Γιατί ο Ιησούς πεθάνει;

1. Διότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί!
Κατά Μάρκον 2:17 Και ακούσας ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς· Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι
υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες· δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις
μετάνοιαν.
Ρωμαίους 3:10 καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις,
Κατά Ματθαίον 18:11 Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε διά να σώση το απολωλός.

2. Επειδή υπάρχει μια τιμή για την αμαρτία!
Κατά Ματθαίον 15:18-20 Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχονται, και
εκείνα μολύνουσι τον άνθρωπον. Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι,
μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. Ταύτα είναι τα μολύνοντα τον
άνθρωπον· το δε να φάγη τις με ανίπτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπον.
Ρωμαίους 6:23a “Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ……………….”
Κατά Μάρκον 16:16b Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει
κατακριθή.

Υπάρχει ένα τίμημα για την αμαρτία!

3. Επειδή ο Ιησούς πέθανε και πλήρωσε για τις αμαρτίες μας πάνω
στο σταυρό!
Κατά Ματθαίον 1:21 Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι
αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.
Ρωμαίους 5:8 αλλ' ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι
αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών.
Κατά Ιωάννην 3:16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού
τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.
Κατά Ματθαίον 18:11 Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε διά να σώση το απολωλός.

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,

5. Πρέπει να θέσουμε την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον
Χριστό και μόνο!
Κατά Μάρκον 9:23 Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι
δυνατά εις τον πιστεύοντα.
Κατά Μάρκον 1:15 και λέγων ότι επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού·
μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον.
Κατά Μάρκον 10:15 Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον,
δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν.
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 στο 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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