Varför ville Jesus dör?

1. Eftersom vi är alla syndare!
Mark 2:17 När Jesus hörde detta, sade han till dem: »Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka.
Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare
Romans 3:10 Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.
Matthew 18:11 “For the Son of man is come to save that which was lost.”

2. Eftersom det finns ett pris för synd!
Matthew 15:18-20 Men vad som går ut ifrån munnen, det kommer från hjärtat, och det är detta som orenar
människan. Ty från hjärtat komma onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, tjuveri, falskt vittnesbörd,
hädelse. Det är detta som orenar människan; men att äta med otvagna händer, det orenar icke människan
Romans 6:23 Ty den lön som synden giver är döden, men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i
Kristus Jesus, vår Herre.
Mark 16:16 Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den som icke tror, han skall bliva
fördömd.

Det är en kostnad för vår synd.

3. Eftersom Jesus dog och betalade för våra synder på korset!
Matthew 1:21 Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk
ifrån deras synder.
Romans 5:8 men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.
Johannes 3:16 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på
honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

4. Frälsningen är en fri gåva, inte av goda gärningar. Du måste ta
Guds ord för det, och Jesus förtroende ensam!
Apostagärningarna 4:12 Det finns ingen frälsning genom någon annan! Nej, det finns inget annat namn under
himlen som kan rädda en människa.
Efesierbrevet 2:8-9 Genom hans nåd är ni frälsta därför att ni tror på Kristus. Och er tro kommer inte genom
egna ansträngningar, den är en gåva från Gud. Frälsningen är nämligen inte en belöning för det goda vi har
gjort. Därför kan ingen av oss skryta med den.
Titusbrevet 3:5 Det är ju uppenbart att han frälste oss inte därför att vi var tillräckligt goda för att bli frälsta,
utan på grund av sin godhet och omsorg om oss. Han renade oss från våra synder genom ett bad som vi klev
upp ur som nya människor, födda på nytt av den helige Ande.

5. Vi måste sätta vår tro och tillit till Kristus ensam!
Mark 9:23 Då sade Jesus till honom: »Om jag förmår, säger du. Allt förmår den som tror.
Mark 1:15 och sade: »Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören bättring, och tron evangelium
Mark 10:15 Sannerligen säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig
ditin

Romans 10:9-10,13 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har
uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom
munnens bekännelse bliver man frälst. Ty »var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst

Put your faith in Christ alone!
Ja, så enkelt är det! Du kan inte förtjäna förlåtelse från Gud. Du kan inte betala för din
förlåtelse från Gud.
Du kan bara få den, i tro, genom Guds nåd och barmhärtighet. Om du vill ta emot Jesus Kristus
som din frälsare och få förlåtelse från Gud, följer här en bön som du kan be. Att be denna bön
eller någon annan bön kommer inte rädda dig. Det är bara förtröstan på Jesus Kristus som kan
ge förlåtelse för dina synder. Denna bön är helt enkelt ett sätt att uttrycka för Gud din tro på
Honom och tacka Honom för att Han erbjuder dig Sin förlåtelse.

"Gud,
jag vet att jag har syndat mot Dig och förtjänar bestraffning. Men Jesus Kristus tog
straffet jag förtjänade så att jag kan bli förlåten genom att tro på Honom. Jag förtröstar
på Dig för min frälsning. Tack för Din underbara nåd och förlåtelse! Amen!"
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