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ΠΟΙΟΝ ΗΡΘΕ ΝΑ ΣΩΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
Η Βίβλος λέει, « ...Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο 
για να σώσει τούς αμαρτωλούς»  (Τιµόθεου Α’ 1: 15). 

Η πιο δύσκολη αλήθεια να καταλάβουν 
οι θρησκευόμενοι είναι ότι και αυτοί 
εξίσου είναι αμαρτωλοί, διότι όλοι 
έχουν αμαρτήσει! 
	

ΤΏΡΑ	ΤΟ	ΕΡΏΤΗΜΑ	ΕΊΝΑΊ:
																														ΑΠΟ	ΤΊ	ΝΑ	ΣΏΘΏ

Έσωσε από την ποινή της αμαρτίας 
και να σώσει από την κόλαση!
 

Η Βίβλος καθαρά διδάσκει, «Έπειδή, ο μισθός τής αμαρτίας 
είναι θάνατος»   (Ρωµαίους 6:23).

«Και ο θάνατος και ο άδης ρίχθηκαν στη λίμνη τής 
φωτιάς· αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος» (Αποκάλυψης 20: 14).

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΜΑΣ.

Δεν είµαστε  κουρδισµένα προγραµµατισµένα ροµπότ.
Ο Δηµιουργός µάς έχει δώσει ελεύθερη 
θέληση για να δεχτούµε ή να απορρί-
ψουµε το δικό Του σχέδιο σωτηρίας! 

Ο άνθρωπος µπορεί να είναι ειλικρι-
νής, να παραδεχτεί ότι έχει αµαρτή-
σει εναντίον του θεού και να δεχτεί 

το δώρο της αιώνιας ζωής...

Ή ο άνθρωπος µπορεί να απορρίψει την γεµάτη χάρη 
προσφορά του θεού και να αντιµετωπίσει την κρίση 
της αιώνιας καταδίκης! 

Για να σωθεί από την ποινή της αµαρτίας πρέπει 
ειλικρινά να έρθεις στον Χριστό και να οµολογήσεις 
ότι είσαι αµαρτωλός και να τοποθετήσεις την πίστη 
σου στο τελειωµένο έργο του Χριστού στον Γολγοθά! 

ÅÓÕ ÁÐÏÖÁÓÉÆÅÉÓ, ç åêëïãÞ åßíáé äéêÞ óïõ íá Ôïí 
äÝ÷ôåéò äéá ðßóôåùò Þ  íá Ôïí áðïññßøåéò ìå ôçí äßêç óïõ 
åðéëüãç, íá ìç Ôïí ðéóôÝøåéò!
«ÔÅÔÅËÅÓÔÁÉ, ÖÙÍÁÎÅ Ï ÉÇÓÏÕÓ ÓÔÏÍ ÓÔÁÕÑÏ!»  

Ï ÓùôÞñáò óïý ðñïóöÝñåé óùôçñßá äéá ðßóôåùò 
ó' Áõôüí êáé ìüíïí, êáé ü÷é óå êÜôé ðïõ åóý êÜíåéò 
ðñïóðáèþíôáò íá ôï êåñäßóåéò.

“Έπειδή, 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”  
(Åöåóßïõò2:8,9).

Η ποινή για την δική σου αµαρτία 
πληρώθηκε, εάν κοιτάξεις σ’ Αυτόν και 
επικαλεσθείς το ονοµά Του.  
“Έπειδή, καθένας που θα επικαλεστεί το 
όνομα του Κυρίου, θα σωθε” (Ρωµαίους 10:23). 

Áõôüò ìáò Ý÷åé äþóåé ôï ìÞíõìá ôçò áéþíéáò æùÞò äéá 
ðßóôåùò óôïí Ãéï Ôïõ þóôå íá Ý÷ïõìå åéñÞíç óôéò êáñäéÝò 
ìáò êáèþò æïýìå ó' áõôü ôïí áíÞóõ÷ï êáé ôáñáãìÝíï êüóìï.

“Αυτά τα έγραψα σε σας που πιστεύετε στο όνομα του 
Υιού τού Θεού, για να γνωρίζετε ότι έχετε αιώνια ζωή...” 
(Ιωάννου Α’ 5:13).

Ναι, ο θεός θέλει να έχεις βεβαιότητα.  Μπορείς να ξέρεις 
ότι έχεις αιωνια ζωη!  Ο Χριστός µπορεί να σώσει την ψυχή 
σου άπο την ποινή της αµαρτίας όπως το έχει υποσχεθεί!  
Προσευχήσου στον Κύριο Ιησού τώρα, και ζήτα Τον να έρθει 
στην καρδιά σου!  Αν δεν το ξέρεις αυτό με βεβαιότητα, θα 
πρέπει να σκύψεις το κεφάλι σου σε προσευχή, να εξομολο-
γηθείς στον θεό τις αμαρτίες σου και να δεχθείς τον Χριστό 
στην καρδιά σου σαν προσωπικό σου Σωτήρα! 
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Ποιος; Εγώ,  Αµαρτωλός; 
Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί για τον 
εαυτό του οτι είναι αµαρτωλός. 

Σίγουρα, καθώς κοιτούµε γύρω µας 
βρίσκουµε ότι µερικοί είναι «καλοί» 
άνθρωποι. 

Η σπουδαία ερώτηση είναι,«Ποιο είναι να καθορί-
σουµε το καλό και το κακό:»  Με άλλα λόγια, «τι 
σε κάνει να είσαι αµαρτωλός;» 

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΗΣ!
Το παγκόσµιο κριτήριο για 
να καθορίσουµε την αµαρτία 
βρίσκεται στην Αγία Γραφή! 

