Why did Jesus Die?

1. ଆେମ ସମେ� ପାପ କରିଅଛୁ |
Mark 2:17 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି େସମାନ�ୁ କହିେଲ, "ସୁ� େଲାକର ଡା�ର ଦରକାର ନାହିଁ, କାବଳ େରାଗୀ େଲାକ�ର ଡା�ର ଦରକାର। ମଁୁ
ଧାମ�କମାନ�ୁ ନିମ�ଣ େଦବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ମଁୁ େକବଳ ପାପୀମାନ�ୁ ନିମ�ଣ େଦବା ପାଇଁ ଆସିଛ।ି "
Romans 3:10 ଶା�େର ଏହିପରି େଲଖା ଅଛି, "େକହି େହେଲ ଧାମ�କ ନାହିଁ, ଜେଣ ମଧ� ନୁ େହଁ!
Matthew 18:11 େୟଉଁମାେନ ହଜିଯାଇଛ� ମନୁ ଷ�ପୁ� େସମାନ�ୁ ଉ�ାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ�ି।

2. ଅନ� ମୃ ତୁ୍ୟ ଯାହା ଆେମ ଆମର ପାପର ନିମେ� େରାଜଗାର କରିେଛ |
Matthew 15:18-20a କାରଣ ଖରାପ ଭାବନା, ହତ�ା, ବ�ଭିଚାର, େୟାନାଚାର, େଚାରୀ, ମିଥ�ାସା�� ଓ ନି�ା ଆଦି ଖରାପ ବିଷୟଗୁଡକ
ି �ଥେମ
ମଣିଷର ମନ ଭିତେର ସୃ�ି ହୂ ଏ। ଏଗୁଡକ
ି ମଣିଷକୁ ଅପବି� କରି ଦିଅ�ି। କି�ୁ ଖାଇବା ପୂବର୍ରୁ ହାତ ନ େଧାଇବା ଘଟଣା ମଣିଷକୁ ଅପବି� କରି

ପାେର ନାହିଁ।"

Romans 6:23a େରାମୀୟ ୬:୨୩ର "କାରଣ ପାପର େବତନ ମୃତୁ୍ୟ…" |
Mark 16:16b େୟଉଁ େଲାକ ବିଶ�ାସ କରିବ ଓ ବା�ିଜତ
ି େହବ, େସ ଉ�ାର ପାଇବ। କି�ୁ େୟଉଁ େଲାକ ଅବିଶ�ାସ କରିବ, େସ େଦାଷୀ ସାବ��
େହବ।

There is a price for sin!

3. ଯୀଶୁ କୃ ଶେର ମୃ ତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ଆେମ ପାଇବା େଯାଗ୍ୟ ଦ�କୁ ନିେଜ �ହଣ କରି – ମୃ ତୁ୍ୟ |
Matthew 1:21 ମରିୟମ ପୁ� ସ�ାନଟିଏ ଜନ� େଦେବ। ତୁ େ� ତାହା� ନାମ ଯୀଶୁ ରଖିବ। କାରଣ େସ ନିଜ େଲାକମାନ�ୁ େସମାନ� ପାପରୁ
ର�ା କରିେବ।“
Romans 5:8 କି�ୁ ଆେ� ସମେ� ପାପୀ ଥିବା ସମୟେର ସୁ�ା �ୀ� ଆ� ପାଇଁ ମୃତ�� ବରଣ କେଲ। ଏହା ଦ�ାରା ପରେମଶ�ର �ମାଣିତ କେଲ
େୟ, େସ ଆ�କୁ ବହୁ ତ େ�ମ କର�ି।

John 3:16 େଯାହନ ୩:୧୬ "କାରଣ ଈଶ�ର ଜଗତକୁ ଏେଡ଼ େ�ମ କେଲ େଯ, େସ ଆପଣା ଅଦି�ତୀୟ ପୁ�କୁ ଦାନ କେଲ, େଯପରି େଯେକହି
ତାହା�ଠାେର ବିଶ�ାସ କେର, େସ ବିନ�
ି ନ େହାଇ ଅନ� ଜୀବନ �ା� ହୁ ଏ" |
Matthew 18:11 େୟଉଁମାେନ ହଜିଯାଇଛ� ମନୁ ଷ�ପୁ� େସମାନ�ୁ ଉ�ାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ�ି।

4.

ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଈଶ�ର� ଅନୁ �ହ ଓ ଦୟା ମା�ମେର, ବିଶ�ାସ ଦ�ାର ହିଁ �ହଣ

କରିପାରିେବ |
ଏଫି ସୀୟ 2:8-9 ତୁ େ� େସହି ଅନୁ �ହ ତୁ �ର ବିଶ�ାସ ବଳେର ପାଇଛ। ତୁ େ� ନିଜକୁ ଉ�ାର କରି ନାହଁ, ବରଂ ଏହା ତୁ � �ତି ପରେମଶ�ର� ଦାନ।
ତୁ େ� ନିଜ କମର୍ ଦ�ାରା ଉ�ାର ପାଇ ନାହଁ। େୟପରି େକୗଣସି େଲାକ ଆେପ ଉ�ାର ପାଇଅଛି େବାଲି ଗବର୍ ନ କରୁ।

Titus 3:5 ପରେମଶ�ର� ସହିତ ସୁସଂପକର୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆେ� କରିଥିବା ଉ�ମ କାୟର୍�ଗୁଡ଼କ
ି େହତୁ ଆେ� ର�ା ପାଇ ନ ଥିଲୁ । େସ ଆ�କୁ େଧାଇ
କରି ନୂ ଆ ମଣିଷ କରିଅଛ�ି। ଏହି ଉ�ାର ଓ ନୂ ତନତା ପବି� ଆ�ା� ମାଧ�ମେର ଆସିଥିଲା।
Acts 4:12 ତାହା� ବ�ତୀତ ଅନ� କାହା ପାଖେର ଉ�ାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଆକାଶ ତେଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ� େକୗଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯାହା ଦ�ାରା କି
ଆେ� ଉ�ାର ପାଇପାରିବା।"

5.

