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Ιησούς

Όνομα: Ιησούς ΧριστόςΌνομα: Ιησούς Χριστός

Τόπος διαμονής:Ναζαρέτ

Τόπος γέννησης:Βηθλεέμ

Ηλικία: 30 ετών

Επάγγελμα: Ξυλουργός και περιοδεύων κήρυκας

Χαρακτηριστικά: Εντυπωσιακή προσωπικότητα

Η κατηγορία: Ισχυρίζεται ότι είναι ο
 Υιός του Θεού

Ο κατήγορος: Η θεολογική σχολή της Ιερουσαλήμ

Ετυμηγορία ενόρκων:Σταύρωση
Λίμνη Γεννησαρέτ
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Αποσπάσματα από τα
πρακτικά της δίκης:

Χρονολογία: Ιερουσαλήμ, 33μ.Χ.

Ο Πιλάτος, ο κυβερνήτης της επαρχίας 
της Ιουδαίας, ανακρίνει τον Ιησού και 
Τον ρωτά, «Λοιπόν, είσαι βασιλιάς;»

Ο Ιησούς απαντά, «Εσύ λες, ότι εγώ είμαι 
βασιλιάς. Εγώ γι’ αυτό γεννήθηκα, και γι’ 
αυτό ήρθα στον κόσμο, προκειμένου να 
δώσω μαρτυρία για την αλήθεια. Καθένας 
που είναι από την αλήθεια, ακούει τη 
φωνή μου.» (Ιωάννης 18:37)

Η Σταύρωση
Αφού ο Πιλάτος διέταξε να Τον 
μαστιγώσουν, ο Ιησούς παραδόθηκε στο 
εκτελεστικό απόσπασμα. Ακολουθεί ένα 
βασανιστικό χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο Τον περιγελούν. Ένα ακάνθινο 
στεφάνι τοποθετείται στο κεφάλι του 
Ιησού. Τα μακριά, κοφτερά αγκάθια 
τρυπούν την σάρκα Του. Τον χτυπούν 
αρκετές φορές δυνατά στο κεφάλι, με 
ένα μεγάλο ραβδί. Ο Ιησούς, μουσκεμένος 
από το ίδιο Του το αίμα, στέκεται 
ενώπιον των βασανιστών Του. Ανάμεσα 
σε κοροϊδευτικά γέλια, τοποθετούν ένα 
πορφυρένιο χιτώνα πάνω στους ώμους 
Του – ένα σύμβολο του βασιλικού Του 
αξιώματοςπέτρα εγχαραγμένη από τον

Πιλάτο στη Καισαρεία (Caesarea)

φωνή μου.» (Ιωάννης 18:37)

πέτρινη πλάκα στην Ιερουσαλήμ (Γαββαθά)

Ο Πιλάτος, ο κυβερνήτης της επαρχίας 
της Ιουδαίας, ανακρίνει τον Ιησού και 

“Αγκάθι του Χριστού”, θεωρείται ότι μ’ 

αυτό φτιάχτηκε το ακάνθινο στεφάνι

μαστιγώσουν, ο Ιησούς παραδόθηκε στο 

ένα μεγάλο ραβδί. Ο Ιησούς, μουσκεμένος ένα μεγάλο ραβδί. Ο Ιησούς, μουσκεμένος 

Το ανάκτορο Αντώνιου, η 
έδρα του Ρωμαίου ηγεμόνα
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Ιερουσαλήμ 
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 Φυσικά, όλα αυτά γίνονται με ολοφάνερο 
κυνισμό. Έπειτα γονατίζουν μπροστά Του 
χλευάζοντάς Τον και λέγοντας 
περιφρονητικά, «Χαίρε, βασιλιά των 
Ιουδαίων!»
Στον δρόμο προς τον τόπο όπου πρόκειται 
να Τον σταυρώσουν, κάποιος 
εξαναγκάζεται να κουβαλήσει τον σταυρό 
του Ιησού.
Ακολουθεί η σταύρωση. Το γυμνό σώμα 
του καταδικασμένου τοποθετείται 
ανάσκελα και καρφώνεται σε ένα ξύλινο 
σταυρό που βρίσκεται ακουμπισμένος στο 
έδαφος. Έπειτα το σώμα υψώνεται 
ευθυτενές σε τρία μέτρα ύψος και δένεται 
πάνω στο σταυρό.
Κάποιοι θεατές φαίνονται ενοχλημένοι. 
Άλλων τα πρόσωπα αντανακλούν καθαρό 

μίσος. Εντελώς ξαφνικά γίνεται σκοτάδι 
σαν να είναι νύχτα. Μια δυσοίωνη 
ακινησία σκεπάζει τη γη. Τρεις ώρες 
σκότους! Πολύς χρόνος. Περίπου στις 
τρεις το απόγευμα μια διαπεραστική 
κραυγή ακούγεται από το σταυρό.
Έπειτα η δυνατή κραυγή του Ιησού: 
«Τετέλεσται!» (τελείωσε) Πεθαίνει. 
Αμέσως μετά – μια δυνατή βροντή. Ένας 
δυνατός σεισμός ταρακουνά το έδαφος 
– ένα παράξενο και τρομακτικό φυσικό 
φαινόμενο. Χλωμός σαν νεκρός, ο 
διοικητής του εκτελεστικού 
αποσπάσματος βλέποντας τον Ιησού να 
πεθαίνει λέει, «Στ’ αλήθεια, ο άνθρωπος 
αυτός ήταν ο Υιός τού Θεού!»

«Στ’ αλήθεια,ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Υιός τού Θεού!»

Κόκορας στον κήπο της Γεθσημανή

Αυτός θεωρείται
ότι είναι ο λόφος

του Γολγοθά

Αμέσως μετά – μια δυνατή βροντή. Ένας 

Ανακατασκευασμένος σταυρός

8 9



Ο κήπος της ταφής
στην Ιερουσαλήμ

Η πόλη είναι ανάστατη! Φήμες 
κυκλοφορούν στους δρόμους 
της Ιερουσαλήμ.

Ήταν μια αποτυχία της δικαιοσύνης; Μα 
γιατί τελικά έπρεπε να πεθάνει αυτός ο 
Ιησούς; Γιατί; Γιατί ήθελαν οπωσδήποτε 
να Τον σταυρώσουν οι άρχοντες; Ένα
πράγμα ήταν σίγουρο: ο λαός ήταν 
βασικά υπέρ του Ιησού. Κι αν τους 
δινόταν η ευκαιρία να διαλέξουν 
νωρίτερα, θα επέλεγαν τον Ιησού. Στο 
κάτω-κάτω, είχε τα προσόντα να βάλει 
τους Ρωμαίους στη θέση τους...

«Οι μέρες της ζω
ής μου 

είναι μετρημένες. Όμως 

η ζωή μου ανήκει στον 

Ιησού. Και επειδή ο Ιησούς 

Χριστός ανασ
τήθηκε από τους 

νεκρούς, θα ζήσω μαζί του. 

Ο τάφος δεν είναι
 ο τελικός 

μου προορισμός!»

Η «παράσταση», γύρω από
τον Ιησού, δεν έχει τελειώσει

Ποιος ήταν αυτός ο Ιησούς;

Η πόλη είναι ανάστατη! Φήμες 

Αλλά όλα εξελίχθηκαν 
διαφορετικά, εντελώς 
διαφορετικά.

Η επονομαζόμενη Χρυσή Πύλη στην Ιερουσαλήμ

τον Ιησού, δεν έχει τελειώσει
Μπορούμε να 

φανταστούμε τις 
εφημερίδες εκείνης 

της ημέρας να γράφουν:
Σοκ στην Ιερουσαλήμ!!

Ο Ιησούς, ο οποίος σταυρώθη-
κε, είναι ζωντανός!

Ο Ιησούς εθεάθη από τους μαθητές του τρεις μέρες μετά την σταύρωσή του.  500 άνθρωποι μαρτυρούν ότι τον είδαν.
Πέθανε πράγματι ο Ιησούς;
Συγκάλυψη από τις αρχές! 

Σκάνδαλο!
Οι φύλακες του τάφου δωροδοκήθηκαν!Ημερήσια διάταξη: Κανένα σχόλιο – Άκρως απόρρητο! 
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Φήμες σχετικά με
τον Διδάσκαλο Ιησού

Ο Ιησούς είχε 
αποτελέσει, 

για πολλές μέρες, το σημαντικότερο 
θέμα συζήτησης στην πόλη. Εκείνοι 
που διακήρυτταν ανοιχτά ότι ήταν 
ακόλουθοί Του γινόντουσαν ολοένα και 
περισσότεροι. Άλλοι συναντιόντουσαν 
κρυφά πίσω από κλειδωμένες πόρτες – 
φοβούμενοι μήπως τους κατασκοπεύουν. 
Άλλωστε, ισχυριζόντουσαν ότι ο Ιησούς 
εμφανίστηκε σ’ αυτούς σωματικώς 
και ήταν ζωντανός! Τι εξοργιστικός 
ισχυρισμός!

Όλοι ήταν ταραγμένοι. 
Κανείς δεν μπορούσε να 

ξεδιαλύνει το μυστήριο σχετικά με το 
πρόσωπο του Ιησού. 
Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος στην 
πραγματικότητα; Ένας λαοπλάνος; 
Ένας ταραχοποιός; Κάποιος τρελός που 
προσπαθούσε να αλλάξει την κοινωνία; 
Ένας αποτυχημένος; Ή μήπως ήταν 
πραγματικά ένας προφήτης του Θεού;

Ποτέ πριν στην ιστορία δεν υπήρξε κάποιος που να προκάλεσε τόσο 
διαφορετικές και διαμετρικά αντίθετες γνώμες για το πρόσωπό του. 
Μερικοί Τον αγαπούν βαθιά – άλλοι Τον μισούν αρκετά ώστε να 
θέλουν να Τον σκοτώσουν. Οι περισσότεροι νιώθουν αμήχανα να 
συζητούν το θέμα του Ιησού και απλά το αποφεύγουν. Γιατί; Διότι 
είναι ένα πολύ προσωπικό θέμα γι’ αυτούς.

