Zergatik Jesus hiltzean?

1. Dugu delako bekatari guztiak dira!
Mark 2:17 Eta haur ençunic Iesusec dioste, Osso diradenéc eztute medicuren beharric: baina eri diradenéc:
ecen ez naiz ethorri iustoén deitzera: baina bekatoren, emendamendutara.
Erromatarrek 3:10 Scribatua den beçala, Ezta iustoric, ezeta bakoitzic.
Matthew 18:11 Ecen ethorri içan da guiçonaren Semea galdu cenaren saluatzera.

2. Daudelako sin prezioa da!
Matthew 15:18-20 Baina ahotic ilkiten diradenac, bihotzetic partitzen dirade, eta hec satsutzen dute guiçona.
Ecen bihotzetic partitzen dirade pensamendu gaichtoac, hiltzecác, adulterioac, paillardiçác, ohoinqueriác,
testimoniage falsuac, gaitzerraitecác. Hauc dirade guiçona satsutzen dutenac: baina escuac ikuci gaberico
iateac, eztu guiçona satsutzen.
Erromatarrek 6:23 Ecen bekatuaren gageac, herioa: eta Iaincoaren dohaina da vicitze eternala Iesus Christ gure
Iaunaz.
Mark 16:16b Sinhetsiren duena eta batheyaturen dena saluaturen da: baina sinhetsiren eztuena condemnaturen
da

Ez sin kostua da!

3. Jesus hil eta delako gure gurutzean bekatuengatik ordainduko!
Matthew 1:21 Eta erdiren duc seme batez eta deithuren duc haren icena Iesus. Ecen harc saluaturen dic bere
populua hayen bekatuetaric.
Erromatarrek 5:8 Baina certificatzen du bere charitatea gu baithara Iaincoac, ceren oraino bekatutara
abandonnatuac guinela, Christ guregatic hil içan baita.
John 3:16 Ecen hala Iaincoac onhetsi vkan du mundua, non bere Seme bakoitza eman vkan baitu, hura baithan
sinhesten duenic gal eztadin, baina vicitze eternala duençát.
Matthew 18:11 Ecen ethorri içan da guiçonaren Semea galdu cenaren saluatzera.

4. Salvation libre bat opari, ez lan ona da. Jainkoaren hitza da, eta
konfiantza Jesus hartu behar duzu bakarrik!
Egintza 4:12 Eta ezta bercetan batetan-ere saluamenduric: ecen berce icenic ezta ceruären azpian guiçoney
eman çayenic, ceinez saluatu behar garén.
Ephesians 2:8-9 Ecen gratiaz saluatu içan çarete fedearen moienez: eta hori ez çuetaric: Iaincoaren dohaina da:
Ezobréz, nehor gloria eztadinçát.
Titus 3:5 Ez eguin vkan ditugun obra iustoéz, baina bere misericordiaz saluatu vkan guiaitic regenerationezco
garbitzez, eta Spiritu sainduazco arramberritzez:

5. Gure fedea eta konfiantza Kristo jarri behar dugu bakarrik!
Mark 9:23 Eta Iesusec erran cieçón, Baldin hori sinhets ahal badeçac, gauça guciac dituc possible sinhesten
duenaren.
Mark 1:15
Eta cioela, Complitu da demborá, eta hurbil da Iaincoaren resumá: emenda çaitezte, eta sinhets
eçaçue Euangelioa.

Mark 10:15 Eguiaz erraiten drauçuet, norc-ere ezpaitu recebituren Iaincoaren resumá haourtcho anço, ezta
hartan sarthuren.
.

Erromatarrek 10:9-10,13 Ecen baldin confessa badeçac eure ahoz Iesus Iauna, eta eure bihotzean sinhets
badeçac, ecen Iaincoac hura hiletaric resuscitatu duela, saluaturen aiz. Ecen bihotzez sinhesten da iustificatu
içateco, eta ahoz confssione eguiten saluatu içateco. Ecen norere baita Iaunaren icena inuocaturen duena,
saluaturen da.

Jarri zure Kristoren fedea bakarrik!
Bai, hain erraza da! Jainkoaren barkamena lortu dezakezu. Ezin da jainkoaren barkamena
erosi. Hau fedearen bidez jasoa izan liteke soilik, Jainkoaren grazia eta errukiaren bidez.
Jesukristo zure Salbatzaile moduan onartu eta Jainkoaren barkamena lortu nahi baduzu, hemen
duzu otoitz hau. Otoitz hau edo beste edozein otoitz errezatzeak ez zaitu salbatuko. Otoitz hau
Jainkoari zure fedea adierazteko eta barkamena eskaintzeagatik eskertzeko bakarrik da.

"Jainkoa,
badakit zure aurka bekatu egin dudala eta zigorra merezi dudala. Baina Jesukristok nik
merezitako zigorra bereganatu zuen, fedearen bitartez ni barkatua izan nadin. Nire
bekatutik aldendu eta zure salbabideataz fidatuko naiz. Eskerrik asko zure grazia
zoragarria eta errukitsuagatik - betiereko bizitzaren eskaintza! Amen!"

