
Защо Исус Die?

1. Защото всички ние сме грешници!

Маркиране 2:17   “А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм
дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).

Римляните 3:10  “ Както е писано: "Няма праведен ни един; "

Матей 18:11    “.[защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото].

2. Azáltal, hogy a természet vagyunk ítélve.
Матей 15:18-20 18. А онова, което излиза из устата, произхожда от сърцето, и то осквернява човека.
Защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби,
лъжесвидетелства, хули. Тия са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го
осквернява.

Римляните 6:23a  “Защото заплатата на греха е смърт …”

Маркиране 16:16b  “…..а който не повярва ще бъде осъден.



Има цена за грях!

3. Исус умря и плати за нашите грехове на кръста!

Матей 1:21   “Тя ще роди син, и ще Му наречеш името Исус*(Спасител); защото Той ще спаси людете
Си от греховете им. .”

Римляните 5:8  “. Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че,когато бяхме още грешници,
Христос умря за нас. “

Джон 3:16  “Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез
Него..”

Матей 18:11 “защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.

4. Спасението е дар, а не чрез добри дела. Трябва да Божието
слово за него, и Исус доверие на мира!
Ефесяни 2:8-9   Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога; не чрез
дела, за да се не похвали никой.

Titus 3:5 egli ci ha salvati; non per opere giuste, che noi abbiam fatte; ma, secondo la sua misericordia, per lo
lavacro della rigenerazione, e per lo rinnovamento dello Spirito Santo;

Apostolok Cselekedetei 4:12 И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено
между* човеците, чрез което трябва да се спасим.

5. Ние трябва да поставим нашата вяра и доверие само в
Христос!

Маркиране 9:23  “А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва..”



Маркиране 1:15 “А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше
Божието благовестие,” казвайки:

Маркиране 10:15  “Но Исус като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при
Мене: не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.”

Римляните 10:9-10,13 “Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето
си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш; Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с
устата прави изповед и се спасява. Защото "всеки, който призове Господното име, ще се спаси".

Поставете вашата вяра в Христа на мира!
.
Ако искаш да имаш правилните отношения с Бога, тук ти предлагаме една примерна
молитва. Казването на тази молитва или на която и да било друга молитва няма да те
спаси. Единствено доверието в Исус Христос може да те спаси от греховете. Тази
молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за
спасението, което ти дава.

“Боже,

знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус
Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде
простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението
ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния
живот! Амин!”
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