Why did Jesus Die?

1. Svi smo mi učinili grijeh.
Mark 2:17 Isus je to čuo i reče im: "Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Nijesam
došao da dozovem pravednike, nego grješnike."
Romans 3:10

Kao što je pisano: "Nema pravedna, nema nijednoga;

Matthew 18:11

Jer je Sin čovječji došao da spasi, što je bilo izgubljeno.

2. Vječna smrt je ono što smo zaslužili za naše grijehe.
Matthew 15:18-20 A što dolazi iz usta, izlazi iz srca, i to čini čovjeka nečistim. Jer iz
srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, krađa, lažno svjedočanstvo, hula na
Boga. To čini čovjeka nečistim; a i neopranim rukama jesti, to ne čini čovjeka nečistim.
Romans 6:23 Jer je plača za grijeh smrt; a milost Božja: "Život vječni u Kristu Isusu
Gospodinu našemu.
Mark 16:16

Tko vjeruje i pokrsti se, spasit će se; a tko ne vjeruje, osudit će se.

There is a cost for sin!

3. Isus je umro na križu, uzimajući kaznu koju smo mi zaslužili –
smrt.
Matthew 1:21 Ona će roditi sina, kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer će on izbaviti
narod svoj od grijeha njegovih."
Romans 5:8 A Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Krist, kad smo bili još grješnici,
umrije za nas.
John 3:16 Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da
svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.
Matthew 18:11

Jer je Sin čovječji došao da spasi, što je bilo izgubljeno.

4. Možeš samo da ga primiš, vjerom, kroz milost i blagodat Božiju.
Ephesians 2:8-9 Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji,
od djela, da se tko ne pohvali.

Ne

Acts 4:12 I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom
danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo."
Titus 3:5 Ne za djela pravde, koja mi učinismo, nego po svojemu milosrđu spasi nas
kupelju preporođenja i obnovljenja Duha Svetoga,

5. Moguće ako staviš svoju vjeru u Isusa Krista kao svoga Spasitelj
Mark 9:23 Isus mu reče: "Što se tiče mogućnosti, sve je moguće onome, koji vjeruje."

Mark 1:15 Govoreći: "Vrijeme se je ispunilo, kraljevstvo je Božje blizu Obratite se i
vjeruj te u evanđelje!"
Mark 10:15 Zaista, kažem vam: "Tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, neće doći
u njega."
Romans 10:9,10,13 Jer ako priznaješ ustima svojim, da je Isus Gospodin, i vjeruješ u
srcu svojemu, da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit će spašen. Jer se srcem vjeruje za
opravdanje, a ustima se priznaje za spasenje. Jer "kojigod bude zazivao ime Gospodnje,
spasit će se."

Put your faith in Christ alone!
Ako želiš da prihvatiš Isusa Krista kao svoga Spasitelja I primiš oproštenje od Boga, ovjdje je
molitva koju možeš da izmoliš. Izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo
vjerovanje u Isusa Krista može da providi oproštenje grijeha. Ova molitva je jednostavan način
da izraziš Bogu svoju vjeru u njega I zahvališ mu što je obezbijedio sve da ti može biti
oprošteno.

"Bože,
ja znam da sam zgriješio protiv tebe i da sam zaslužio kaznu. Ali, Isus Krist je preuzeo tu
kaznu koju sam ja zaslužio tako da kroz vjeru u njega mi može biti oprošteno. Okrećem
se od mojih grijeha I stavljam svoju vjeru u tebe za spasenje. Hvala ti za tvoju predivnu
milost i oproštenje! Amen!”
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