
Miksi Jeesus kuoli?

1. Koska me kaikki olemme syntisiä!
Mark 2:17 Ja kuin Jesus sen kuuli, sanoi hän heille: ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat: en minä ole
tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen.

Romans 3:10  niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

Matthew 18:11 Sillä Ihmisen Poika tuli autuaaksi tekemään sitä, mikä kadonnut oli.

2. Koska meillä on synnin hinnan!
Matt 15:18-20a Mutta jotka suusta tulevat ulos, ne lähtevät sydämestä ulos, ja saastuttavat ihmisen.  Sillä
sydämestä tulevat ulos pahat ajatukset, murhat, salavuoteudet, huoruudet, varkaudet, väärät todistukset, pilkat:
Nämät ovat ne, jotka saastuttavat ihmisen; mutta pesemättömillä käsillä syödä, ei saastuta ihmistä.

Romans 6:23a   “Sillä synnin palkka on kuolema…..”

Mark 16:16b Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaaksi; mutta joka ei usko, se kadotetaan.



On kustannuksia syntimme.

3. Koska Jeesus kuoli ja maksoi meidän syntiemme ristillä!
Matthew 1:21 Ja hänen pitää synnyttämän Pojan, jonka nimen sinun pitää kutsuman Jesus; sillä hän on
vapahtava kansansa heidän synneistänsä.

Romans 5:8   Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme
syntisiä, kuoli meidän edestämme.

John 3:16  “For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him
should not perish, but have everlasting life.”

Matthew 18:11 Sillä Ihmisen Poika tuli autuaaksi tekemään sitä, mikä kadonnut oli.

4. Pelastus on ilmainen lahja, eikä hyviä tekoja. Sinun on otettava
Jumalan sana, ja luottamus Jeesuksen yksin!

ACTS 4:12 Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu,
jossa meidän pitäisi pelastuman."

Ephesians 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja. ette
tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

TITUS 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

5. Meidän on uskomme ja luottamuksemme yksin Kristukseen!
Mark 9:23 Niin sanoi Jesus hänelle: jos sinä sen voit uskoa, kaikki ovat uskovaiselle mahdolliset.

Mark 1:15 Ja sanoi: aika on täytetty, ja Jumalan valtakunta on lähestynyt: tehkäät parannus ja uskokaat
evankeliumi.



Mark 10:15 Totisesti sanon minä teille: jokainen, joka ei Jumalan valtakuntaa ota vastaan niinkuin lapsi, ei hän
suinkaan siihen tule sisälle.
.
Romans 10:9-10,13   Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun
tunnustuksella pelastutaan. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu".

Laita usko Kristukseen yksin!

Jos haluat tietää varmasti nyt, että menet taivaaseen, rukoilla tämän rukouksen, mutta sinun
täytyy tarkoittaa sitä sydämestäsi.

Rakas Herra,

tiedän että olen syntinen ja olen tuominnut. Uskon, että kuolit ristillä syntieni tähden
ja nyt luottaa sinuun Jeesus saada minut taivaaseen. Olen nyt laittaa uskoni voit
pelastaa minut ja vie minut taivaaseen kun kuolen. Pyydän teitä antamaan anteeksi
minulle kaikki syntini. AAMEN


