ΚΑΤΙ
ΛΕΙΠΕΙ

TI EINAI;
Фίλε μον, είσαι πεθαμένος ή ζεις Αισθάνεσαι ποτέ ότι
κάτι σημαντικό λείπει οτη ζωή σου; Κάποιο όργανο της
ύπαρξής σου που δεν είναι εκεί, και ποτέ δεν ήταν εκεί;
Ένα άδειο κενό και πόθος, βαθιά μέσα οτο βάθος της
ψυχής σου που φωνάζει για γέμιση;
Εάν δεν γνωρίζεις τον Κύριο Ιησού Xριστό σε προσωπική
βάση, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Θεός, ο δότης και
υποστηρικτής της ζωής, λείπει από τη ζωή σου.
Η Αγία Γραφή λέει, χωρίς τον Ιησού Xριστό σαν Σωτήρα,
είσαι «νεκρός δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας.»
Εφεσίους 2:1β.
∏Ω∑ EГINE;
∑το κήπο της Εδέμ, πριν την πτώση τον ανθρώπου, ο
Αδάμ και η Εύα ζούσαν, δηλαδή, ήταν `πνευματικά´
ζωντανοί. Περπατούσαν σε τελειότητα, και ενότητα με τον
Θεό.
«Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ, λέγων, Από
παντός δένδρον του παραδείσου ελευθέρως θέλεις
τρώγει, από δε τον ξύλου της γνώσεως τον καλού και
του κακού, δεν θέλεις φάγει απ’ αυτού, διότι καθ’ ην
ημέραν φάγης απ’ αυτού, θέλεις εξάπαντος аποθάνει.»
Γένεσις 2:16-17.
Εκείνη την ημέρα, όταν ανυπάκουσαν τον Θεσ και
έφαγαν από το φρούτο, πέθαναν ένα `Πνευματικό´
θάνατο. Η αμαρτία μπήκε μέσα, και χωρίστηκαν από τον
Θεό. Από τότε, ο καθένας από μας έχει γεννηθεί μέσα στην
αμαρτία.
«∆ια τούτο καθως δι’ ενός ανθρώπου η αμαρτία
εισήλθεν εις τον κόσμον, και δια της αμαρτίας ο
θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας
ανθρώπον, επειδή πάντες ήμαρτον.» Ρωμαίους 5:12.
«Ιδού, συνελήφθην εν ανομία, και εν αμαρτία με
εγέννησεν η μήτηρ μου.» Ψαλμοί 5:15.

«Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις.» Ρωμαίους 3:10β.
«Επειδή πάντες ήμαρτον, και υστερούνται της δόξης
του Θεού.» Ρωμαίους 3:23.
Το αποτέλεσμα ειναι `πνευματικός´ θάνατος, `οωματικός´
θάνατος, και αν πεθάνεις χωρίς τον Ιησού Χριστό, Ιησού
Χριστό, `αιώνιος´ θάνατος. Αυτό είναι αιώνιος χωρισμός
από τον Θεό στην κόλαση φωτιάς.
ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ;
Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός-άνθρωπος, δεν ήταν μέτοχος
της αμαρτωλής γενιάς του ανθρώπου. Ήταν τέλειος,
αναμάρτητος, δίκαιος, άγιος, γεννήμένος από παρθένα, και
Θεός οτη σάρκα.
«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ,
και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ.
Πάντα δι’ αυτόν δεν έγινεν ουδέ εν το οποιον έγινεν »
Ιωάννης 1:1-3.
«Και ο Λόγος έγεινε σάρξ, και κατώκησε μεταξύ ημών,
(και είδομεν την δόξαν ατουν, δόξαν ως μονογενούς
παρά του Πατρός,) πλήρης χάριτος και αληθείας.»
Ιωάννης 1:14.
Ήρθε να αναζητήσει και να σώσει αυτό που ήταν χαμένο.
Θυσίασε τον εαυτό τον η τέλεια, αναμάρτητη θυσία οτο
Θεό, να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία που τον
χωρίζει από τον Θεό. Ήρθε για να δώσει πίσω τη ζωή πίσω
στον άνθωπο.
«Εγώ ήλθον δια να έχωσι ζωήν, και να έχωσιν αυτήν εν
αφθονία.» (Ιωάννης 10:10)
«Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούων τον λόγον
μου, και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν
αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του
θανάτου έις την ζωήν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, οτι
έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσιν
ακούσει την φωνήν του Υιού του Θεού, και οι
ακούσαντες θέλουσι ζήσει.» Ιωάννης 5:24-25.

ΤΩΡΑ ΕΞΑΡΤΑΤΕ ΑΠΟ ΣΕΝΑ.

Φίλε μου, ακούς την φωνή Του που σε καλεί από την Αγία
Γραφή; Θέλει να αναπνεύσει τη ζωή μέσα σου. Το να δεχτεις
αυτή τη νέα ζωής από τον Ιησού Χριστό είναι αυτό που
ονομάζει Αυτός, να αναγεννηθείς.
Το βλέπουμε αυτό στον Ιωάννη, κεφάλαιο 3, που λέει οτον
Νικόδημο, «Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, έαν τις δεν γεννηθή
άνωθεν, δεν δύναται να ιδη την βασιλεία του Θεού.» «Το
γεγεννημένον εκ της σαρκος, είναι σάρξ, και το
γεγεννημένον εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα.» Ιωάννης 3:3β
και 6.
Φίλε μου, μετανόησε! Γύρισε οτο Θεό από την αμαρτία σού,
και δέξου τον Ιησού Χριστό με πίστη, και να γεννηθείς από το
Θεό. Ο χαμένος κρίκος θα βρεθεί, το άδειο κενό θα γεμιστή.
Εσύ, θα είσαι ένα με τον Θεό. Αυτός θα είναι ο Πατέρας σου,
και εσύ θα είστε ο υιος Του. Μπορείς να χαρείς αυτήν την
αλήθεια μαζί μας για πάντα. Αμήν.
«Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν, όστις δεν έχει τον Υιόν
του Θεού, την ζωήν έχει.» Ιωάννης Α 5:12.

∏αρακαλώ στείλτε μας αυτό το φυλλάδιο για να μας πείτε
ότι αφού το διαβάσατε αποφασίσατε να εμπιστευθείτε τον
Ιησού Xριστό ως Σωτήρα σας.
Όνομα
Διεύθυνοη
∏όλη
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