Κι όμως είναι αξιοθαύμαστο: Εκείνος 
είναι πάντοτε εύστοχος! Αυτό που λέει 
είναι απόλυτα αλήθεια! Γνωρίζει τους 
ανθρώπους όσο κανένας άλλος. Τα λόγια 
Του είναι αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν πως 
στέκονται απέναντί Του, σωστά ή λάθος. 
Όχι, κανένας άλλος δεν έχει φέρει τα 
πράγματα στο φως όπως Εκείνος.
Ένα όμως πράγμα μοιάζει να είναι 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτο: οπουδήποτε 
ο Ιησούς στέκεται στο προσκήνιο, τα 
βάσανα εμφανίζονται σε όλο τους το 
μεγαλείο! Οι φτωχοί, οι άρρωστοι και οι 
περιφρονημένοι της κοινωνίας έρχονται 
κοντά Του.

Ιησούς – το όνομά Του είναι μουσική 
στα αυτιά εκείνων που Τον ακολουθούν. 
Ωστόσο είναι πρόκληση για τους 
περισσότερους από τους αντιπάλους 
Του. Κάθε φορά που το θέμα “Ιησούς” 
εξάπτει τα αισθήματα – τα πνεύματα 
οξύνονται και οι απόψεις γίνονται 
ξεκάθαρες.

Γιατί άραγε γράφονται τόσα πολλά για 
κάποιον που θεωρείται νεκρός εδώ και 
καιρό; Γιατί γεμίζουν τη μια σελίδα μετά 
την άλλη προσπαθώντας να αποδείξουν 
ότι είναι πραγματικά νεκρός; Γιατί 
εκδίδονται βιβλία για τον Ιησού που 
θεωρείται νεκρός ενώ εκατομμύρια 
άνθρωποι μαρτυρούν ότι είναι ζωντανός; 
Γιατί γυρίζονται ξανά και ξανά ταινίες για 
την ζωή του Ιησού; Ναι, γιατί; Ή μήπως 
υπάρχουν πράγματι στην ιστορία του 
Ιησού περισσότερα από αυτά που κανείς 
τολμά να παραδεχτεί; Τι είναι αυτό που 
ελκύει τους φίλους και εξάπτει τους 
εχθρούς σχετικά με αυτόν
τον Ιησού; Ιησού – ποιος είσαι;

Ήταν λοιπόν ο μεγαλύτερος 
ψεύτης όλων των 

εποχών, ο οποίος υποσχέθηκε σε άλλους 
τον παράδεισο ενώ ο ίδιος κατέληξε 
να σταυρωθεί σαν ένας εγκληματίας; 
Ή μήπως ήταν πραγματικά αυτό που 
ισχυριζόταν για τον εαυτό του: ο 
Μεσσίας, ο Υιός του ζώντος Θεού; Αν 
αυτό είναι αλήθεια – είμαστε χαμένοι!

Μέχρι σήμερα το ζήτημα 
παραμένει εξίσου 

κρίσιμο. Αυτό το ερώτημα σχετικά με τον 
Ιησού πρέπει να απαντηθεί μια για πάντα. 
Αλλά πως; Για κάποιους, η απάντηση 
είναι ξεκάθαρη. 

Παρ’ όλ’ αυτά, κανείς δεν 
μπορούσε να αρνηθεί 

τα γεγονότα: ο Ιησούς έκανε θαύματα. 
Υπερφυσικά πράγματα συνέβησαν 
διαμέσου Εκείνου. 
Σημεία, θαύματα, ενέργειες δυνάμε- 
ως οι οποίες εξέπλητταν τα πλήθη. Οι 
άνθρωποι που έλαβαν βοήθεια από 
Εκείνον ήταν πεπεισμένοι: ο Ιησούς ήταν 
διαφορετικός! Διαφορετικός από όλους 
τους άλλους.

πραγματικά ένας προφήτης του Θεού;

τους άλλους.Αναστήθηκε πραγματικά ο
Αναστήθηκε πραγματικά οΙησούς από τους νεκρούς; Ιερουσαλήμ σήμερα
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Έχει αποδειχτεί   ιστορικά η ύπαρξη του Ιησού; 

Αλιευτικό πλοιάριο στη θάλασσα της Γαλιλαίας

Έχει αποδειχτεί ιστορικά η ύπαρξη του 
Ιησού; Το 90 μ.Χ., ο Ιουδαίος ιστορικός 
Φλάβιος Ιώσηπος, στο έργο του που 
τιτλοφορείται Αρχαιότητες (Βιβλίο 18, 
κεφάλαιο 3, παρ. 3), αναφέρεται στην 
ιστορική ύπαρξη του Ιησού ως εξής: 
«Υπήρχε αυτό τον καιρό περίπου ο Ιησούς. 
Ένας σοφός άνθρωπος, αν είναι νόμιμο 
να Τον αποκαλούμε άνθρωπο. Διότι 
έκανε θαυμαστά έργα, ένας δάσκαλος 
εκείνων των ανθρώπων που λάμβαναν 
την αλήθεια με ευχαρίστηση. Είλκυσε 

κοντά του πολλούς από τους Ιουδαίους μα 
και πολλούς Εθνικούς. Ήταν ο Μεσσίας. 
Και όταν ο Πιλάτος, ακολουθώντας την 
εισήγηση των προϊσταμένων μεταξύ μας 
αντρών, Τον καταδίκασε σε σταυρικό 
θάνατο, εκείνοι οι οποίοι Τον αγαπούσαν 
απ’ την αρχή δεν Τον ξέχασαν. Διότι 
εμφανίστηκε σ’ αυτούς ζωντανός την 
τρίτη ημέρα, όπως οι θείοι προφήτες είχαν 
προφη τεύσει αυτά αλλά και δέκα χιλιάδες 
άλλα θαυμαστά πράγματα σχετικά με  
Αυτόν.»

Άλλες πηγές, έξω από την Βίβλο, 
μαρτυρούν για την ζωή του Ιησού. 
Για παράδειγμα ο Τάκιτος, ο Ρωμαίος 
ιστορικός, ο Σουετώνιος, ο Ρωμαίος 
αξιωματικός της αυλής του αυτοκράτορα 
Ανδριανού, ο Πλίνιος ο Νεώτερος, ο 
Ρωμαίος κυβερνήτης της Βιθυνίας στην 
Μικρά Ασία. Ο Ναπολέων, ο οποίος 
σκόρπισε τον τρόμο στη μισή Ευρώπη 
με τους πολέμους του, κοντά στο τέλος 
της ζωής του, έγραψε τα ακόλουθα 

στο ημερολόγιό του: «Με όλους τους 
στρατούς μου και τους στρατηγούς 
δεν κατάφερα να κατακτήσω ούτε μία 
ήπειρο μέσα στο τέταρτο ενός αιώνα. 
Κι όμως αυτός ο Ιησούς, χωρίς ποτέ 
να χρησιμοποιήσει κάποιο όπλο, έχει 
κατακτήσει όλους τους ανθρώπους και 
τους πολιτισμούς ανά τους αιώνες.»

«Θρησκεία είναι η 

πίστη σε ‘κάτι’, ο 

Χριστιανισμός, απ  την 

άλλη πλευρά, είναι η
 

πλήρης αφιέρωση της 

ζωής στον Ιησού Χριστό»

Πέντε άρτοι και δύο ψάρια

Έχει αποδειχτεί   ιστορικά η ύπαρξη του Ιησού; 

«Το μόνο λογικόσυμπέρασμα:πίστη στον ΙησούΧριστό!»
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της Βηθλεέμ; Για τις τόσο φτωχικές 
περιστάσεις; Η μια απορία μετά την 
άλλη…

Κι όμως ο αντίκτυπος που η ζωή του 
Ιησού είχε στην ιστορία αυτού του 
κόσμου είναι αναμφισβήτητος. Έφερε 
γιατρειά, σωτηρία και αιώνια ζωή σε 
αναρίθμητους ανθρώπους μέσω της 
επιρροής των θείων Του διδασκαλιών 
και τα επαναστατικά καλά νέα για την 
αγάπη και το έλεος του Θεού. Εκείνα 
τα χρόνια, πίσω στο Ισραήλ, αλλά και 
αργότερα σε ολόκληρο τον κόσμο – μέχρι 
και σήμερα.
Η αποκάλυψη του Θεού στο λαό Ισραήλ, 
το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η 
Αγία Γραφή είναι για πάντα αδιάρρηκτα 
ενωμένα. Ο Ιησούς Χριστός είναι το 
κάλεσμα του Θεού προς ένα χαμένο 
κόσμο, ο οποίος πεθαίνει.
Για να το αναγνωρίσει αυτό κανείς, 
πρέπει τα μάτια του να φωτισθούν από 
το Θεό. Όλοι εκείνοι που χλευάζουν τον 
Θεό και τον Υιό Του Ιησού Χριστό και 
που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού 
θα πρέπει να γνωρίζουν τί λέει η Βίβλος 
γι’ αυτούς: οι άνθρωποι που λένε στον 
εαυτό τους «δεν υπάρχει Θεός», ζουν έξω 
από την πραγματικότητα. (Ψαλμός 14:1)

«…ότι αυτά τα απέκρυψες από σοφούς και 
συνετούς, τα αποκάλυψες όμως σε νήπια». 
(Ματθαίος 11:25)

Όχι! Αυτός ο ΄Ιδιος είπε: «Η δική μου 
βασιλεία δεν είναι από τούτο τον κόσμο», 
Ιωάννης 18:36. Αν ο Ιησούς ενδιαφερόταν 
να αποκτήσει φήμη μέσα στον κόσμο, θα 
προχωρούσε να κατακτήσει τον κόσμο 
ως ένας στρατηγός.
Ένας βασιλιάς γεννημένος σε κάποιο 
παλάτι θα μπορούσε να γράψει το όνομά 
του στην ιστορία, αλλά τι να πούμε για 
τον Ιησού και την θλιβερή ιστορία για 
την γέννηση Του; Για τον αξιοθρήνητο 
στάβλο; Για τα βόδια και τα γαϊδούρια; 
Για την μικρή και ασήμαντη πόλη 

«Κατά την αιωνιότητα, ο Θ
εός 

δεν θα με ρωτήσει σε ποια 

εκκλησία ανήκα. Μόνο ένα 

πράγμα θα έχει

αξία: κατά πόσο ή όχι έλ
αβα 

συγχώρεση των αμαρτιών μου 

μέσω του Ιησού Χριστού.»

