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Είμαστε όλοι αμαρτωλοί
Η Αγία Γραφή λέει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ότι δεν
μπορούμε να αποκτήσουμε την Aιώνια Ζωή «καθώς είναι
γραμμένο ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας» , «επειδή
όλοι αμάρτησαν και στερούνται της δόξας του Θεού» (προς
Ρωμαίους 3:10, 23)
Πως ήρθε η αμαρτία στον κόσμο;
«Μα πως έγινα αμαρτωλός;» θα ρωτήσει κάποιος. Η αμαρτία
ήρθε στον κόσμο μέσω της πτώσης των πρωτοπλάστων. «Για
αυτό, όπως από έναν άνθρώπο μπήκε η αμαρτία στον
κόσμο και δια μέσου της αμαρτίας ο θάνατος, και έτσι
διαδόθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι
αμάρτησαν». (Προς Ρωμαίους 5:12) Επίσης από τις
καθημερινές μας αμαρτίες που τόσες φορές πέφτουμε.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αμαρτία μας;
Το αποτέλεσμα και το κόστος της αμαρτίας μας είναι θάνατος,
δηλαδή αποχωρισμός από τον Θεό. «Διότι η οργή του Θεού
φανερώνεται από τον ουρανό εναντίον κάθε ασέβειας και
κακίας των ανθρώπων». (Προς Ρωμαίους 1:18). «Διότι ο
μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος,» (Προς
Ρωμαίους 6:23) Ο πρώτος θάνατος είναι ο αποχωρισμός της
ψυχής από το σώμα γι’ αυτό και το σώμα πεθαίνει. Ο
δεύτερος θάνατος είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από τον
Θεό. «Και ο θάνατος και ο Άδης ρίχθηκαν στη λίμνη της
φωτιάς• αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν
βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχθηκε στη λίμνη
της φωτιάς.» (Αποκάλυψη 20:14-15) «Οι δε δειλοί και άπιστοι
και βδελυροί και φονιάδες και πόρνοι και μάγοι και
ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες θα έχουν την θέση τους στη
λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι• αυτός είναι ο
δεύτερος θάνατος.» (Αποκάλυψη 21:8).

Τι μπορώ να κάνω εγώ για να σώσω την ψυχή μου;
Τίποτα. Δεν μπορούμε να σωθούμε με τα δικά μας έργα η τις
καλές μας πράξεις.
«Διότι κανένας άνθρωπος δεν
δικαιώνεται μπροστά του επειδή τήρησε τον νόμο.» (Προς
Ρωμαίους 3:20). «Διότι με τη χάρη είσαστε σωσμένοι μέσω
της πίστης και αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι
δώρο του Θεού, όχι από έργα, για να μη μπορεί κανείς να
καυχηθεί.» (Προς Εφεσίους 2:8-9) Άρα δεν μπορούμε να
αποκτήσουμε την Αιώνια Ζωή με τη δική μας καλή διαγωγή.
Η Αιώνια Ζωή είναι Δώρο από τον Θεό.
Αφού λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να
αποκτήσουμε την Αιώνια Ζωή τι θα γίνει; Θα καταλήξουμε
στην λίμνη της φωτιάς; Όχι, εάν ακούσουμε τι μας λέει ο Θεός.
Η Αγία Γραφή λέει ότι η Αιώνια Ζωή είναι δώρο από τον Θεό.
«Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ
το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνια δια του Ιησού
Χριστού». (Προς Ρωμαίους 6:23). Επίσης λέει ότι ο Θεός μας
αγαπάει και μας έδειξε την αγάπη του στέλνοντας τον Ιησού
Χριστό να πεθάνει για εμάς. «Ο Θεός όμως αποδεικνύει την
αγάπη του σε μας με το ότι, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα
αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Πολύ περισσότερο
λοιπόν αφού δικαιωθήκαμε τώρα δια μέσω του αίματος του,
θα σωθούμε δια μέσω αυτού από την οργή». (Προς
Ρωμαίους 5:8-9).
Πίστη στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού
Αν θέλουμε λοιπόν να σωθούμε από την λίμνη της φωτιάς και
να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού, θα πρέπει να
παραδεχτούμε πρώτα από όλα ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι
έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό να μας συγχωρέσει τις
αμαρτίες μας αλλά και να τον κάνουμε Κύριο και Θεό μας. Να
εμπιστευτούμε ολοκληρωτικά στο έργο του στο σταυρό του

Κύριος (Θεός) και ότι αναστήθηκε από του νεκρούς και να
επικαλεστούμε τ’ όνομα του. «Εάν ομολογήσεις με το στόμα
σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά
σου ότι ο Θεός τον ανάστησε από τους νεκρούς, τότε θα
σωθείς». (προς Ρωμαίους 10:9). Να θυμάστε πάντα ότι
πρέπει να εμπιστευτούμε μόνο στην Θυσία του Ιησού
Χριστού σαν ένα δώρο από τον Πατέρα Θεό σε μας, για να
σωθούμε.
Εάν πραγματικά προβληματιστήκατε από αυτό το φυλλάδιο
ζητήστε από τον Κύριο Ιησού Χριστό να σας σώσει, σήμερα
κιόλας. «Διότι καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του
Κυρίου θα σωθεί». (Προς ρωμαίους 10:13) Εάν θέλετε
κάποια βοήθεια στο ζήτημα της σωτηρίας, παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε με
περαιτέρω μελέτη της Αγίας Γραφής.
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