Bakit si Jesus ay mamatay?
1. Kami ay ang lahat ng mga makasalanan!
Markahan 2:17 At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, Hindi nangangailangan ng
manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga maysakit: hindi ako naparito upang tumawag ng mga
matuwid, kundi ng mga makasalanan.
Mateo 9:12b-13 Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may
sakit. Datapuwa't magsihayo kayo at inyong pagaralan kung ano ang kahulugan nito, Habag ang ibig ko,
at hindi hain: sapagka't hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan.
Roma 3:10 Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa;
Mateo 18:11

Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala

May ay isang presyo para sa kasalanan!
2. May ay isang presyo para sa kasalanan!
Matt 15:18-20
18. Datapuwa't ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling; at siyang nangakakahawa
sa tao.
19. Sapagka't sa puso nanggagaling ang masasamang pagiisip, mga pagpatay, mga pangangalunya,
pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong:
20. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao; datapuwa't ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay
ay hindi makakahawa sa tao.
Roma 6:23a Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan;
Markahan 16:16b “… he that believeth not shall be damned.”

3. Si Jesus ay namatay at bayad para sa ating mga kasalanan sa
krus!
Mateo 1:21 At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS;
sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Roma 5:8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga
makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.
John 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang
bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Mateo 18:11 Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala.

Dahil si Kristo iniibig sa amin!
4. Ang kaligtasan ay isang libreng regalo, hindi sa pamamagitan ng
mabubuting gawa Kailangan mong dalhin ang salita ng Diyos para
sa mga ito, at si Jesus tiwala nag-iisa!
Eph. 2:8-9
8. Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong
sarili, ito'y kaloob ng Dios;
9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.
Tito 3:05 Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang
kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng
pagbabago sa Espiritu Santo,
Gawa 4:12
At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng
langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.

5. Kailangan naming ilagay ang aming pananampalataya at tiwala
sa Kristo nag-iisa!
Markahan 9:23 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung kaya mo! Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari
sa kaniya na nananampalataya
Markahan 1:15 At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios: kayo'y
mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio.
Markahan 10:15 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sinomang hindi tumanggap ng kaharian ng Dios
na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anomang paraan.
Roma 10:9-10,13
9. Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong
puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka:
10. Sapagka't ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang
pagpapahayag sa ikaliligtas.
13. Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.
Wenn Sie sicher, dass Sie gerade jetzt in den Himmel kommen, dieses Gebet beten, wissen, aber Sie
müssen es aus dem Herzen verstehen.
Sehr geehrter Herr,
Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, und ich verdiene Hölle, sondern dass Jesus am Kreuz starb,
begraben wurde und drei Tage später von den Toten auferstanden für meine Sünden. Ich jetzt
vertrauen Jesus, mich zu retten und zu mir in den Himmel nehmen, wenn ich sterbe. Ich bitte ihn,
mir alle meine Sünden verzeihen. AMEN

