Miks Jeesus surema?

1. Oleme kõik pattu teinud.
Mark 2:17 Ja kui Jeesus seda kuulis, ütles Ta neile: „Ei terved vaja arsti, vaid haiged. Ma ei ole
tulnud kutsuma
Roomlastele 3:10
Matteuse 18:11

nõnda nagu on kirjutatud: „Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei ühtainustki;
Sest Inimese Poeg on tulnud päästma seda, mis on kadunud.

2. Oma pattudega oleme ära teeninud Igavese surma.
Matteuse 15:18-20 Aga mis suust väljub, see lähtub südamest ja see rüvetab inimese. Sest
südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvu, abielurikkumisi, hoorust, vargusi, valetunnistusi, jumalapilget.
Need on, mis rüvetavad inimese; kuid pesemata kätega söömine ei rüveta inimest.”
Roomlastele 6:23 Sest patu palk on surm,
Mark 16:16

Kes usub ja keda ristitakse, see saab

On kulu patt!

3. Jeesus suri ristil, võttes enesele karistuse – surma, mille meie
oleme ära teeninud.
Matteuse 1:21 Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus; sest tema päästab
oma rahva nende pattudest!"
Roomlastele 5:8 Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie
eest, kui me alles patused olime.
Johannese 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on annud,
et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu! –
Matteuse 18:11

Sest Inimese Poeg on tulnud päästma seda, mis on kadunud.

4. See on võimalik vaid Jumala armust ja halastusest usus vastu
võtta.
ACTS 4:12 Ja ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime,
kelles meid päästetakse!”
EPHESIANS 2:8-9 Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist
enestest; see on Jumala and;mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.

TITUS 3:5 siis Ta päästis meid, ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid Oma
halastust mööda uuestisünni pesemise ja Püha Vaimu uuendamise kaudu,

5. Pattude andekssaamine on võimalik, kui võtad usus Jeesuse
Kristuse oma.
Mark 9:23 Aga Jeesus ütles temale: „Sa ütled: Kui Sa v
Mark 1:15

ja ütles: „Aeg on täis saanud ja Jumala Riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge

Evangeeliumisse!”
Roomlastele 10:9, 10,13

Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames

usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks! Sest südamega ustakse
õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks.

Pane oma usku Kristusesse üksi!
Kui sa tahad võtta Jeesuse Kristuse oma Päästjana vastu, võid paluda järgmist palvet. Päästa
ei saa sind ei selle palve ega ühegi teise palve lugemine. Üksnes siis, kui paned oma lootuse
Jeesusele, võid oma patud andeks saada. See palve on lihtsalt võimalus väljendada Jumalale
oma usku Temasse ja tänada Teda andeksandmise eest.
“Jumal,
ma tean, et ma olen Sinu vastu pattu teinud ja väärin karistust. Aga Jeesus Kristus kandis
minu karistuse, et mina võiksin Temasse uskudes andeks saada. Ma pöördun oma
pattudest ja usun, et Sina saad mind lunastada. Tänan Sind imelise armu ja
andeksandmise eest! Aamen!”

