
Τι έκανε;  - Πλήρωσε το ποινή για τις αμαρτίες μας 
κι εξασφάλισε τόπο στον Ουρανό για μας.
“Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή, 
ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε 
για χάρη μας” (Ρωμαίους 5:8). 

ÃÅÃÏÍÏÓ #5

“Επειδή, και ο Χριστός έπαθε μια φορά για πάντα για τις 
αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει 
στον Θεό” (Α’ Πέτρου 3:18). 

“Ο Ιησούς λέει 
σ’ αυτόν: Εγώ 
είμαι ο δρόμος, 
και η αλήθεια, 
κ α ι  η  ζω ή • 
κανένας δεν 
έρχεται στον 
Πατέρα, παρά μόνον διαμέσου Εμού” (Ιωάννης 14:6). 

Η προσωπική πίστη - στον Χριστό είναι η απάντηση. 
Πίστη δεν είναι μια απλή, διανοητική παραδοχή ενός γεγονότος.

“Εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας• καλά κάνεις• και 
τα δαιμόνια πιστεύουν, και φρίττουν” (Ιακώβου 2:19). 

Πίστη είναι να επιστρέψεις από τις αμαρτίες σου 
και να εμπιστευθείς στον Ιησού Χριστό και μόνο για την 
αιώνια σωτηρία σου!
“Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία• 
επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον 
ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού 
οποίου πρέπει να σωθούμε” (Πράξεις 4:12). 

“Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ’ αυτούς έδωσε εξουσία 
να γίνουν παιδιά τού Θεού, σ’ αυτούς που πιστεύουν 
στο όνομά του•” (Ιωάννης 1:12). 

“Πίστεψε στον Κύριο      
 Ιησού Χριστό, και θα   
   σωθείς, εσύ και η 
     οικογένειά σου” 

    (Πράξεις 16:31). 

Η Βίβλος λέει: “Επειδή, «καθένας που θα επικαλεστεί 
το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί” (Ρωμαίους 10:13). 

Μπορείς να σκεφθείς 
κάποιο λόγο για τον οποίο δεν θα ήθελες να καλέσεις 
τον Χριστό στη ζωή σου, εδώ και τώρα; 

Να, μια προσευχή που μπορείς να κάνεις εκφράζοντας την 
επιθυμία της καρδιάς σου: «Αγαπημένε Κύριε, Σ’ ευχαριστώ για 
το δώρο της αιώνιας ζωής. Γνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός κι ότι 
δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο 
Γιος του Θεού κι ότι πέθανε για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε 
από τους νεκρούς. Αυτή τη στιγμή θέλω να εμπιστευθώ ολοκλη-
ρωτικά σε Σένα και μόνο σε Σένα για να μου δώσεις αιώνια ζωή. 
Σ’ ευχαριστώ που με έσωσες. Στο όνομα του Ιησού. Αμήν». Κάνε 
αυτή την προσευχή τώρα! 

Ποιος είναι o Χριστός; Ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. 
“Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς 
τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος... Και ο Λόγος έγινε 
σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας” (Ιωάννης 1:1,14). 

Πολλοί είναι εκείνοι που συμφωνούν ότι ο Ιησούς Χριστός 
έζησε και πέθανε, και μερικοί συμφωνούν ακόμα και για 
την ανάστασή Του! Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχουν εγκαταλείψει 
ακόμα την αμαρτία τους και δεν έχουν πιστέψει σ’ Αυτόν! ÅÊÄÏÓÅÉÓ  “ÅÕÁÃÃÅËÉÏ-ÖÙÓ”  -  Ô. È. 1089 - WALKERTOWN, NC  27051   USA
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ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ σου δίνουν την 
απάντηση σ’ αυτή την 
ερώτηση!