Απεικόνηση από το παλάτι του Ηρώδη
όπως ήταν τον καιρό του Ιησού

Επεδίωξε    ο Ιησούς να γραφτεί το όνομά 
Του στην παγκόσμια ιστορία;
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Μπεν Χουρ – τεράστια επιτυχία – μπεστ-σέλερ!
Μια ταινία που μάγεψε εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο στρατηγός Lew Wallace συνάντησε τον
συνταγματάρχη Ingersoll, έναν διάσημο
άθεο, σε ένα ταξίδι με τρένο. 
Συζήτησαν ένα σωρό θέματα – 
συμπεριλαμβανομένης της «ανοησίας 
της Χριστιανικής πίστης». Ο Ingersoll 
προκάλεσε τον Wallace λέγοντας: 
«Είστε έξυπνος και πολύ μορφωμένος. 
Γιατί δεν γράφετε ένα βιβλίο στο οποίο 
να αποδεικνύετε ότι ο Χριστιανισμός 
είναι πράγματι ανόητος και ότι ο Ιησούς 
Χρι στός δεν υπήρξε ποτέ! Ένα τέτοιο 
βιβλίο θα γινόταν σίγουρα μπεστσέλερ!»

Ο Wallace έπεσε με τα μούτρα στη 
δουλειά. Τον είχε συνεπάρει η σκέψη 
ότι θα γινόταν διάσημος. Πέρασε χρόνια 
συγκεντρώνοντας υλικό για το βιβλίο 
του. Είχε ήδη γράψει τέσσερα κεφάλαια 
όταν, σαν να τον χτύπησε κεραυνός, 
συνειδητοποίησε ότι ο Ιησούς Χριστός 
είχε πράγματι ζήσει. 
Πείσθηκε ακόμα ότι αυτός ο Ιησούς δεν 
ήταν απλώς ένα ιστορικό πρόσωπο αλλά 
κάτι περισσότερο. Σε ηλικία 50 χρονών, ο 
Wallace, για πρώτη φορά στη ζωή του, 
έπεσε στα γόνατα για να προσευχηθεί. 

Ζήτησε από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό 
του Θεού, να τον σώσει και παρέδωσε 
ολόκληρη τη ζωή του σε Εκείνον. 
Έπειτα αποφάσισε να ξαναγράψει τα 
τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου του. 
Το αποτέλεσμα ήταν το μπεστ-σέλερ 
Μπεν Χουρ, το οποίο αργότερα έγινε μια 
επική ταινία – μια παγκόσμια επιτυχία. 
Έτσι, ο στρατηγός Wallace έγινε ένα 
εντυπωσιακό παράδειγμα ριζοσπαστικής 
μεταστροφής στην πίστη στον Ιησού 
Χριστό.
Τα μυστικά του Θεού δεν μπορούν να 

γίνουν αντιληπτά από το ανθρώπινο 
μάτι. Ούτε μπορούν να γίνουν κατανοητά 
μόνο μέσω της λογικής σκέψης, αλλά 
μάλλον διακρίνονται με τα μάτια της 
καρδιάς την οποία ο ίδιος ο Θεός πρέπει 
να φωτίσει.
(Διαβάστε Εφεσίους 1:18)
«Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά· επειδή, 
αυτοί θα δουν τον Θεό.»
(Ματθαίος 5:8)

«Από τότε που ο Ιησούς 

πήρε τη ζωή μου στα 

χέρια Του, όλα άλλαξαν 

ριζικά. Τώρα ανακάλυψα 

τελικά τι σημαίνει να 
είσαι ευτυχισμένος.»

Ζήτησε από τον Ιησού Χριστό, τον Υιό 
του Θεού, να τον σώσει και παρέδωσε 

Lew Wallace
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...και συνεχίζουν ακόμα να
γράφουν...!

…είναι τρομακτικό!

Μερικά περιοδικά επιτίθενται συνεχώς 
κατά της εκκλησίας, του Χριστιανισμού 
και της πίστης στον Ιησού Χριστό. 
Κατηγοριοποιούν οτιδήποτε Χριστιανικό 
κάτω από την επικεφαλίδα «αφελές». 
Το διαγράφουν ως ένα προϊόν 
αντιεπιστημονικών ισχυρισμών. Ως κάτι 
ξεπερασμένο!

Αλλά αντί να αντικρίζουν την 
πραγματικότητα, κάποιοι 
επιχειρηματολογούν με φανταστικούς 
και αναπόδεικτους ισχυρισμούς. Η 
αλήθεια αποκρύπτεται. Μήπως όμως δεν 

υποβιβάζουν, οι άνθρωποι αυτοί, τους 
εαυτούς τους με αυτού του είδους την 
διανοητική ανειλικρίνεια;

Όμως ένα πράγμα είναι βέβαιο: «Ένας 
ισχυρισμός μπορεί να καταρριφθεί μόνο αν 
παρουσιαστούν αντίθετα στοιχεία». Ποτέ 
δεν παρουσιάστηκε κάποιο στοιχείο που 
να αποδεικνύει ότι η Βίβλος είναι λάθος. 
Κάθε ανακρίβεια, κάθε ψέμα καταρρέει 
και συντρίβεται μπροστά στην αλήθεια 
της Αγίας Γραφής. Έτσι οι επικριτές 
του Ιησού μάταια θα συνεχίσουν να 
εξαπολύουν επιθέσεις ενάντια στα λόγια 
Του. Ο Ιησούς λέει: «Ο ουρανός και η γη 
θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα 
παρέλθουν.»
(Ματθαίος 24:35)

Φυσικά, μέσα στον Χριστιανισμό, πολλοί 
επίσημοι εκπρόσωποί του, διαστρέφουν 
χονδροειδώς την ομολογία τους. Είναι 
τρομακτικό να βλέπει κανείς πού έχει 
καταλήξει το ευαγγέλιο, τα καλά νέα που 
κήρυξε ο Ιησούς. Για να μην αναφέρουμε 
τις απεχθείς πράξεις που συνέβησαν 
δήθεν στο όνομα του Θεού: την ντροπή 
των σταυροφοριών κατά τον μεσαίωνα 
– την φρίκη της Ιεράς Εξέτασης, εξ 
αιτίας των οποίων, άνθρωποι εντελώς 
αθώοι έχασαν τις ζωές τους. Υπάρχει 
τριγύρω μας πολύς παραποιημένος 
Χριστιανισμός. Ο Χριστός δεν είναι 
στο κάθε τι που αυτοαποκαλείται 
Χριστιανικό.

…είναι τρομακτικό!

«Όταν έγινα Χριστιανός, αυτό 
που ένιωθα σαν ένα τεράστιο 

βάρος, έφυγε από την ψυχή μου. 
Το τρομερό φορτίο της ενοχής 

εξαφανίστηκε. Τώρα γνωρίζω για 
πρώτη φορά στη ζωή μου τι είναι το 
να γελά κανείς με την ψυχή του.»

αλήθεια αποκρύπτεται. Μήπως όμως δεν 

«Δεν υπάρχει κανείς 
που να μπορεί 
να αλλάξει τόσο 

ολοκληρωτικά μια 
ζωή όπως ο Χριστός»
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Καθόλου περίεργο…

Γιατί είναι τόσο λίγοι αυτοί που με θάρρος διακηρύττουν την 
πλήρη εξουσία ολόκληρης της Αγίας Γραφής; Είναι άραγε 
περίεργο το ότι ο μέσος άνθρωπος στο δρόμο στρέφει την 
πλάτη του απογοητευμένος;
Είναι μήπως περίεργο το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι 
βρίσκουν τα κηρύγματα που γίνονται από τον άμβωνα 
αφόρητα βαρετά; Κι όμως ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός! 
Σε ποιο τόπο γίνονται σήμερα αποδεκτές οι Βιβλικές αλήθειες 
ως το θεμέλιο της ζωής και της πίστης;
Εκεί όπου ο Ιησούς Χριστός και ο Λόγος του Θεού κηρύττονται 
με σαφήνεια, οι άνθρωποι βρίσκουν μια βάση εμπιστοσύνης.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στον 
πολιτισμικό Χριστιανισμό και στην πρόκληση αυτού που
λέει ο Θεός στην Αγία Γραφή.
Όταν οι εκκλησίες ή οι Χριστιανικές ομάδες εγκαταλείπουν 
το θεμέλιο της Αγίας Γραφής, τότε χάνουν το κύρος τους. 
Καταλήγουν σε μια χαοτική κατάσταση, χάνουν την αξιοπιστία 
τους, και γίνονται αντικείμενο χλευασμού.
Αν κανείς αποδέχεται με την θέλησή του το πνεύμα αυτού του 
αιώνα, τους μύθους και τον μυστικισμό, δεν είναι αναμενόμενο 
ότι θα καταλήξει να είναι ένας τυφλός, οδηγός τυφλών;
Αντί να είναι η εκκλησία για τον κόσμο, γίνεται η 
«κοσμική εκκλησία». Αντί να φωτίζει τον δρόμο σε ένα 
αποπροσανατολισμένο κόσμο, καταλήγει να δίνει ένα απατηλό 
φως.

«Θεωρούσα ότι το βάπτισμα σε νηπιακή ηλικία μας έκανε Χριστιανούς. Αυτό ήταν ένα μοιραίο λάθος. Η Αγία Γραφή λέει 
πολύ καθαρά ότι κάποιος γίνεται Χριστιανός μέσω της μετάνοιας, της πίστεως και της προσωπικής 

αφιέρωσης της ζωής του στον Ιησού Χριστό.»
Διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ

φως.

Απατηλά φώτα
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Η Αγία    Γραφή, ένα θαυμαστό βιβλίο! 
Μοναδικό στο είδος του!

