Απλό σχέδιο του θεού για σωτηρία
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.

I. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί!
Ρωμαίους 3:10 καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις,
Ρωμαίους 3:23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού,
Ρωμαίους 5:12 Διά τούτο καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και διά της αμαρτίας ο
θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον·

Είμαστε όλοι αμαρτωλοί!

II Υπάρχει ένα κόστος για τις αμαρτίες μας!
Ρωμαίους 6:23 “Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού
Χριστού του Κυρίου ημών.”
Αποκάλυψις 21:8 Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι
και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον· ούτος είναι ο
δεύτερος θάνατος.

ΙΙΙ. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας!
Ρωμαίους 5:6 Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα έτι ασθενείς, απέθανε κατά τον ωρισμένον καιρόν υπέρ των
ασεβών.
Ρωμαίους 5:8 αλλ' ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο

Χριστός απέθανεν υπέρ ημών.
Ρωμαίους 14:9 Επειδή διά τούτο ο Χριστός και απέθανε και ανέστη και ανέζησε, διά να ήναι Κύριος και
νεκρών και ζώντων.
Ρωμαίους 6:23 Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού
Χριστού του Κυρίου ημών.

Ο Χριστός πέθανε για τους αμαρτωλούς!

IV 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,

V Πρέπει να θέσουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον
Χριστό και μόνο!
Προς Ρωμαίους 4:24 αλλα και δι' ημας, εις τους οποιους μελλει να λογισθη, τους πιστευοντας εις τον
αναστησαντα εκ νεκρων Ιησουν τον Κυριον ημων,
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.

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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