De ce a murit Isus?

1. Pentru că toţi suntem păcătoşi!
Marcu 2:17 Si Isus auzind le spune: Nu cei sanatosi au nevoie de doc- tor, ci bolnavii. Nu am venit sa chem pe
cei drepti, ci pe pacatosi la pocainta.
Romani 3:10 Asa cum este scris: Nu este nici unul drept, nici unul macar.
Matei 18:11 Fiindca Fiul omului a venit sa salveze ce era pierdut.

2. Deoarece există un preţ pentru păcat!
Matei 15:18-20 Dar cele care iese din gura vine din inima; si ele spurca omul. Fiindca din inima ies ganduri
rele, ucideri, adultere, curvii, hotii, marturii false, blasfemii; Acestea sunt cele ce spurca un om; dar a manca cu
mainile nespalate nu spurca pe om.
Romani 6:23 Fiindca plata pacatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este viata eterna prin Isus Cristos
Domnul nostru.
Marcu 16:16

Cei ce crede si este botezat, va fi salvat; dar eel ce nu crede va fi damnat.

Nu este un cost pentru păcat!

3. Deoarece Isus a murit şi a plătit pentru păcatele noastre pe cruce!
Matei 1:21 Si ea va naste un Fiu si ii vei pune numele ISUS; pentru ca el va salva pe poporul sau de pacatele
lor.
Romani 5:8 Dar Dumnezeu isi demonstreaza dragostea fata de noi, in aceea ca, pe cand eram noi inca pacatosi,
Cristas a murit pentru noi.
Joan 3:16 Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul sau Fiu nascut, ca oricine crede in
el, sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.
Matei 18:11 Fiindca Fiul omului a venit sa salveze ce era pierdut.

4. Mântuirea este un dar gratuit, nu prin fapte bune. Trebuie să luaţi
cuvântul lui Dumnezeu, şi sa te increzi in Isus singur!
Faptele Apostolilor 4:12 Nici nu este salvare in nimeni altul; fiindca nu este nici un alt nume sub cer, dat
printre oameni, prin care noi trebuie sa fim salvati.
Efeseni 2:8-9 Fiindca prin har sunteti salvati, prin credinta; si aceasta nu din voi insiva, ci este darul lui
Dumnezeu; Nu prin fapte, ca sa nu se faleasca nimeni.
Titus 3:5 Nu datorita faptelor dreptatii pe care noi le-am facut, ci conform milei sale el ne-a salvat, prin
spalarea regenerarii si innoirea Duhului Sfant,

5. Trebuie să ne punem credinţa şi încrederea în Cristos numai!
Marcu 9:23

Iar Isus i-a spus: Daca poti crede, toate lucrurile sunt posibile celui ce crede.

Marcu 1:15 Si, spunand: Timpul este implinit si imparatia lui Dumnezeu este aproape: pocaiti-va si credeti
evanghelia.

Marcu 10:15 15 Adevarat va spun: Oricine nu va primi imparatia lui Dumnezeu ca un copilas, nicidecum nu va
intra in ea.
Romani 10:9,10,13 Asadar, daca marturisesti cu gura ta pe Domnul Isus si crezi in inima ta ca Dumnezeu 1-a
inviat dintre morti, vei fi salvat. Caci cu inima omul crede pentru dreptate; si cu gura este facuta pentru salvare.
Fiindca oricine va chema numele Domnului va fi salvat.

Puneţi credinţa în Cristos!
Dacă doresti să şti cu siguranta chiar acum ca vei merge in cer, roaga-te aceasta rugaciune,
dar trebuie sa fie dintr-o inima sincera.

Doamne,
Eu stiu că sunt un păcătos şi ca merit iadul. Eu cred că Isus a murit pe cruce, a fost ingropat
si a inviat a treia zi pentru păcatele mele. Acum ma incred in Isus sa ma salveze si sa ma ia in
cer cand voi muri. Iti cer sa ma ierti de toate pacatele mele.
Amin
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