«Η αμαρτία είναι η ανομία » (Ιωάννου Α’ 3:4).   

Η αµαρτία είναι κάθε παράβαση του θέλήµατος του θεού.
ΠΟΙΟΣ ΈΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ; 

Η Βίβλος λέει, «Ολοι αμάρτησαν, και στερούνται 
τη δόξα τού Θεού•» (Ρωµαίους 3:23).   

Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος χρειάζεται ένα Σωτήρα!

Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΈΝ ΑΛΛΑΖΈΙ ΑΠΟ ΈΘΝΟΣ ΣΈ ΈΘΝΟΣ. 

ΟΊ	 ΑΝθΡΏΠΟI	 ΣΤΗΝ	 ΚΊΝΑ	
ΕΊΝΑΊ	ΑΜΑΡΤΏΛΟΊ!	
Οπως είναι γραμμένο, ότι: «Δεν 
υπάρχει δίκαιος ούτε ένας•»       
                                         (Ρωµαίους 3:10).   

ΟΊ	 ΑΝθΡΏΠΟI	 ΤΗΣ	 ΕΛΛΑΔΑΣ		
ΕΊΝΑΊ		ΑΜΑΡΤΏΛΟΊ! 
“«Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, 
εξαπατούμε τον εαυτό μας και η αλήθεια 
δεν υπάρχει μέσα μας»   (Ιωαννου Α’ 1:8).

Και,	 	 ΟΊ	 	 ΑΝθΡΏΠΟI	 	 	 ΣΤΗΝ		
ΑΜΕΡΊΚΗ		ΕΊΝΑΊ		ΑΜΑΡΤΏΛΟΊ!
«Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν 

πρόβατα· στραφήκαμε κάθε ένας 
στον δικό του δρόμο·” 	(Ησαϊας 53:6). 
“Τι, λοιπόν; Υπερέχουμε από τους εθνι-
κούς;  Οχι, βέβαια·... δεν υπάρχει αυτός 
που πράττει το αγαθό· δεν υπάρχει ούτε 
ένας».  (Ρωµαίους 3:23).  

ΚΑΘΕ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  ΕΙΝΑΙ  ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ!
Οπως πετάνε το πουλιά από τη φύση τους, 
και τα ψάρια κολυμπάνε από τη 

φύση τους. Έτσι και τα μικρά 
παιδιά φωνάζουν, «δικό µου» από 

τη φύση τους και εγωιστικά 
παίρνουν τα παιχνίδια άπο 
τους άλλους! 

Δεν χρειάζεται να διδάξουμε ένα παιδί να φωνάζει 
για τα δικαιώματα του, αλλά αντίθετα 
κάποιος πρέπει να διδάξει το παιδί πώς 
να συμπεριφέρεται και να συµµερίζεται 
µε τους άλλους.

ΓΙΑΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝθΡΩΠΟΙ;
Δεν µπορούµε να κατηγορήσουµε τον 
θεό για την αµαρτωλή φύση µας! 
Ο Αδάμ και η Έύα διάρπαξαν την πρώτη «ανθρώπινη» 
αμαρτία στην Κήπο της Έδέμ.	

Τιμωρήθηκαν επειδή παράκουσαν 
τις εντολές του θεού και έτσι έχουμε 
κληρονομήσει την αμαρτωλή φύση!
«Οπως διαμέσου ενός ανθρώπου 
η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, 
και με την αμαρτία ο θάνατος, και με 
τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε 
μέσα σε όλους τούς ανθρώπους, 
για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν·» (Ρωµαίους 5:12).
«Έπειδή, όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με 
τον Αδάμ...» (Κορινθίους  Α. 15:22).
Αλλά ο θεός μας έχει δώσει ελεύθερη θέληση για να 
επιλέξουμε ανάδεσα στο σωστό και το λάθος, ανάδεσα 
στο δικό Του θέλημά και το δικό µας .
ΤΟΤΕ, ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ Ν’ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΜΕ;

Δεν μπορείς να κατηγορείς τον Σατανα γία τίς 
κακες πραξείς ςου.

Ακριβώς όπως μια τηλεοπτική διαφή-
μιση μπορεί να επηρεάσει σε σας για να 
αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν, ο Διά-
βολος μπορεί να σας βάλει στον πειρασμό...  
Αλλα, τελικά εσύ αποφασίζεις! 
Έάν κλέψεις, εσύ αποφασίζεις να κλέψεις! 
Έάν λες Ψέματα, εσύ διαλέγεις να λες Ψέματα! 

Εάν διαπράξεις μοιχεία, δεν έχεις να κατηγο-
ρήσεις κανέναν εκτός από τον εαυτό σου!

Αμαρτάνεις επειδή η αμαρτωλή φύση σου σε 
σπρώχνει στην αμαρτία, και εσύ ενδίδεις
Η Βίβλος λέει, «Πειράζεται, όμως, κάθε 
ένας, από τη δική του επιθυμία, καθώς 

παρασύρεται και δελεάζεται » (Ιάκ. 1: 14).   
Οι πειρασμοί του κόσμου µας ξελογιάζουν 

να παρακούμε τις άγιες εντολές του θεού!
Έάν είσαι ειλικρινής µε τον εαυτό σου τότε γνωρίζεις ότι 
έχεις αµαρτήσει εναντίον του θεού!