Το κεντρικό θέμα της Αγίας Γραφής 
είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Βίβλος 
λάμπει σαν ένας φάρος μέσα στη 
καταιγίδα της παγκόσμιας ιστορίας. 
Για πολλούς, είναι η χαμένη όαση μέσα 
στην έρημο. Δεν είναι περίεργο ότι 
όταν οι άνθρωποι την αγνοούν, το 
αποτέλεσμα είναι πνευματική απάθεια 
και μαζική σύγχυση!
Ο Ιησούς Χριστός και η Βίβλος 
συνδέονται άρρηκτα. Όταν κανείς 
διαβάζει την Βίβλο, νιώθει την πνοή 
της αιωνιότητας. Αιχμαλωτίζεται 
από την φωνή του Θεού. Η εξουσία 
της είναι τόσο εντυπωσιακή, ώστε 
ο αναγνώστης πρέπει, είτε να 
παραδοθεί στο κάλεσμά της, ή να 
το απορρίψει και να φύγει μακριά.

Να μερικά πράγματα που θα έπρεπε να γνωρίζετε σχετικά με την 
Αγία Γραφή:

Έχει γραφεί στη διάρκεια μιας περιόδου
1600 χρόνων (από το 1500 π.Χ. μέχρι το 
100 μ.Χ.). 
Έχει γραφτεί από περίπου 40 
συγγραφείς: βασιλείς, ένα βοσκό, 
ψαράδες, ιερείς, κυβερνητικούς 
αξιωματούχους…
Έκταση: 66 βιβλία – περίπου 1300 
σελίδες!
Θέμα: το σχέδιο του Θεού για την 
σωτηρία του ανθρώπου
Επίκεντρο: ο Ιησούς Χριστός
Μοναδικότητα: εμπνευσμένη από το 
Πνεύμα του Θεού. Γράφτηκε από άγιους 
προφήτες σύμφωνα με την οδηγία του 

Θεού.
Προστατεύτηκε με τρόπο υπερφυσικό.
Είναι αλάνθαστη και ακριβής.
Έχει μεταφραστεί σε χιλιάδες γλώσσες 
μέχρι σήμερα.

Προτεινόμενο ανάγνωσμα: «Πως 
δημιουργήθηκε η Βίβλος», του Willem J.J. 
Glashower
δημιουργήθηκε η Βίβλος», του Willem J.J. 

«Μπορώ να υπομείνω το πεπρωμένο μου επειδή 
γνωρίζω ότι ο Ιησούς με αγαπά, με καταλαβαίνει και με παρηγορεί.»
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Τι    λέει η Αγία Γραφή για τον Ιησού;
Μια συναρπαστική ανακάλυψη!

Τα ονόματα του Θεού, οι τίτλοι Του και οι 
χαρακτήρες Του στην Παλαιά Διαθήκη είναι 
οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται στην Καινή 
Διαθήκη για να περιγράψουν τον Ιησού Χριστό. 
Αυτό είναι μια καθαρή απόδειξη ότι ο Ιησούς 
Χριστός είναι πράγματι Θεός.

«…τον Ιησού Χριστό… αυτός είναι ο αληθινός 
Θεός και η αιώνια ζωή.»

Α΄ Ιωάννη 5:20.

Αυτά που ακολουθούν είναι απλώς μερικά 
επιλεγμένα εδάφια της Βίβλου από την Παλαιά 
Διαθήκη. Αναφέρονται προφητικά στον Ιησού 
Χριστό, τον Υιό του Θεού.

Η εκπλήρωση βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη.

Ο ερχομός του Ιησού

Η γέννησή Του: Ησαΐας 9:5-6, 7:14 

Εκπλήρωση: Λουκάς 1:26-38, 2:1-20

Ο τόπος γέννησής Του: Μιχαΐας 5:2 

Εκπλήρωση: Λουκάς 2:4,15

Η φυγή στην Αίγυπτο: Ωσηέ 11:1 

Εκπλήρωση: Ματθαίος 2:14-15

Η αποστολή Του: Ησαΐας 59:20 

Εκπλήρωση: Μάρκος 10:45, Ρωμαίους 3:24 

Τα θαύματα που έκανε: Ησαΐας 35:5-6, 42:7 

Εκπλήρωση:  Ματθαίος 11:5, Λουκάς 18:35-43 κλπ.

Το πάθος Του και η απόρριψή Του: Ψαλμοί 56 και 69

Εκπλήρωση:  Ματθαίος 26:3-4, Λουκάς 19:14

Η προδοσία Του από τον Ιούδα για 30 αργυρά 

νομίσματα: Ζαχαρίας 11:12, Ψαλμός 55:12-14, 20-21 

Εκπλήρωση: Λουκάς 22:1-6, Ματθαίος 26:47-54,27:3-10

Η άδικη κατηγορία εναντίον Του: Ψαλμός 109:1-4 

Εκπλήρωση:  Ματθαίος 26:59-60

Οι χλευασμοί εναντίον 

Του: Ψαλμός 22:6-7

Εκπλήρωση:  Ματθαίος 27:27-30,

Λουκάς 23:35-37

Η σταύρωση: Ψαλμός 22:14-17

Εκπλήρωση:  Ματθαίος 27:32-56, Ιωάννης 19:17-18

Η προσευχή Του για τους εχθρούς Του: Ψαλμός 

109:4

Εκπλήρωση: Λουκάς 23:34

Κανένα κόκαλό Του δεν συντρίφθηκε: Ψαλμός 34:20

Εκπλήρωση:  Ιωάννης 19:33,36

Το τρύπημα του σώματός Του: Ψαλμός 22:16, 

Ζαχαρίας 12:10

Εκπλήρωση: Ιωάννης 19:18,34

Εθελοντικός θάνατος: Ψαλμός 40:6-8

Εκπλήρωση: Ιωάννης 19:24

Υπέφερε στη θέση άλλων: Ησαΐας 53:4-6, 12

Εκπλήρωση:  Ματθαίος 8:16-17, Α΄ Πέτρου 2:24

Η ανάστασή Του: Ψαλμός 16:9-11, 30:3, 118:17

Εκπλήρωση:  Ιωάννης 20

Η ανάληψή Του στον ουρανό: Ψαλμός 68:18, 110:1

Εκπλήρωση: Πράξεις 1:9-11

Η δεύτερη έλευσή Του: Ζαχαρίας 12:10, 14:3-5

Απομένει να πραγματοποιηθεί: Α΄ Θεσ. 4:13-18, 

Αποκάλυψη 19 και 20

Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός!
Πολλά χωρία της Βίβλου παρουσιάζουν

αυτή την υπέροχη αλήθεια. Διαβάστε, για 
παράδειγμα:

Ιωάννης 1:1
Α΄ Ιωάννου 5:20

Ρωμαίους 9:5
Εβραίους 1:8-10

Τίτος 2:13
Ιωάννης 10:30
Ιωάννης 14:9

Τι    λέει η Αγία Γραφή για τον Ιησού;

Οι χλευασμοί εναντίον 

Ψαλμός 22:6-7

Εκπλήρωση:  Ματθαίος 27:27-30,

Λουκάς 23:35-37

ωση: Ψαλμός 22:14-17

Αληθινός
Θεός

Αληθινός
άνθρωπος

Η ζωή Του        στη Γη
Εβρ. 5:7

Α‘ Πετρ. 4:1
Α‘ Ιωαν. 4:2

Ρωμ. 8:3
Α‘ Τιμ. 3:16

Σωτηρία
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Συγχώρεση

Εξιλασμός
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Ματθ. 1:21, 
18:11, Ιωάν. 10:9, 
12:47, Α‘ Τιμ. 1:15, 
Τίτ. 3:5, Κολ. 1:13, 
Εφεσ. 2:8,
Εβρ. 2:10

Ματθ. 26:28,
Κολ. 1:14, 2:13,
Εβρ. 9:22, 10:18,
Εφεσ. 1:7

Α‘ Κορ. 6:20,
Αποκ. 5:9

Πράξ. 13:39,
Ρωμ. 3:24,
4:25, 5:29,
Α‘ Κορ.
6:11

Α‘ Ιωάν. 1:9,
Εβρ. 9:14, 9:22

Κολ. 1:20-21,
Β‘ Κορ. 5:18-20,
Ρωμ. 5:10-11

Εβρ. 2:17,
Α‘ Ιωάν. 2:2, 4:10

Α‘ Πετρ.
1:18-19, Εβρ.
9:12,15,
Εφεσ. 1:7,
Κολ. 1:14,
Α‘ Κορ. 1:30,
Ρωμ. 3:24

Η κραυγή Του στο

σταυρό: Ψαλμός 22:1-2 

Εκπλήρωση: Ιωάννης 19:30

Ο θάνατός Του ανάμεσα σε 

εγκληματίες: Ησαΐας 53:9,12

Εκπλήρωση:  Λουκάς 23:33

Τα ενδύματά Του που μοιράστηκαν με κλήρο: 

Ψαλμός 22:18

Εκπλήρωση:  Ιωάννης 19:24 

Εκπλήρωση: Λουκάς 23:34
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Η ζωή και το έργο του Χριστού

Ο Λόγος
Ιωάννης 1:1-3

El Shaddai
(= Θεός Παντοκράτορας)

Γένεση 17:1

Αι
ω

νι
ότ

ητ
α

Δη
μι

ου
ργ

ία

Προφήτης

Ο τριαδικός Θεός

Η υπηρεσία του Ιησού:

Η περίοδος
στην Εδέμ.

Η περίοδος της
συνείδησης.

Η περίοδος της 
διακυβέρνησης του 

ανθρώπου.

Η περίοδος των
Πατριαρχών Αβραάμ,

Ισαάκ και Ιακώβ.

Η Καινή Διαθήκη:

«… ο Θεός ήταν που συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτό 
του, διαμέσου τού Χριστού…»

Β΄ Κορινθίους 5:19

«Επειδή, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε 
για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη 
τού Θεού διαμέσου αυτού.»

