Σχέδιο Απλή Θεού της Σωτηρίας που λαμβάνονται από Ι John
Εισαγωγή
Ιωάννου Α' 5:13 Ταύτα έγραψα προς εσάς τους πιστεύοντας εις το όνομα του Υιού του Θεού,
διά να γνωρίζητε ότι έχετε ζωήν αιώνιον, και διά να πιστεύητε εις το όνομα του Υιού του Θεού.

1. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί!
Ιωάννου Α' 5:16-17 Εάν τις ίδη τον αδελφόν αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχί θανάσιμον,
θέλει ζητήσει, και ο Θεός θέλει δώσει εις αυτόν ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχί θανασίμως.
Είναι αμαρτία θανάσιμος· δεν λέγω περί εκείνης να παρακαλέση. Πάσα αδικία είναι αμαρτία·
και είναι αμαρτία ουχί θανάσιμος.
Ιωάννου Α' 3:6
Πας όστις μένει εν αυτώ δεν αμαρτάνει· πας ο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν
ουδέ εγνώρισεν αυτόν.

Είμαστε όλοι αμαρτωλοί!

2. Υπάρχει ένα κόστος για τις αμαρτίες μας!
Ιωάννου Α' 5:19

Εξεύρομεν ότι εκ του Θεού είμεθα, και ο κόσμος όλος εν τω πονηρώ κείται.

Ιωάννου Α' 5:12 Όστις έχει τον Υιόν έχει την ζωήν· όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την
ζωήν δεν έχει.

Ιωάννου Α' 3:15 Πας όστις μισεί τον αδελφόν αυτού είναι ανθρωποκτόνος· και εξεύρετε ότι
πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωήν αιώνιον μένουσαν εν εαυτώ.

3. Ο Ιησούς πέθανε και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας πάνω στο
σταυρό!
Ιωάννου Α' 4:10 Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ' ότι αυτός
ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.

Ο Χριστός πέθανε για τους αμαρτωλούς!
Ιωάννου Α' 4:2-3 Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού· παν πνεύμα, το οποίον ομολογεί
ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού· και παν πνεύμα, το οποίον δεν
ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, δεν είναι εκ του Θεού· και τούτο είναι το
πνεύμα του αντιχρίστου, το οποίον ηκούσατε ότι έρχεται, και τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω.
Ιωάννου Α' 5:11 Και αύτη είναι μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη
η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού.

4. Πρέπει να θέσουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό
και μόνο!
Ιωάννου Α' 5:14-15 Και αύτη είναι η παρρησία, την οποίαν έχομεν προς αυτόν, ότι εάν
ζητώμέν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς ό,τι αν
ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού.

Βάλτε την πίστη σου στον Χριστό και μόνο!
Ναι, είναι πράγματι τόσο εύκολο! Δεν μπορείς να κατακτήσεις την συγχώρεση του Θεού. Δεν
μπορείς να πληρώσεις για την συγχώρεσή σου από τον Θεό. Μπορείς μόνο να την δεχτείς , με
την πίστη, διά της χάριτος και του ελέους του Θεού.
Αν θέλεις να δεχτείς την συγχώρεση από τον Θεό, εδώ υπάρχει μία προσευχή, που μπορείς να
προσευχηθείς. Προφέροντας μόνο αυτή τη προσευχή δεν θα σε σώσει. Μόνο ή εμπιστοσύνη
στον Χριστό μπορεί να σου εξασφαλίσει την άφεση των αμαρτιών. Αυτή η προσευχή είναι
απλά ένας τρόπος που μπορείς να εκφράζεις την πίστη σου στον Θεό και να του
ευχαριστήσεις που πρόσφερε την συγχώρεση.

"Θεέ μου,
γνωρίζω ότι έχω αμαρτήσει εναντίον Σου, και ότι αξίζω την τιμωρία. Αλλά ο Χριστός έλαβε
την τιμωρία που εγώ αξίζω, και με την πίστη στον Χριστό θα είμαι συγχωρεμένος. Αφήνω
τις αμαρτίες μου και θέτω την εμπιστοσύνη μου σε Σένα για την σωτηρία μου. Ευχαριστώ
για την θαυμάσια χάρη και συγχώρεσή σου! Αμήν!"
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