Per què va morir Jesús?

1. Perquè tots som pecadors!
Mark 2:17 Jesús ho va sentir i els digué: --El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó els qui estan
malalts. No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors.
Romans 3:10 Ho diu l'Escriptura: No hi ha cap just, ni un de sol.

2. Com que hi ha un preu pel pecat!
Matt 15:18-20a Allò que surt de la boca ve del cor, i això sí que fa impur l'home. Perquè del cor de l'home
surten les intencions dolentes que el porten a assassinats, adulteris, relacions il·legítimes, robatoris, falsos
testimonis, injúries. Això és el que fa impur l'home, però menjar sense rentar-se les mans ritualment no el fa
pas impur.
Romans 6:23a “La paga del pecat és la mort……”
Mark 16:16b Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran.

Hi ha un cost pel pecat!

3. Com que Jesús va morir i va pagar pels nostres pecats a la creu!
Matthew 1:21 Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
Romans 5:8 Però Déu ha donat prova de l'amor que ens té, perquè Crist va morir per nosaltres quan encara
érem pecadors.
John 3:16 Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi cap dels qui creuen en
ell, sinó que tinguin vida eterna.

4. La salvació és un do gratuït, no per les bones obres. Vostè ha de
prendre la paraula de Déu per a ell, i confiem en Jesús en pau!
Acts 4:12 La salvació no es troba en ningú més, perquè, sota el cel, Déu no ha donat als homes
cap altre nom que pugui salvar-nos.
Efesis 2:8-9 És per la gràcia que heu estat salvats per mitjà de la fe! I això no ve de vosaltres: és un do de Déu.
9 No és fruit de les obres, perquè ningú no pugui gloriar-se'n.
Titus 3:5 Ens ha salvat no per les bones obres que podíem haver fet, sinó pel seu amor, mitjançant el bany
regenerador i el poder renovador de l'Esperit Sant

5. Hem de posar la nostra fe i confiança en Crist!
Mark 9:23 Jesús li respongué: --Em dius si puc fer-hi res... Tot és possible al qui creu.
Mark 1:15 Deia: --S'ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.
Mark 10:15 Us ho asseguro: qui no aculli el Regne de Déu com l'acull un infant, no hi entrarà pas.
.

Romans 10:9-10,13 Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el teu cor que Déu l'ha
ressuscitat d'entre els morts, et salvaràs. Qui creu de cor, rep la justícia; qui confessa amb els llavis, obté la
salvació. En efecte, tots els qui invoquin el nom del Senyor se salvaran.

Posi la seva fe en Crist!
Sí, és ben fàcil! No podeu guanyar-vos el perdó a través de Déu. No podeu pagar pel vostre
perdó a través de Déu. Només podeu rebre’l, per fe, a través de la gràcia i misericòrdia de
Déu.
Si voleu acceptar Jesucrist com a vostre Salvador i rebre el perdó de Déu, aquí teniu l’oració
que cal que pregueu. Dir aquesta oració o qualsevol altra no us salvarà. Només podeu
aconseguir el perdó dels vostres pecats confiant en Jesucrist. Aquesta oració és tan sols una
manera d’expressar a Déu la vostra fe en Ell i agrair-Li per aconseguir el vostre perdó.

"Déu,
sé que he pecat contra Vós i em mereixo un càstig. Però Jesucrist ha rebut el càstig que em
mereixo, per tant a través de la fe en Ell puc ser perdonat. M'oblido del meu pecat i deixo
la meva confiança en Vós per a la salvació. Gràcies per la Vostra meravellosa gràcia i
perdó! Amén!"
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