Β΄ Κορινθίους 5:21

Γιαχβέ
(= Εγώ είμαι ο Ων) 

Όπως αποκαλύπτεται στο 

Έξοδος 3:14, 6:3στην Παλαιά Διαθήκη

Α
Άλφα Αποκάλυψη 22:13

«Ο Ην…» Αποκάλυψη 1:4 «…Ο Ων…»

«Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα, 
και στους αιώνες.» Εβραίους 13:8 

Η προαιώνια δόξα Του, η δόξα Του μέσα στη διάσταση του 
χρόνου και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Ιωάννης 17:1,5

Δημιουργία 
του κόσμου 
και του 
ανθρώπου
Γένεση 1

Ο άνθρωπος 
πέφτει στην 
αμαρτία
Γένεση 3

Εκδίωξη 
από τον 
κήπο της 
Εδέμ

Παγκόσμιος 
κατακλυσμός, 
η κιβωτός του 
Νώε.
Γένεση 6-9

Ο πύργος
της Βαβέλ
Γένεση 11

Ο Ισραήλ 
στην Αίγυπτο

 Έξοδος 1-11

Έξοδος από 
την Αίγυπτο
Έξοδος 12-13

Ο Θεός δίνει τον Νόμο 
(Δέκα Εντολές) στον 
Μωϋσή, Έξοδος 20. 
Περιπλάνηση του 
Ισραήλ στην έρημο.

Η ιστορία των 
Βασιλιάδων και 
Προφητών του 

Ισραήλ.

Ιησούς Χριστός

Ιερέας

Την 
βρίσκουμε 
στη Βίβλο:

Η Γραφή 
λέει:

Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο, Ιησούς του Ναυή, 
Κριτές, Ρουθ, Σαμουήλ, Βασιλείς, Βιβλία Χρονικών, οι 

Προφήτες μέχρι τον Μαλαχία
Η Καινή Διαθήκη:
Τα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη

«Διαμέσου τής πίστης 
νοούμε ότι κτίστηκαν οι 
αιώνες με τον λόγο τού 
Θεού, ώστε αυτά που 
βλέπονται δεν έγιναν από 
εκείνα που φαίνονται.» 
Εβραίους 11:3

«Και ο Κύριος είδε ότι η κακία 
τού ανθρώπου πληθυνόταν 
επάνω στη γη, και όλοι οι 
σκοποί των διαλογισμών 
της καρδιάς του ήσαν μόνον 
κακία όλες τις ημέρες.» 
Γένεση 6:5

«Επειδή, όποιος φυλάξει 
ολόκληρο τον νόμο, φταίξει 
όμως σε ένα, έγινε ένοχος σε 
όλα.» Ιάκωβος 2:10

«Ο οποίος τις αμαρτίες μας 
βάσταξε ο ίδιος στο σώμα 
του επάνω στο ξύλο, για να 
ζήσουμε στη δικαιοσύνη, 
αφού πεθάναμε ως προς τις 
αμαρτίες «με την πληγή τού 
οποίου γιατρευτήκατε.»
Α΄ Πέτρου 2:24

«Κατά την επόμενη ημέρα, ο 
Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να 
έρχεται προς αυτόν, και λέει: 
Δέστε, ο Αμνός τού Θεού, 
που σηκώνει την αμαρτία 
τού κόσμου.» Ιωάννης 1:29

Γολγοθάς

Η γέννηση του Ιησού Χριστού.
Λουκάς 2, Ματθαίος 1
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Η ζωή και το έργο του Χριστού

Αι
ω

νι
ότ

ητ
α

Ο Θεός είναι τα πάντα, σε όλα

Α΄ Κορινθίους 15:28

Η περίοδος της Εκκλησίας.

Η μεγάλη θλίψη
του Ισραήλ.

«…ο Ερχόμενος.» Αποκάλυψη 1:4

Η περίοδος της χιλιετούς βασιλείας του Ιησού.

Κύριος Ιησούς Χριστός Βασιλιάς βασιλέων
και Κύριος κυρίων

Τώρα! Η
στιγμή της
απόφασης!

Ιησούς Χριστός, ο δρόμος για τη χάρη 
του Θεού, για τη συγχώρεση των 
αμαρτιών καθενός που πιστεύει!

Η περίοδος του
Αντίχριστου.

Β΄ Θεσσαλονικείς 2
Δανιήλ 7:7

Αποκάλυψη 13:1, 17:3
Οι κρίσεις του Θεού.

Αποκάλυψη 4-19

Ο Ιησούς 
επιστρέφει με 
δύναμη και δόξα
Ζαχαρίας 14:4
Ματθαίος 24

Α΄
 Θ

εσ
σα

λο
νι

κε
ίς

 4
:13

-1
8

Όρος των
Ελαιών

Ο Ιησούς Χριστός
βασιλεύει

Η κρίση στο
μεγάλο λευκό

θρόνο.
Αποκάλυψη

20:11-15,
Β΄ Πέτρου 3:7

Νέος ουρανός
και νέα γη.

Β΄ Πέτρου 3:13,
Αποκάλυψη 21:1

Αιώνιος θάνατος, 
η λίμνη του πυρός. 

Αποκάλυψη 20:10-15

Πεντηκοστή, η έκχυση του Αγίου
Πνεύματος – Πράξεις 2

«Πίστεψε στον Κύριο 
Ιησού Χριστό, και 
θα σωθείς, εσύ και η 
οικογένειά σου»
Πράξεις 16:31

«Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο 
Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να 
συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και 
να μας καθαρίσει από κάθε αδικία.» 
Α΄ Ιωάννη 1:9

«Έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι 
απομένουμε, θα αρπαχτούμε 
μαζί τους, ταυτόχρονα, με 
σύννεφα σε συνάντηση του 
Κυρίου στον αέρα· και έτσι, θα 
είμαστε πάντοτε μαζί με τον 
Κύριο.» Α΄ Θεσσαλονικείς 4:17 

«Καθώς ξέρετε, ότι κάθε έναν 
από σας ξεχωριστά, όπως ο 
πατέρας τα δικά του παιδιά, σας 
προτρέπαμε και παρηγορούσαμε· και 
διαμαρτυρόμασταν να περπατήσετε 
αντάξια του Θεού, που μας προσκαλεί 
στη δική του βασιλεία και δόξα.» 
Α΄ Θεσσαλονικείς 2:11-12

«Και όποιος δεν βρέθηκε 
γραμμένος στο βιβλίο τής 
ζωής, ρίχθηκε στη λίμνη τής 
φωτιάς.»
Αποκάλυψη 20:15

Βασιλιάς

Την βρίσκουμε στη Βίβλο: στις Πράξεις, στις επιστολές της Καινής Διαθήκης Αποκάλυψη Ησαΐας 11, Μιχαίας 4, Αποκάλυψη 20

Ω
Ωμέγα

αμαρτιών καθενός που πιστεύει!

Η περίοδος της Εκκλησίας.

στιγμή της
απόφασης!

      Η οδός            
            

            
        της ζωής

Οι εξαγορασμένοι στη δόξα του Κυρίου
Ο Ιησούς επιστρέφει

Η 
αρ

πα
γή

 τ
ω

ν 
   

   
πι

στ
ώ

ν

Η Γραφή 
λέει:
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Η θαυμαστή επιρροή του Ιησού
Κανείς ποτέ δεν άλλαξε τον κόσμο όπως ο Ιησούς.

Ο Ιησούς ζει – υπάρχει πραγματικά!

Κοιτάζοντας τον ορίζοντα πάνω 

από τη λίμνη της Γαλιλαίας

Κήρυξε τον Λόγο του Θεού με μεγάλη 
εξουσία. Είναι ενδιαφέρον ότι το 90% του 
νομικού μας κώδικα και της κουλτούρας μας, 
σε όλη τους την ποικιλομορφία, έχουν τις 
ρίζες τους στην Αγία Γραφή.
Η Γραφή μας μιλάει για τον γάμο και την 
οικογένεια, την αξία της ανθρώπινης ζωής, 
και την προστασία του περιβάλλοντος. Μας 
μιλάει για την κοινωνική δομή και για την 
φροντίδα για τους αδύναμους. Δεικνύει την 
σπουδαιότητα της αστικής ευταξίας και της 
προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Ο Ιησούς ταύτισε τον εαυτό Του 
ολοκληρωτικά με αυτά που λέει η Αγία 
Γραφή. Είναι ο Ίδιος ο Λόγος του Θεού 
προσωποποιημένος. Μόνο μέσω αυτού 
μπορούμε να αρχίσουμε να γνωρίζουμε 
τον Θεό και την άπειρη αγάπη Του για την 
ανθρωπότητα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς 

ήλθε σε μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο έγινε άνθρωπος όμοιος με μας. 
Οι άνθρωποι μπορούσαν πραγματικά 
να Τον αγγίξουν και όμως, Εκείνος ήταν 
αναμάρτητος. Ήταν ο Λόγος του Θεού που 
περπατούσε σε δυο πόδια! – «Ο Θεός που 
μπορούσες να αγγίξεις.»
Η Αγία Γραφή το θέτει με τον εξής τρόπο: 
«Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε 
ανάμεσά μας, και είδαμε τη δόξα του…»
Ιωάννης 1:14
Μέσω του Ιησού, ο Θεός μας μίλησε στο δικό 
μας ανθρώπινο επίπεδο καθώς επίσης και 
στο δικό Του θεϊκό επίπεδο. Το Εβραίους 1:1 
λέει, «Ο Θεός, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές 
φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους 
πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ’ 
αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας 
διαμέσου τού Υιού…» 
Και η ομιλία Του είναι καθαρή και κατανοητή.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την 
επιστήμη γνωρίζει: για οποιαδήποτε θεωρία,
προκειμένου να αποδειχθεί ότι ισχύει, πρέπει 
οι ίδιες αρχικές συνθήκες να δίνουν πάντοτε 
τα ίδια αποτελέσματα.
Για παράδειγμα, αν ενώσουμε μη μονωμένα 
αρνητικά και θετικά καλώδια που φέρουν 
ηλεκτρικό ρεύμα, θα γίνει βραχυκύκλωμα. 
Για να συμβεί αυτό, δεν παίζει ρόλο σε ποια 
χώρα, ποια ώρα της ημέρας ή κάτω από 
ποιες συνθήκες λαμβάνει χώρα το πείραμα. 
Τα αποτελέσματα είναι πάντοτε τα ίδια: 
η δύναμη του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 
ολοφάνερη. Θα ήταν ανοησία να αρνηθούμε 
την πραγματικότητα του ηλεκτρισμού απλά 
λόγω άγνοιας.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ιησού. Ο 
ισχυρισμός ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός 
και ότι μπορεί κανείς να Τον γνωρίσει 
προσωπικά, είναι δυνατό να αποδειχθεί 

οποιαδήποτε στιγμή. Μέσα σεόλες τις γενιές, 
άνθρωποι που πίστεψαν στον Ιησού βίωσαν 
ξανά και ξανά ότι ο Ιησούς σώζει, θεραπεύει, 
προστατεύει και λυτρώνει· ότι ο Ιησούς 
ελευθερώνει και ότι από έναν αξιολύπητο 
αμαρτωλό δημιουργεί έναν εντελώς νέο 
άνθρωπο.
Όλοι όσοι πίστεψαν βίωσαν την νίκη πάνω 
στην αμαρτία. Βίωσαν την νίκη ενάντια σε 
όλες τις δυνάμεις του σκότους.
Ο Ιησούς είναι αληθινός! Είναι ζωντανός! 
Σήμερα όπως και τότε!
Μπορείς να Τον 
γνωρίσεις 
προσωπικά.

