Proč Ježíš zemřel?

1. Protože jsme všichni hříšníci!
Mark 2:17 To uslyšav Ježíš, dí jim: Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Nepřišelť jsem volati
spravedlivých, ale hříšných ku pokání.
Romans 3:10 Jakož psáno jest: Že není spravedlivého ani jednoho.
Matthew 18:11 Nebo přišel Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.

2. Protože tam je cena za hřích!
Matthew 15:18-20 Ale které věci z úst pocházejí, z srdce jdou, a tyť poskvrňují člověka. Z srdceť
zajisté vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání. Tyť
jsou věci poskvrňující člověka. Ale neumytýma rukama jísti, toť neposkvrňuje člověka.
Romans 6:23a “Nebo odplata za hřích jest smrt, ………………….”.
Mark 16:16b Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.

Tam je cena za naše hříchy.

3. Protože Ježíš zemřel a zaplatil za naše hříchy na kříži!
Matthew 1:21 Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od
hříchů jejich.
Romans 5:8 Dokazujeť pak Bůh lásky své k nám; nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za
nás.
John 3:16 Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v
něho, nezahynul, ale měl život věčný.
Matthew 18:11 Nebo přišel Syn člověka, aby spasil to, což bylo zahynulo.

4. Spasení je dar, ne dobré skutky. Musíte vzít Boží slovo pro to, a
důvěra Ježíši sám!
Titus 3:5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil
nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,

AKTY 4:12 Jenom on je Spasitel a nečekejte, že se ozve ještě jiné jméno, které by znamenalo
záchranu."
EFEZSKÝM 2:8-9 Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že
s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar.
Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit.

5. Musíte věřit v Pána a budete mít věčný život!
Mark 9:23 A Ježíš řekl jemu: Můžeš-li tomu věřiti; všeckoť jest možné věřícímu.
Mark 1:15 Pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium.
Mark 10:15 Amen pravím vám: Kdož by koli nepřijal království Božího jako dítě, nikoliť do něho
nevejde.
.
Romans 10:9-10,13 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh
vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k
spasení. Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

Dejte si víru v Krista sám!

Jestliže chceš přijmout Ježíše Krista za svého Spasitele, je tu modlitba, kterou se můžeš modlit.
Pamatuj, že odříkáni této ani jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Krista Ježíše tě může
zachránit od hříchu. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a
poděkovat mu za darované odpuštění. „

Bože, vím,
že jsem zhřešil proti tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který
jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a
vkládám svou důvěru v Tebe, že mně spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění.
Amen.“
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