ଉପଲ� ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ଭାବେର ଯୀଶୁ �ୀ��ଠାେର ବିଶ�ାସ

�ାପନ କରିେବ |
Mark 9:23 ଦୁ �ା�ା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଅେନକ ଥର ପାଣିକୁ ଓ ଅେନକ ଥର ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫି �ି େଦଉଛି। ଆପଣ ୟଦି ତା ପାଇଁ କିଛ ି କରି ପାର�ି,
େତେବ ଆ� �ତି ଦଯା େହବ ଓ ଆ�କୁ ସାହାୟ� େହବ।"
Mark 1:15

ଯୀଶୁ କହିେଲ, "ବ�ର୍ମାନ ଉପୟୁ � ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପରେମଶ�ର� ରାଜ� ପାଖ େହାଇ ଗଲାଣି। ତୁ �ମାନ�ର ହୃ ଦୟ

ପରିବ�ର୍ନ କର। ସୁସମାଚାରେର ବିଶ�ାସ କର।"
Mark 10:15 ମଁୁ ତୁ �ମାନ�ୁ ସତ� କହୁ ଛ,ି େଗାଟିଏ େଛାଟ ପିଲା ସରଳ ମନେର ସବୁ ବିଷୟ �ହଣ କଲାଭଳି ତୁ େ�ମାେନ ପରେମଶ�ର� ରାଜ�

�ହଣ କରିବା ଉଚିତ ନେଚତ ତୁ େ� େସଠାେର େକେବ େହେଲ �େବଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ।"
.
Romans 10:9-10,13 ୟଦି ତୁ େ� ନିଜ ମୁହଁେର କୁ ହ, "ଯୀଶୁ �ଭୁ ଅଟ�ି," ଓ ତୁ �ର ମନ ବିଶ�ାସ କେର େୟ, ପରେମଶ�ର ଯୀଶୁ�ୁ ମୃତର
��

ଉଠାଇ ଆଣି ଥିେଲ; େତେବ ତୁ େ� ଉ�ାର ପାଇୟିବ। ହୃ ଦୟେର ବିଶ�ାସ ଦ�ାରା ଆେ� ପରେମଶ�ର� �ତି ଧାମ�କ େହାଉ ମୁଖ ଦ�ାରା କହି ବିଶ�ାସକୁ
�କାଶ କେଲ ଆେ� ଉ�ାର ପାଉ। ଶା� କୁ େହ: "�ଭୁ�ୁ ବିଶ�ାସ କରୁଥିବା �ତ�େକ େଲାକ ପରି�ାଣ ପାଇବ।"

Put your faith in Christ alone!
ହଁ, ଏହା େସତିକି ସହଜ | ଆପଣ ଈଶ�ର�ରୁ �ମା �ା�ି ଆମଦନୀ କରିପାରିେବ ନାହିଁ | ଈଶ�ର�ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର �ମା
�ା�ି ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଣା େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ | ଆପଣ ତାହାକୁ େକବଳ ଈଶ�ର� ଅନୁ �ହ ଓ ଦୟା ମା�ମେର, ବିଶ�ାସ ଦ�ାର
ହିଁ �ହଣ କରିପାରିେବ |

ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ �ୀ��ୁ ଆପଣ�ର �ାଣକ�ର୍ା ରୂେପ �ହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଈଶ�ର�ଠାରୁ �ମା �ା�ି , �ା� କରିବାକୁ ଇ�ା
କର�ି, ଏଇ ନିଅ�ୁ େଗାଟିଏ �ାଥର୍ନା ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିେବ | ଏହି �ାଥର୍ନା କିମ�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି �ାଥର୍ନା ଆପଣ�ୁ ଉ�ାର
କରିପାରିବ ନାହିଁ | େକବଳ �ୀ�� ଉପେର ବିଶ�ାସ ହିଁ ଆପଣ�ୁ ପାପର �ମା �ା�ି କରାଇ ପାରିବ | ଈଶ�ର�ଠାେର
ଆପଣ�ର ବିଶ�ାସର ଅଭିବ୍ୟ� ଏବଂ ଆପଣ�ର ପରି�ାଣ ନିମେ� ତା�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପାଇଁ ଏହି �ାଥର୍ନା ଏକ ସାଧାରଣ
ମାଗର୍ ମା� |
"େହ ଈଶ�ର !
ମଁୁ ଜାେଣ େଯ ମଁୁ ଆପଣ�ୁ ବିରୁ�େର ପାପ କରିଅଛି ଓ ମଁୁ ଦ� ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ ଅେଟ | କି�ୁ ମଁୁ େଯଉଁ ଦ� ପାଇବାର ଥିଲା
ତାହା ଯୀଶୁ �ୀ� େନଇଯାଇଛ�ି | େତଣୁକରି, ତା�ଠାେର ଥିବା େମାର ବିଶ�ାସ କାରଣରୁ ମଁୁ �ମା �ା� େହବି | େମାର
ପରି�ାଣ ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣ�ଠାେର େମାର ବିଶ�ାସ �ାପନ କରିଛ ି | ଆପଣ�ର ସୁ�ର ଅନୁ �ହ ଓ �ମାଶୀଳତା ପାଇଁ, ଯାହା
ଅନ� ଜୀବନର ଉପହାର ଅେଟ, ଆପଣ�ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ! ଆେମନ୍" !
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