Η Αιώνια Ζωή
είναι ένα
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από τον Θεό

Πολλές φορές μες τη ζωή, με όλα αυτά που γίνονται,
αναρωτιόμαστε αν ο Θεός ενδιαφέρεται για ‘μας. Ο Θεός
όμως ενδιαφέρετε για ‘μας και το έδειξε πριν πολλά
χρόνια, αλλά, μάλλον εμείς ξεχνάμε την αγάπη του.
Έδωσε στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο που είχε, τον
Ιησού Χριστό, για να μην χαθούμε αλλά να ζήσουμε
αιώνια μαζί του.
«Δεν πωλούνται πέντε σπουργίτια για δύο δεκάρες;
και ένα απ’ αυτά δεν είναι λησμονημένο ενώπιον του
Θεού• αλλά και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι όλες
αριθμημένες.
Μη φοβάσθε λοιπόν• εσείς έχετε
μεγαλύτερη αξία από πολλά σπουργίτια.»
(Λουκά 12:6,7)
«Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε
τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί όποιος
πιστεύει εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια.»
(Ιωάννη 3:16)
«Εκείνος που δεν εφείσθει τον δικό του Υιό αλλά τον
παρέδωσε σε θάνατο για χάρη όλων μας,..»
(Ρωμαίους 8:32)
«Απάντησε ο Ιησούς και της είπε· Εάν ήξερες το δώρο
του Θεού και ποιος είναι εκείνος που σου λέει, δώσε μου
να πιω, εσύ θα τον παρακαλούσες και θα σου έδινε
ζωντανό νερό.»
(Ιωάννη 4:10)
«Επειδή σωθήκατε δια μέσου της χάρης με την πίστη
και αυτό δεν προέρχεται από σας, αλλά είναι δώρο του
Θεού, όχι από έργα, για να μη μπορεί κανένας να
καυχηθεί.»
(Εφεσίους 2:8,9)

«Κάθε τι καλό που μας δίνεται και κάθε τέλειο δώρο,
είναι από επάνω, έρχεται από τον Πατέρα των φώτων…»
(Ιακώβου 1:17)
Ο Θεός δίνει κάθε τι καλό που έρχεται στην ζωή μας.
Το πιο τέλειο δώρο είναι η αιώνια ζωή. Αυτήν την
αποκτάμε με πίστη στον Ιησού Χριστό.
«Επειδή ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι
θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνια δια
μέσω του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.»
(Ρωμαίους 6:23)
«Ο Θεός όμως αποδεικνύει την αγάπη του σε μας με
το ότι, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί ο Χριστός
πέθανε για χάρη μας.»
(Ρωμαίους 5:8)
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς τώρα;
«Αλλά ο Θεός μας δίνει μεγαλύτερη χάρη γι’ αυτό λέει,
ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται αλλά στους
ταπεινούς δίνει χάρη. Υποταχτείτε λοιπόν στον Θεό·
αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας.
Πλησιάστε προς τον Θεό και θα σας πλησιάσει και αυτός.
Καθαρίστε τα χέρια σας, ω αμαρτωλοί και ας είναι αγνές
οι καρδιές σας, ω δίγνωμοι.»
(Ιακώβου 4:6-8)
Ο Θεός μας αγαπά και το έχει αποδείξει, μας ζητάει
όμως να ανταποκριθούμε στην αγάπη του και να
έρθουμε κοντά του. Εσύ άραγε τι αποφασίζεις να κάνεις;
θα έρθεις κοντά του; Για να έρθεις πρέπει να αφήσεις την
αμαρτία.

Ο Χριστός ακόμα μας καλεί: «Ελάτε σε μένα όλοι εσείς,
που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι, κι εγώ θα σας
αναπαύσω.»
(Ματθαίου 11:28)
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.»
(Ρωμαίους 10:13)
Πρέπει να εμπιστευτούμε μόνο στην Θυσία του Ιησού
Χριστού σαν ένα δώρο από τον Πατέρα Θεό προς εμάς,
για να σωθούμε.
Εάν θέλετε κάποια βοήθεια στο ζήτημα της σωτηρίας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας
βοηθήσουμε με περαιτέρω μελέτη της Αγίας Γραφής.
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