Απλό σχέδιο του θεού για τη σωτηρία σου από John!

Γιατί ο Ιησούς πεθάνει;
1. Ο άνθρωπος από τη φύση κάνει κακό (λάθος).
Κατά Ιωάννην 3:19 Και αύτη είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον, και οι άνθρωποι
ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φώς· διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών.

Είμαστε όλοι αμαρτωλοί!

2. Με το ότι η φύση είμαστε καταδικασμένοι.
Κατά Ιωάννην 6:40 Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με, πας όστις βλέπει τον Υιόν
και πιστεύει εις αυτόν να έχη ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη

ημέρα.
Κατά Ιωάννην 3:18 Όστις πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη
κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού.
Κατά Ιωάννην 3:36 Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον
Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ' η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού.

Υπάρχει ένα τίμημα για την αμαρτία!

3. Ο Ιησούς ήταν στον κόσμο και πέθανε για μας.
Κατά Ιωάννην 14:6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή·
ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.
Κατά Ιωάννην 3:17 Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον διά να
κρίνη τον κόσμον, αλλά διά να σωθή ο κόσμος δι' αυτού.
Κατά Ιωάννην 1:10,12 Ήτο εν τω κόσμω, και ο κόσμος έγεινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν
εγνώρισεν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα
Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού·

4. Η σωτηρία είναι ένα δώρο που δεν με καλά έργα. Πρέπει να
πάρετε το λόγο του Θεού για αυτό, και ο Ιησούς την εμπιστοσύνη και
μόνο!

εις Των Αποστόλων Κεφ.4:12 Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα
άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να
σωθώμεν.
Εφεσίους 2:8-9 Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από
σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.
Τίτον 3:5 ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού
έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος,

5. Θα πρέπει να πιστεύουν για τον Κύριο και θα έχετε αιώνια ζωή!
Κατά Ιωάννην 5:24 Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων εις
τον πέμψαντά με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις
την ζωήν.
Κατά Ιωάννην Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον.
Κατά Ιωάννην 10:28 Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουσιν απολεσθή εις τον
αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου.

Βάλτε την πίστη σου στο Χριστό και μόνο!
Αν θέλεις να έχεις την σωστή σχέση με τον Θεό, να μια απλή προσευχή. Θυμήσου, η προφορά
αυτής η οποιαδήποτε άλλης προσευχής δεν θα σε σώσει. Μόνο η πίστη στο Χριστό μπορεί να
σε σώσει από την αμαρτία. Αυτή η προσευχή είναι απλά ένας τρόπος που μπορείς να
εκφράσεις την πίστη σου σ’ Αυτόν και να τον ευχαριστήσεις για την σωτηρία σου.

"Θεέ μου,
γνωρίζω ότι έχω αμαρτήσει εναντίον Σου και ότι αξίζω την τιμωρία . Αλλά ο Ιησούς Χριστός
έλαβε την τιμωρία που εγώ αξίζω ούτως ώστε με την πίστη σ’ Αυτόν να μου συγχωρεθούν
τα πάντα. Εγώ αποστρέφομαι τις αμαρτίες μου και Σε εμπιστεύομαι για την σωτηρία μου.
Ευχαριστώ για την θαυμάσια χάρη και συγχώρεση σου – το δώρο της αιώνιας ζωής! Αμήν!"
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