Ο Ουρανός (η αιώνια ζωή) είναι δωρεάν - βασίζεται στη
        χάρη του Θεού

ÃÅÃÏÍÏÓ #1

Τον Ουρανό ούτε μπορεί να τον κερδίσει 
κανείς, ούτε και του αξίζει

“Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου τής πίστης• 
κι αυτό δεν είναι από σας• είναι δώρο τού Θεού• όχι από 
έργα, ώστε να μη καυχηθεί κάποιος” (Εφεσίους 2:8,9).

ΧΑΡΗ - αναφέρεται σ’ αυτό που θέλει να σου δώσει 
ο Θεός, που δεν το αξίζεις.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ! - ο Θεός 
θέλει να πας στον Ουρανό - η αιώνια ζωή είναι ένα ΔΩΡΟ! 

         Ο άνθρωπος από μόνος του 
ΔΕΝ αξίζει το δώρο του Ουρανού. 

ΓΙΑΤΙ;  Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός από τη φύση του 
και από την επιλογή του. 

“Δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και στερούνται τη 
δόξα τού Θεού” (Ρωμαίους 3:23). 

ÃÅÃÏÍÏÓ #2

ÃÅÃÏÍÏÓ #3

“...δεν υπάρχει αυτός που πράττει 
το αγαθό• δεν υπάρχει ούτε ένας” 
(Ρωμαίους 3:12). 
“Επειδή, όποιος φυλάξει ολόκληρο 
τον νόμο, φταίξει όμως σε ένα, έγινε 
ένοχος σε όλα” (Ιακώβου 2:10). 
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
σώσει τον εαυτό του. 

“ Όχι από έργα δικαιοσύνης, που εμείς πράξαμε, αλλά 
σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε...” (Τίτον 3:5). 

Υπάρχει τιμωρία για την αμαρτία. 

Ο Θεός είναι αγάπη - δεν θέλει να σε κρίνει. 

“Ο Κύριος ...αλλά μακροθυμεί 
σε μας, μη θέλοντας μερικοί να 
απολεστούν, αλλά όλοι νάρθουν 
σε μετάνοια” (Β’ Πέτρου 3:9). 

“και καθόλου δεν αθωώνω τον ένοχο” (Έξοδος 34:7). .

“Επειδή, ο μισθός τής 
αμαρτίας είναι θάνατος...” 
(Ρωμαίους 6:23), δηλαδή 
φυσικός θάνατος αλλά 
και πνευματικός θάνατος 
(αποχωρισμός από τον Θεό).

Οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι:
- η συγχώρηση, 
- η ειρήνη με τον Θεό, 
- η αιώνια ζωή. 

 Ο Θεός, ΟΜΩΣ, είναι και δίκαιος - θα πρέπει να 
τιμωρήσει την αμαρτία 

Προσπαθεί με τη θρησκεία, με τα καλά του έργα, με 
τον υλισμό, με τις επιδοκιμασίες των άλλων, κλπ. να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες του, ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΛΑ 
ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.
Ο Θεός είναι αγάπη.  Αυτός έχει τη λύση! 

ÃÅÃÏÍÏÓ #4
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο 
μοναδικός σου δρόμος 
για να πας στον Ουρανό. 

ÁÉÙÍÉÁ
ÆÙÇ

“Επειδή, ο μισθός τής αμαρτίας 
είναι θάνατος• το χάρισμα, 
όμως, του Θεού αιώνια ζωή 
διαμέσου τού Ιησού Χριστού 
τού Κυρίου μας”
     (Ρωμαίους 6:23).  

Είσαι αβέβαιος;  Τότε, θα ήθελα να συμμεριστώ
μαζί σου κάποια πολύ καλά νέα!

Ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κάνει το καλό 
σύμφωνα με τα κριτήρια του Θεού. 

Αν επρόκειτο να πεθάνεις σήμερα και να συναντήσεις τον 
Θεό, κι Εκείνος σε ρωτούσε για ποιο λόγο θα έπρεπε να σε 

βάλει στον Ουρανό, τι θα Του έλεγες;  


