ਿੀਵਨ ਯਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

Mark 16:16  ਿੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯਵਸਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਪਯਤਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਿਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿੋ ਕਈੋ ਯਵਸਵਾਸ 

ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੂੰ  ਦੂੰਡ ਯਦੱਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। 
 

 



There is a cost for your sin! 
 

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

Matthew 1:21  ਮਯਰਿਮ ਇੱਕ ਪੱੁਤਰ ਨੂੂੰ  ਿਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੂੰ  ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰਿੀਂ ਯਕਉਂਯਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਵੇਗਾ।” 
 

Romans 5:8  ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡ ੇਲਈ ਮਯਰਆ ਿਦੋਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ। ਇੂੰਝ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਸਾਡ ੇਪਰਤੀ ਆਪਣਾ 
ਭਰਪੂਰ ਯਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹਾਿ। 

 

John 3:16  ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਦਨੁੀਆ ਂਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੂੰਨਾ ਯਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਪੱੁਤਰ 

ਵੀ ਦੇ ਯਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋ ਉਸ ਯਵੱਚ ਯਵਸਵਾਸ ਰਿਦਾ ਹੈ ਗਵਾਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਿੀਵਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਲਵੇਗਾ। 
 

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  ਯਿਸੂ ਹੀ ਅਯਿਹਾ ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਯਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂੰਸਾਰ ਯਵੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸਕਤੀ 
ਹੈ ਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੂੰ  ਉਸਦ ੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਚਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

 

Ephesians 2:8-9  ਮੇਰਾ ਕਯਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਯਕ ਤਸੁੀਂ ਯਨਹਚਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੀ ਯਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਿਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। 

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕਰਪਾ ਯਵਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਚਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ 

ਵੱਲੋਂ ਯਦੱਤੀ ਦਾਤ ਸੀ।  ਨਹੀਂ। ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਉਨਹ ਾਂ ਕੂੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਿਚ ੇਯਿਹਡ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ, ਕੋਈ 

ਵੀ ਯਵਅਕਤੀ ਘਮੂੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਕ ਉਸਨੇ ਿੁਦ ਨੂੂੰ  ਿਚਾਇਆ। 

 

Titus 3:5  ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਯਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਚੂੰਗੀਆ ਂਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਯਿਹਡ਼ੀਆ ਂ

ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦ ੇਸਾਂ। ਉਸਨੇ ਅਯਿਹਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਇਸਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਯਿਸਨੇ ਸਾਨੂੂੰ  
ਪਯਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਿਣਾਇਆ। 

 



 

 

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

Mark 9:23 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਦ ੇਯਪਤਾ ਨੂੂੰ  ਯਕਹਾ, “ਤੂੂੰ  ਆਯਿਆ, ‘ਿੇ ਤੂੂੰ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ।’ ਯਵਸਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਵਅਕਤੀ 
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂੰ ਭਵ ਹੈ।” 

  

Mark 1:15   “ਹੁਣ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਆ ਯਗਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਰਾਿ ਨੇਡ਼ ੇਆ ਯਗਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਿੀਵਨ ਿਦਲ ਲਵੋ 
ਅਤੇ ਇਸ ਿੁਸ-ਿਿਰੀ ਉੱਤ ੇਇਤਿਾਰ ਕਰ।ੋ” 

Mark 10:15  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸੱਚ ਆਿਦਾ ਹਾਂ ਿੋ ਮਨੱੁਿ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰਾਿ ਨੂੂੰ  ਿਾਲਕ ਵਾਂਗ ਕਿੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦ ੇ

ਵੀ ਉਸ ਯਵੱਚ ਪਰਵੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” 
 

Romans 10:9-10,13 ਿੇਕਰ ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਮੂੂੰ ਹ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, “ਯਿਸ ੂਪਰਭ ੂਹੈ” ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੂੂੰ  ਆਪਣ ੇਯਦਲ 

ਯਵੱਚ ਿਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਯਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੂੰ  ਮੁਰਯਦਆ ਂਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੂੰ  ਿਚਾਇਆ ਿਾਵੇਂਗਾ। 
ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਯਦਲਾਂ ਨਾਲ ਯਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਿਣਾਏ ਿਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਿੁਦ ਦ ੇਮੂੂੰ ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਯਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਵੱਚ ਯਨਹਚਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। 
ਪੋਥੀਆ ਂਆਿਦੀਆ ਂਹਨ, “ਹਰ ਉਹ ਮਨੱੁਿ ਿੋ ਪਰਭੂ ਯਵੱਚ ਯਵਸਵਾਸ ਰਿਦਾ ਹੈ ਿਚਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।”\ 

 



 

Put your Faith in Christ! 
 

ਇਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂੂੰ  ਿਾਂ ਯਕਸ ੇਹੋਰ ਪਰਾਰਥਨਾ ਨੂੂੰ  ਕਯਹਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਨਹੀਂ ਿਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਵੱਚ 

ਯਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਪਾਪ ਤੋਂ ਿਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯਵਸ਼ਵਾਸ 

ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤ ੇਉਸਦਾ ਧੂੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।  

 

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ,  

ਮੈਂ ਿਾਣਦਾ ਹਾਂ ਯਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਯਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ 

ਯਿਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਿੋ ਉਸ ਯਵੱਚ ਯਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਮਾਫ ਕਰ ਯਦੱਤਾ ਿਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ 

ਹੱਟਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਯਹਮਾ ਅਤ ੇਮਾਫੀ ਵਾਸਤ ੇਤੇਰਾ 
ਧੂੰਨਵਾਦ ! ਆਮੀਨ” 
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