Why did Jesus Die?

1. Because we are all sinners!
Mark 2:17 ਿਯਸੂ ਨ� ਇਹ ਗੱ ਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ,
ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਵੈਦ ਦੀ ਲੋ ਡ਼ ਹੈ। ਮ� ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹ� ਆਇਆ ਸਗ� ਮੈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਸੱ ਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹ�।”
Romans 3:10 ਿਜਵ� ਿਕ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ: “ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਤ� ਿਬਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵੀ ਨਹ�।

2. Because there is a cost for your sin!
Matt 15:18-20 ਪਰ ਿਜਹਡ਼ੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਮੂੰ ਹ� ਿਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਦਲ� ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱ ਲ� ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਅਸ਼ੁਧ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਕ�ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱ ਲ�, ਿਜਵ�, ਦੁਸ਼ਟ ਿਵਚਾਰ, ਕਤਲ, ਬਦਕਾਰੀ, ਿਜਨਸੀ
ਗੁਨਾਹ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਥ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਭਂਡੀ ਕਰਨੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਦਲ� ਹੀ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਗੱ ਲ� ਹਨ
ਿਜਹਡ਼ੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਧ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਬਨਾ ਹੱ ਥ ਧੋਇਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁਧ ਨਹ� ਬਣਾ�ਦੀ।”
Romans 6:23 ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ� ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ� ਨੂੰ , ਮਸੀਹ ਿਯਸੂ, ਸਾਡੇ ਪ�ਭੂ, ਿਵੱ ਚ
ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ ਦੀ ਤਰ��, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
Mark 16:16 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਪਿਤਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਦੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

There is a cost for our sin!

3. Because Jesus died and paid for our sins on the cross!
Matthew 1:21 ਮਿਰਯਮ ਇੱ ਕ ਪੁੱ ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨ� ਿਯਸੂ ਰਖ� ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ
ਉਨ�� ਦੇ ਪਾਪ� ਤ� ਬਚਾਵੇਗਾ।”
Romans 5:8 ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਆ ਜਦ� ਹਾਲੇ ਅਸ� ਪਾਪੀ ਸ�। ਇੰ ਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਸਾਡੇ ਪ�ਤੀ ਆਪਣਾ
ਭਰਪੂਰ ਿਪਆਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹਾਯ।
John 3:16 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਇੰ ਨਾ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱ ਕਲੌ ਤਾ ਪੁੱ ਤਰ ਵੀ
ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ। ਤ� ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਗਵਾਚੇਗਾ ਨਹ� ਸਗ� ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ�ਾਪਤ 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 ਿਯਸੂ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨ� ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਲੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨ� ਰਾਹ� ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

Ephesians 2:8-9 ਮੇਰਾ ਕਿਹਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਨਹਚਾ ਰਾਹ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ।
ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਿਕਰਪਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹ� ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਵੱ ਲ� ਿਦੱ ਤੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਨਹ�। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਉਨ�� ਕੰ ਮ� ਰਾਹ� ਨਹ� ਬਚੇ ਿਜਹਡ਼ੇ ਤੁਸ� ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ
ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਘਮੰ ਡ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸਨ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

Titus 3:5 ਉਸਨ� ਆਪਣੀ ਿਮਹਰ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ�� ਚੰ ਗੀਆਂ ਗੱ ਲ� ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹ� ਿਜਹਡ਼ੀਆਂ
ਅਸ� ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸ�। ਉਸਨ� ਅਿਜਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਿਜਸਨ� ਸਾਨੂੰ
ਪਿਵੱ ਤਰ ਆਤਮਾ ਰਾਹ� ਨਵ� ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ।

5. We must put our faith and trust in Christ alone!
Mark 9:23 ਿਯਸੂ ਨ� ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ‘ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ�।’ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰ ਭਵ ਹੈ।”
Mark 1:15 “ਹੁਣ ਠੀਕ ਸਮ� ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨ�ਡ਼ੇ ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਵੋ
ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼-ਖਬਰੀ �ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ।”
Mark 10:15 ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱ ਚ ਆਖਦਾ ਹ� ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਵ�ਗ ਕਬੂਲ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ
ਵੀ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ।”
Romans 10:9-10,13 ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ�, “ਿਯਸੂ ਪ�ਭੂ ਹੈ” ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਿਵੱ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨ� ਿਯਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਿਦਆਂ ਤ� ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤ� ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵ�ਗਾ।
ਹ�, ਅਸ� ਆਪਣੇ ਿਦਲ� ਨਾਲ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੂੰ ਹ�
ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਅਸ� ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਨਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹ�, ਇਸ ਲਈ ਅਸ� ਬਚਾਏ ਗਏ ਹ�।
ਪੋਥੀਆਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, “ਹਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪ�ਭੂ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”\

Put your faith in Christ alone!
ਇਸ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹ� ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਰੱ ਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

“ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਮ� ਜਾਣਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਤੇਰੇ ਿਖਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ� ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹ�। ਪਰ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨ� ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਲੈ ਲਈ
ਿਜਸਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਮ� ਸੀ ਤ� ਜੋ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹ� ਮੈਨੰ ੂ ਮਾਫ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ� ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤ� ਦੂਰ
ਹੱ ਟਦਾ ਹ� ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ
ਧੰ ਨਵਾਦ ! ਆਮੀਨ”
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