Ο Ιησούς είναι αληθινός! Είναι ζωντανός! 
Σήμερα όπως και τότε!

«Λυπάμαι για ένα πράγμα μόνο – για το ότι δεν  παρέδωσα την ζωή μου στον Ιησού πολύ νωρίτερα.»
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«Στα δεκατρία μου ήμουν 
μέλος μιας συμμορίας! Το 
χασίς, η μπίρα και τα 
σκληρά ναρκωτικά με 
«έφτιαχναν». Συχνά 
έμπλεκα σε μπελάδες 
– οι έντονες διαφωνίες 
και οι καυγάδες ήταν 
κάτι το συνηθισμένο. Τα 
πράγματα ακολουθούσαν 
πάντα τον ίδιο δρόμο: 
σύλληψη, δίκη, καταδίκη και 
φυλακή –
ή πολλές φορές, απλώς ένα πρόστιμο. 
Αλλά τίποτα δεν ωφελούσε. Έβγαινα από την 
φυλακή και γυρνούσα πάλι στα ίδια. Κανένας 
μαγαζάτορας δεν μπορούσε να νιώθει ασφαλής αν εγώ 
ήμουν στη γειτονιά. Έκλεβα συνέχεια. Ήταν τρομερό! 
Μετά έγινε ένα σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητο - 
βρεθήκαμε τυλιγμένοι γύρω από μια τηλεφωνική 
κολόνα. Ο ένας πέθανε. Εγώ ήμουν σε κατάσταση σοκ. 
Αφού βγήκα από το νοσοκομείο έψαξα για εργασία – 
έκανα δουλειές του ποδαριού εδώ κι εκεί. Μετά μας 
ήρθε μια λαμπρή ιδέα – θα γίνουμε μουσικοί – ας 
φτιάξουμε ένα συγκρότημα! Τα βαριά ποτά που έπινα 
στα πάρτι όπου παίζαμε μ’ έκαναν αλκοολικό. Είχα 
παγιδευτεί σ’ εκείνα τα δεσμά - ήταν καταστροφή! 
Μετά ήρθε μια αναποδιά στο στρατό. Ο κρυφός μου 
φίλος ήταν το αλκοόλ - μετά ακολούθησαν και 
τα ναρκωτικά. Είχα πέσει τόσο χαμηλά που δεν 
μπορούσα να γράψω ούτε το όνομά μου! Στα 26 μου 
ήμουν ξεγραμμένος. Πρησμένος από τα ναρκωτικά, 
ζύγιζα 100 κιλά. Μετά με έπιασε παραλήρημα... η 
απεξάρτηση ήταν κάτι το φρικτό. Ήταν μια κόλαση. 

Κατά την διάρκεια αυτής της 
τρομερής περιόδου, κάποιος 

μου μίλησε για τον Ιησού. 
Βαθιά μέσα μου, ένιωθα 
ότι αυτά που μου έλεγαν 
για τον Ιησού ήταν 
αλήθεια. Συνέχιζαν να 
μου λένε ότι ο Ιησούς 
ήταν ζωντανός και ότι 

με αγαπούσε. Τα λόγια 
τους τρύπησαν την καρδιά 

μου σαν βέλη και άρχισα να τα 
εμπιστεύομαι. Άρχισα να ανοίγω 

την καρδιά μου προσεκτικά μέχρι 
που ομολόγησα τα πάντα – και εννοώ πραγματικά 
τα πάντα – στο Θεό. Παραδέχτηκα ότι έκανα μια 
αμαρτωλή ζωή, ότι ήμουν ένοχος και δέσμιος της 
αμαρτίας και ζήτησα από τον Ιησού να με συγχωρέσει. 
Η απόφασή μου ήταν ακλόνητη: Αν η ζωή μου 
επρόκειτο να έχει κάποιο νόημα, τότε έπρεπε
ο Ιησούς να αναλάβει ολοκληρωτικά τον έλεγχο. 
Και είναι εκπληκτικό ότι πραγματικά το έκανε! 
Με απέσπασε από την δουλεία του αλκοόλ και των 
ναρκωτικών. Σε μια στιγμή! Αμέσως όλη η ενοχή 
μου εξαφανίστηκε. Φως και χαρά πλημμύρισαν τη 
ζωή μου. Η δύναμη της αγάπης του Θεού με είχε κάνει 
έναν εντελώς νέο άνθρωπο!
Και τώρα; Έχω έναν ευτυχισμένο γάμο. Έχουμε τρία 
παιδιά. Ατενίζω το μέλλον με θάρρος διότι γνωρίζω 
ότι ο Ιησούς οδηγεί και κατευθύνει την ζωή της 
οικογένειάς μας.»

Χανς Γκερντ

Ο Χανς Γκερντ διηγείται
την ιστορία του…

Ξεκάθαρα λόγια!

Εκτυφλωτικά λαμπερές αλήθειες. Αμέτρητοι 
άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά επίπεδα τις 
έχουν βιώσει στις ζωές τους. Οι ζωές τους 
άλλαξαν με τρόπους που ποτέ δεν μπορούσαν 
να φανταστούν. Καρδιές που μαστίζονταν από 
απελπισία, καταπίεση 
και φόβο για το 
μέλλον, γέμισαν με 
θάρρος, ευτυχία και 
τη χαρά της ζωής. 
Ξεχάστε κάθε 
διαστρεβλωμένη 
εικόνα που είχατε 
για τον Ιησού.

Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι ο δρόμος» Ιωάννης 14:6
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού έχει μια ζωή γεμάτη
νόημα.

Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι το φως τού κόσμου»
Ιωάννης 8:12
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού δεν θα περιπλανηθεί
ποτέ αβοήθητος στο σκοτάδι.

Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής»
Ιωάννης 6:35
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού θα έχει πάντοτε μια
γεμάτη ζωή.

Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι η αλήθεια» Ιωάννης 14:6
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού έχει ένα ακλόνητο
θεμέλιο.

Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι ο δρόμος» Ιωάννης 14:6
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού θα προχωρήσει προς
τον στόχο σε ένα ίσιο μονοπάτι.

Ο Ιησούς λέει: «εγώ είμαι η θύρα» Ιωάννης 10:9
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού έχει επιστρέψει στον
Θεό.

Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός»
Ιωάννης 10:11
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού γεύεται την τρυφερή
φροντίδα Του.

Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι η ανάσταση» Ιωάννης 11:25
Εκείνος που πιστεύει στον Ιησού δεν έχει λόγο να
φοβάται τον θάνατο.
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Ιησού – δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα!

Άγιος, αγνός, χωρίς αμαρτία, 
δίκαιος, γεμάτος αγάπη, ελεή 

μων, πιστός, γεμάτος καλοσύνη, 
παντοδύναμος, ειλικρινής…

Ακόμα και εκείνοι που Σε μισούν 
περισσότερο πρέπει να παραδεχτούν: 
Ιησού – Είσαι απόλυτα μοναδικός 

– έξοχος – ένδοξος!

Ιησούς – Όχι ένας μύθος, όχι κάποιος 
θρύλος!

Όχι κάποιος φανταστικός λαϊκός ήρωας 

σαν τον Γουλιέλμο Τέλο. Ιησούς Χριστός 

– ο αληθινός και ζωντανός Κύριος. 

Κάποιος που μπορεί κανείς να γνωρίσει 

προσωπικά, σήμερα όπως και τότε. Ενώ 

όλοι οι άλλοι ιδρυτές θρησκειών πέθαναν, 

ο Ιησούς ζει – είναι ο αιώνια υπάρχων 

Θεός.

Ιησούς – Ασύγκριτος – Υπέροχος!

Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό που 

ανταποκρίνεται στις βαθύτερες ανάγκες 

μας το οποίο δεν έζησε ο Ιησούς; Δεν θα 

βρείτε κανένα.

Ιησούς – Άδολη αγάπη.

Αγαπά τους ανθρώπους επειδή είναι 

πλάσματα του Θεού. Αγαπά τον καθένα – 

χωρίς προκατάληψη, χωρίς εξαίρεση. Με 

μια τέλεια αγάπη, με ολόκληρη την καρδιά 

Του – μας αγαπά έτσι όπως είμαστε. 

