Απλό σχέδιο του θεού για σωτηρία
Εισαγωγή
Ιωάννου Α' I John 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!
Ησαΐας Κεφ.50:10 Τις είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριον, ο υπακούων εις την φωνήν
του δούλου αυτού; ούτος, και αν περιπατή εν σκότει και δεν έχη φως, ας θαρρή επί το όνομα
του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού.
Ησαΐας Isaiah 53:6 Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την
οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών.
Ησαΐας 64:6 Πάντες τωόντι εγείναμεν ως ακάθαρτον πράγμα, και πάσα η δικαιοσύνη ημών
είναι ως ρυπαρόν ιμάτιον· διά τούτο επέσαμεν πάντες ως το φύλλον, και αι ανομίαι ημών
αφήρπασαν ημάς ως ο άνεμος.

2. Υπάρχει μια τιμή για την αμαρτία!
Ησαΐας 55:6-7 Ζητείτε τον Κύριον, ενόσω δύναται να ευρεθή· επικαλείσθε αυτόν, ενόσω είναι
πλησίον. Ας εγκαταλίπη ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού· και ας
επιστρέψη προς τον Κύριον, και θέλει ελεήσει αυτόν· και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός
θέλει συγχωρήσει αφθόνως.
Κατά Λουκάν 16:15 Και είπε προς αυτούς· Σεις είσθε οι δικαιόνοντες εαυτούς ενώπιον των
ανθρώπων, ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας· διότι εκείνο, το οποίον μεταξύ των
ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού.

Υπάρχει ένα τίμημα για την αμαρτία!

3. Ο Ιησούς πέθανε και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας πάνω στο
σταυρό!
Ησαΐας Isaiah 53:4-7 Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών
επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και
τεταλαιπωρημένον. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας
ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών
αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την
οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο
κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος αλλά δεν ήνοιξε το στόμα αυτού· εφέρθη ως αρνίον επί
σφαγήν, και ως πρόβατον έμπροσθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα
αυτού.

4. Πρέπει να θέσουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό
και μόνο!
Ησαΐας 50:10 Τις είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος τον Κύριον, ο υπακούων εις την φωνήν του
δούλου αυτού; ούτος, και αν περιπατή εν σκότει και δεν έχη φως, ας θαρρή επί το όνομα του
Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυτού.
Ησαΐας 1:18 Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως
το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως
λευκόν μαλλίον.
Προς Ρωμαίους 10:9-10,13 Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν,
και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή· διότι

με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς
σωτηρίαν. διότι Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή.

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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