
Jézus miért hal meg? 

 
 

1. Mert mindannyian bűnösök!  
 
Kijelölés 2:17   És a mikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, 
hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bûnösöket hívjak megtérésre. 
 
Róma 3:10  A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; 

 
Matthew 18:11 Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, a mi elveszett vala. 
 
2. Mert van egy ár bűn!   
 
Matthew 15:18-20   A mik pedig a szájból jõnek ki, a szívbõl származnak, és azok fertõztetik meg az embert.  
Mert a szívbõl származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis 
tanubizonyságok, káromlások.  Ezek fertõztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertõzteti 
meg az embert. 
 
Róma 6:23a    “Mert a bûn zsoldja halál; ……………….” 
 
Kijelölés 16:16   A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik. 
 
 



 
Van egy költség bűn! 

 
3. Mert Jézus meghalt és fizetett a bűneinkért a kereszten!  
 
Matthew 1:21   Szûl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert õ szabadítja meg az õ népét annak 
bûneibõl. 
 
Róma 5:8  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bûnösök voltunk, 
Krisztus érettünk meghalt. 
 
John 3:16  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. 
 
Matthew 18:11 Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, a mi elveszett vala. 
 
4. Megváltás egy ingyenes ajándék, nem a jó cselekedetek. Meg kell 
venni Isten szó, és bizalmat Jézus egyedül! 
 
Ef 2:8-9   Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; Nem 
cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.  
 
Titus 3:5   5. Nem az igazságnak cselekedeteibõl, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az õ irgalmasságából 
tartott meg minket az újjászületésnek fürdõje és a Szent Lélek megújítása által, 
 
Apostolok Cselekedetei 4:12  És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég 
alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk 
 
5. Meg kell tenni a hitünket és bizalmunkat Krisztus egyedül! 
 
Kijelölés 9:23  Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívõnek. 
  
Kijelölés 1:15   És mondván: Bétölt az idõ, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az 
evangyéliomban 
 



Kijelölés 10:15  Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképen 
sem megy be abba. 
 
Róma 10:9-10,13   Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 
feltámasztotta õt a halálból, megtartatol.  Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az 
idvességre.  Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. 
 

 
Tedd a Krisztusba vetett hit egyedül! 

 
Akkor íme egy minta-imádság. Ne felejtsd el, hogy ez az imádság, vagy bármely más imádság 
nem fog megmenteni. Egyedül a Jézusban való bizalom tud megmenteni a bűntől. Ez az ima 
egyszerűen egy módja annak, hogy kimutasd a hitedet Istennek és megköszönd neki, hogy 
üdvösséget ad. “Istenem tudom, hogy vétkeztem ellened és büntetést érdemlek.  
 

 
De Jézus  
 
Krisztus átvette a büntetést amit érdemlek, ezért hit által megbocsátást kaphatok. 
Elfordulok a bűnömtől és benned bízom az Üdvösségért. Köszönöm Neked a Te csodálatos 
kegyelmedet és megbocsátásodat – az örök életet! Ámen!” 
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