Ιωάννης 15:9-13

Ιησούς – Η υπομονή ενσαρκωμένη.
Υπομονετικός στο να ακούει και να 
υπομένει. Ο Ιησούς είναι κάποιος που 
χαίρεται να διαθέτει χρόνο για να 
φροντίζει για τα πιο βαθιά, τα πιο 
προσωπικά μας προβλήματα. Ιωάννης 
4:1-26

Ιησούς – Τρυφερή φροντίδα.
Ο Ιησούς δεν είναι αδιάφορος στην 
ανθρώπινη αποτυχία. Πόσες φορές 
δεν διόρθωσε αυτά που εμείς είχαμε 
καταστρέψει, αποκαλύπτοντας την δόξα 
Του; Οι μαθητές Του είχαν εντυπωσιαστεί 
με το πόσο τρυφερά και ευγενικά 
ασχολούταν ο Ιησούς με τους ανθρώπους. 
Ιωάννης 2:1-2

Ιησούς – Αγιότητα.
Ο Ιησούς ήταν πολύ ευθύς όταν επρόκειτο 
για την δόξα του Θεού, του ουράνιου 
Πατέρα Του. Αντιμετώπισε αυστηρά 
εκείνους που ήθελαν να μετατρέψουν τον 
οίκο του Θεού σε παζάρι. Η άγια παρουσία 
Του ήταν τόσο επιβλητική ώστε οι 
άνθρωποι τον πλησίαζαν με δέος. Ιωάννης 
2:13-22

Ιησούς – Στοργικό ενδιαφέρον
Το στοργικό Του ενδιαφέρον ήταν 
προφανές καθώς κρεμόταν στο σταυρό. 
Η καρδιά Του ήταν στη μητέρα του την 
οποία αγαπούσε, ακόμα και τη στιγμή 
που υπέφερε φρικτούς πόνους. Ήταν 
προσεκτικός να σιγουρευτεί ότι θα την 
φροντίζανε σωστά. Ιωάννης 19:25-27

Ιησούς – Γενναιοδωρία.

Οι άνθρωποι ακολουθούσαν τον Ιησού. 

Οπουδήποτε πήγαινε, πλήθη συνέρρεαν. 

Με τεταμένη προσοχή, εκστατικοί άκουγαν 

την διδασκαλία Του. Έθρεψε χιλιάδες 

ανθρώπους με ψωμί και ψάρι – κανείς δεν 

γύρισε σπίτι πεινασμένος. Ιωάννης 6:1-15

Ιησούς – Συμπόνια.

Ο Ιησούς δεν κατηγορούσε τους 
ανθρώπους που ήταν παγιδευμένοι στην 

αμαρτία ή βυθισμένοι στα χρέη. Τους 

συμπονούσε – τους απατεώνες, τους 

ψεύτες, τους μοιχούς, τους κλέφτες. 

Γνώριζε τις καρδιές τους και μπορούσε 

να δει βαθιά μέσα στις συνειδήσεις τους. 

Είχε συμπόνια – σε ορισμένες περιπτώσεις 

ακόμα και δάκρυα γι’ αυτούς. Γνώριζε 

την ανάγκη τους και όλα εκείνα τα δεσμά 

που φυλάκιζαν τις ζωές τους. Και τους 

ελευθέρωνε. Λουκάς 19:1-10

Ιησούς – Ευαίσθητος.

Οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν να 

μοιραστούν τα πιο προσωπικά τους 

μυστικά και τις πιο βαθιές τους ανάγκες 

με Εκείνον. Ήταν τόσο ωραίο να είσαι 

μαζί Του! Εκείνος ήταν τόσο ευαίσθητος 

και αντιδρούσε τόσο διαφορετικά από 

τους άλλους. Η συμπεριφορά Του ήταν 

στοργική και ευγενική. Ακόμα και τα 

παιδιά επιθυμούσαν να είναι κοντά Του. 

Λουκάς 8:40-48

Ιησούς – Θείο έλεος.
Οπουδήποτε πήγαινε ο Ιησούς, γιάτρευε 
τους αρρώστους και νοιαζόταν για την 
δοκιμασία τους. Είχε έλεος προς όλους 
όσους βρισκόντουσαν σε ανάγκη. Ξανά και 
ξανά έδωσε προσοχή στους ανθρώπους 
που ήταν αβοήθητοι. Ήταν σπλαχνικός 
προς τις ανήσυχες καρδιές τους. Και 
δέχτηκε εκείνους που περιπλανιόντουσαν 
άσκοπα σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα. 
Ματθαίος 9:36

Ιησούς – Καλοσύνη.
Πολλές φορές συνάντησε ανθρώπους που 
ήταν εντελώς θλιμμένοι. Μοιράστηκαν τις 
απογοητεύσεις τους μαζί Του, ελπίζοντας 
να λάβουν βοήθεια, ένα φιλικό λόγο 
ή κατανόηση. Τα λόγια Του ήταν σαν 
δροσερό νερό στις διψασμένες ψυχές 
τους. Εξέπεμπε τόση καλοσύνη ώστε 
ακόμα και οι απόβλητοι είχαν θάρρος να 
Τον πλησιάσουν. Μάρκος 1:40-45

Ιησούς – Συγχώρεση.
Μπορούσε να δει κατ’ ευθείαν μέσα 
στη καρδιά. Οι σκέψεις των ανθρώπων 
ήταν σαν ανοιχτό βιβλίο για Εκείνον. 
Ποτέ δεν χτυπούσε στους άλλους τα 
λάθη τους και τις αδυναμίες τους. Παρ’ 
όλ’ αυτά κατέκρινε την αμαρτία τους. 
Οποιονδήποτε ομολογούσε ανοιχτά την 
αμαρτία του σ’ Εκείνον, τον συγχωρούσε 
και του έδινε βαθιά ειρήνη στη καρδιά. 
Λουκάς 5:17-26
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Ιησούς Χριστός – 
τόσο ολοκληρωτικά διαφορετικός…

    Οι σταυροί στα βουνά μιλούν για την νίκη του Ιησού

«Επειδή, με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο 
Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό 
του τον μονογενή, για να μη χαθεί 

καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, 
αλλά να έχει αιώνια ζωή.»

Ιωάννης 3:16

«Έχεις αγάπη εκεί που εμείς οι θνητοί έχουμε μόνο μίσος. Έχεις 

έλεος ενώ  εμείς καταδίδουμε ο ένας τον άλλο.

Ενθαρρύνεις εκεί όπου εμείς βλέπουμε μόνο αδυναμία και αποτυχία. 

Δίνεις ειρήνη εκεί όπου εμείς σπέρνουμε το μίσος. Παρέδωσες 

τη ζωή Σου στο θάνατο για μας, ενώ εμείς κάνουμε είδωλο τον 

υπερόπτη εαυτό μας.»

Χωρίς ελπίδα

Λόγω των αμαρτιών μας είμαστε χωρίς ελπίδα και αιώνια 

χωρισμένοι από τον Θεό και, χωρίς σωτηρία, είμαστε καθ’ οδόν 

προς την καταδίκη. Αλλά ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν 

θέλει να χαθούμε αιώνια! Η καρδιά Του πονά για μας περιμένοντας 

να ανταποκριθούμε στο δώρο του Ιησού, του Υιού Του.

Χωρίς σωτηρία 

Οι δικές μας προσπάθειες και τα δικά μας έργα, άσχετα με το πόσο 

καλά μπορεί να είναι, δεν μπορούν να μας σώσουν. Αυτός είναι 

ο λόγος για τον οποίο ήρθε ο Ιησούς! Εκείνος, ο αναμάρτητος, 

χρειάστηκε να υποφέρει την τιμωρία που άξιζε σε μας για την 

απομάκρυνσή μας από τον Θεό και την αμαρτία μας, έτσι ώστε να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του άγιου και δίκαιου Θεού μας. Να 

γιατί ο Ιησούς είναι ο μόνος δρόμος σωτηρίας για την χαμένη και 

απεγνωσμένη ανθρωπότητα. Η τέλεια και άπειρη αγάπη του Θεού 

αποκαλύφθηκε!

Ιησούς
«Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε 

άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους 

ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε.» Πράξεις 4:12

«Ο Ιησούς μου δίνει 

πάντοτε περισσότερα
 

από όσα θα μπορούσα 

να ονειρευ
τώ.»

38 39



Ο Ιησούς στο σταυρό –
η ύψιστη αποκάλυψη της αγάπης του Θεού.

Λουκάς, κεφάλαια 22 και 23 
Όχι, δεν ήταν αποτυχία, αλλά το 
θαυμαστό σχέδιο σωτηρίας του Θεού. 
Δεν ήταν μια ταπεινωτική ήττα, αλλά 
ένας ένδοξος θρίαμβος!
Ο Ιησούς ήλθε σε μας ως ο Σωτήρας 
μας για να μας σώσει από την τρομερή 
καταδίκη της κόλασης.
Διαμέσου του θανάτου Του στο σταυρό, 
πλήρωσε για την ενοχή μας και τις 
αμαρτίες μας έτσι ώστε να μην χρειαστεί 
να κριθούμε από το Θεό.
Καθώς ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας 
πάνω Του, η άγια οργή του Θεού έπεσε σ’ 
Εκείνον. Όλοι μας – χωρίς καμιά εξαίρεση 

– είχαμε παραβεί τις εντολές του Θεού.
Ο Ιησούς ως αντικαταστάτης μας 
θυσιάστηκε στο σταυρό, εξαγοράζοντας 
για μας την ειρήνη με το Θεό.
Και τώρα το αίμα του Ιησού που χύθηκε 
καθαρίζει κάθε άνθρωπο, ο οποίος 
μετανοεί πραγματικά απ’ όλη την 
αμαρτία και την ενοχή του.
«Τετέλεσται!» είναι η πιο μεγαλειώδης 
νικηφόρα κραυγή που ακούστηκε ποτέ!

Λουκάς, κεφάλαιο 24 
Όχι, ο Ιησούς δεν έμεινε στον τάφο. 
Αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Είναι 
ζωντανός σήμερα! Και επειδή ζει, 
καθένας που πιστεύει στον Ιησού 
Χριστό λαμβάνει αιώνια ζωή. Μέσω της 
προσωπικής πίστης στον Κύριο Ιησού 
Χριστό, συμμετέχουμε στον θρίαμβο της 
αναστάσεώς Του. Δια της δύναμης της 
αναστάσεως που κατέχουμε στο όνομα 
του Ιησού, η νίκη ενάντια στην αμαρτία, 
τον θάνατο και τον διάβολο είναι 
εγγυημένη.
Και οι άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες; Δεν 
σαγήνεψαν πολλούς ανθρώπους; 

Που βρίσκονται σήμερα; Έχουν πεθάνει 
– όπως ο κάθε άνθρωπος. Ήταν θνητοί 
που έπρεπε κάποια στιγμή να αφήσουν 
την τελευταία τους πνοή. Όμως ο Ιησούς 
ζει! Λέει για τον εαυτό Του: «Μη φοβάσαι· 
εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, 
κι αυτός που ζει, και έγινα νεκρός· και 
δες, είμαι ζωντανός στους αιώνες των 
αιώνων· αμήν· και έχω τα κλειδιά τού Άδη 
και του θανάτου.» Αποκάλυψη 1:17-18

Ο Ιησούς αναστήθηκε! –
Θριάμβευσε ενάντια στην αμαρτία, τον θάνατο 
και τον Διάβολο

Όχι, ο Ιησούς δεν έμεινε στον τάφο. 

Σκαλιά που οδηγούν έξω από ένα τάφο, σκαμμένο σε βουνοπλαγιά.

Τετέλεσται!Τετέλεσται!
Ιωάννης 19:30
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Δύο κατευθύνσεις – δυο προορισμοί.   Η επιλογή είναι δική μας! 

Αναγνωρίστε ότι ενώπιον 
του Θεού είστε ένας 
αμαρτωλός και ότι ως εκ 
τούτου αξίζετε την οργή και 
την κρίση Του.

Προσευχηθείτε και 
ομολογήστε τις αμαρτίες 
σας στο Θεό και ζητήστε Του 
συγχώρεση.

Δεχθείτε δια της πίστεως την 
συγχώρεσή Του, το δώρο Του 
προς εσάς. Το αίμα που έχυσε ο 
Ιησούς μας καθαρίζει από κάθε 
αμαρτία.

Εμπιστευθείτε τον Λόγο του Θεού. 
Ο Θεός είναι πάντα πιστός στις 
υποσχέσεις που δίνει μέσα στο 
Λόγο Του. Εκείνος είναι αληθινός. 
Δεν μπορεί να πει ψέματα.

Ο Ιησούς λέει, 
« Μπείτε μέσα από τη στενή πύλη· επειδή, πλατιά 
είναι η πύλη, και ευρύχωρος ο δρόμος που φέρνει 
στην απώλεια, και πολλοί είναι αυτοί που μπαίνουν 
μέσα απ’ αυτή. Επειδή, στενή είναι η πύλη, και 
θλιμμένος ο δρόμος που φέρνει στη ζωή, και λίγοι 
είναι αυτοί που τη βρίσκουν.» 
 Ματθαίος 7:13-14 

«Ο άνθρωπος που 
εμπιστεύεται τον εαυτό του 

στον Ιησού δεν χάνει τίποτα, 

αλλά αντιθέτως, κερδίζει τα 
πάντα!»

Αιώνιος θάνατος Αιώνια ζωή
Διαλέξτε την ζωή!
Πιάστε το σωτήριο χέρι του Ιησού. Κάντε την μοναδική σωστή 
επιλογή.

1.
2. 4.

3.
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Προσευχή «Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι 
πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τις 
αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία.» 
Α΄ Ιωάννου 1:9

Βρείτε ένα ήσυχο μέρος.

Μέσω μιας απλής προσευχής, μπορείς 
να δεχθείς τον Κύριο Ιησού Χριστό 
ως προσωπικό σου Σωτήρα. Παίρνει 
τα λόγια σου σοβαρά. Σε ακούει όταν 
Του μιλάς. Βρες ένα ήσυχο μέρος όπου 
μπορείς να Του μιλάς ανενόχλητος. 
Μπορείς να προσευχηθείς κάπως έτσι:

Κύριε Ιησού, αναγνωρίζω από τον 
Λόγο Σου ότι είμαι ένας χαμένος 
αμαρτωλός. 

Σε χρειάζομαι. Ομολογώ σε Σένα τις 
αμαρτίες μου και την ενοχή μου. 
Μέχρι τώρα έζησα την ζωή μου όπως 
ήθελα. Σε παρακαλώ συγχώρεσε 
τα ψέματά μου, το μίσος μου, την 
ζήλια μου, την έλλειψη αγάπης, τους 
άδικους και ανήθικους τρόπους μου 
(μπορείτε να ομολογήσετε όλες τις 
αμαρτίες σας τις οποίες θυμάστε).
Λυπάμαι πραγματικά για τις αμαρτίες 
μου. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με και
καθάρισέ με.
Το αίμα Σου χύθηκε στο σταυρό και 
για μένα επίσης. Από τώρα και στο 

εξής, παρακαλώ να αναλάβεις τον 
έλεγχο της ζωής μου – σε όλα τα 
πράγματα! Άλλαξέ με ώστε να είμαι 
αυτός που Εσύ θέλεις να είμαι.
Ανοίγω την καρδιά μου σε Σένα 
τώρα. Στο Λόγο Σου λέει ότι καθένας 
που Σε δέχεται γίνεται ένα παιδί του 
Θεού! (Ιωάννης 1:12). Έλα και λάβε την 
πρώτη θέση στη ζωή μου – κάνε με 
ένα παιδί του Θεού. Και αφού κρατάς 
τις υποσχέσεις Σου, δέχομαι ότι με 
δέχτηκες ήδη. Εμπιστεύομαι στις 
άγιες υποσχέσεις Σου.
Σε παρακαλώ συνέχισε να με 
καθαρίζεις από οποιεσδήποτε 
αμαρτίες δεν συναισθάνομαι αυτή τη 
στιγμή. Καθά ρισέ με και ελευθέρωσέ 

με από οποιαδήποτε κακιά σχέση 
με δεισιδαιμονίες, μαντείες ή 
οποιεσδήποτε άλλες αποκρυφιστικές 
πρακτικές.
Κύριε Ιησού, ανάλαβε Εσύ ως Κύριος 
της ζωής μου. Θέλω να Σε υπηρετώ 
και να Σε ακολουθώ οπουδήποτε Εσύ 
με οδηγείς. Αμήν με οδηγείς. Αμήν 

«Τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου, μόνο ένα πράγμα μετράει: ανήκω στον Ιησού; Οτιδήποτε άλλο είναι χωρίς νόημα.»

Συλλογισθείτε την ζωή σας.

Μιλήστε στο Θεό στην προσευχή.
Είναι τόσο απλό όσο ένα τηλεφώνημα.

«

«
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Και τώρα;

«Ακόμα κι όταν τα προβλήματα της ζωής μοιάζουν να έρχονται όλα μαζί, γνωρίζω ότι ο Κύριος Ιησούς θα οδηγήσει τα πάντα σε ένα αίσιο τέλος.»

Η πίστη είναι   κάτι που 
μεγαλώνει

Ευχαριστείτε τον Κύριο 
καθημερινά για την σωτηρία 
σας. Ευχαριστείτε Τον για την 
συγχώρεσή Του. Ευχαριστείτε 
Τον για την αιώνια ζωή. Για το 
ότι είστε τώρα ένα παιδί του 
Θεού επειδή το υποσχέθηκε 
αυτό στο Λόγο Του.

Κολοσσαείς 1:12

Πείτε σε κάποιον ότι η ζωή σας 
ανήκει τώρα στον Κύριο Ιησού. 
Εξηγείστε σε κάποιον άλλο 
πως μπορεί να βρει και εκείνος 
αιώνια σωτηρία.

Α΄ Θεσσαλονικείς 1:8-10

Χαρείτε! Έχετε κάθε λόγο γι’ 
αυτό! Έχετε μπροστά σας ένα 
ένδοξο, αιώνιο μέλλον. 

Α΄ Κορινθίους 2:9

Η κοινωνία με άλλους πιστούς 
είναι σημαντική! Συνδεθείτε με 
κάποια εκκλησία οικοδομημένη 
πάνω στο Λόγο του Θεού ή 
με κάποια ομάδα πιστών που 
συναθροίζονται κατ’ οίκον για 
την μελέτη της Βίβλου.

Πράξεις 2:42

Βαπτισθείτε στο όνομα 
του Κυρίου Ιησού Χριστού 
επισφραγίζοντας την ομολογία 
της πίστης σας. Ο Θεός 
περιμένει να το κάνετε αυτό. Η 
Αγιά Γραφή αναφέρει: «Εκείνοι, 
λοιπόν, αφού με χαρά δέχθηκαν 
τον λόγο του, βαπτίστηκαν...»

Πράξεις 2:41

Διαβάζετε τη Αγία Γραφή κάθε 
μέρα! Αυτό θα σας δώσει το 
θάρρος της πίστης, καινούρια 
δύναμη και εσωτερική 
σταθερότητα. Σας δείχνει το 
σωστό δρόμο προς τον ένδοξο 
στόχο σας.

Ματθαίος 4:4, Πράξεις 17:11.

Ζήστε σύμφωνα με τον Λόγο 
του Θεού! Δείξτε Του ότι 
Τον αγαπάτε και ότι σέβεστε 
τον Λόγο Του! Γίνετε ένα 
παράδειγμα για τους άλλους. 
Η υπακοή στο Θεό είναι κάτι 
που αξίζει. Θα σας ευλογήσει γι 
αυτήν. 

Ρωμαίους 12:1-2

1.

2.

3.
4.

5.

6.
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Ο Ιησούς έρχεται πάλι! – χαρμόσυνη πραγματικότητα

Υποσχέθηκε, «Δέστε, έρχομαι γρήγορα!»
Αποκάλυψη 22:7. Η ημέρα του ερχομού 
Του είναι κοντά. Τα σημεία των καιρών 
αποδεικνύουν ότι οι προφητείες του 
Ιησού στην Βίβλο πραγματοποιούνται. 
Διαβάστε Ματθαίος κεφάλαιο 24 και 
Λουκάς κεφάλαιο 21.

Η ιστορία αποκαλύπτει Ο Ιησούς Χριστός 
θα έρθει πρώτα για όλους εκείνους που 
Τον έχουν δεχτεί και που Του ανήκουν.
Α΄ Θεσσαλονικείς 4
Θα μας πάρει μαζί Του στον ουρανό, 
στην αιώνια δόξα του Θεού. Εκεί, δεν θα 
υπάρχουν πλέον βάσανα ούτε θάνατος. 
Δεν θα μας μαστίζουν οι αρρώστιες. Δεν 
θα υπάρχουν δάκρυα στον ουρανό. Δεν 
θα υπάρχει πλέον πόνος. Το σκοτάδι δεν 
θα μας τρομάζει πια. Αυτό είναι το 
αιώνιο σπίτι μας, το σπίτι όλων των 
εξαγορασμένων παιδιών του Θεού. 
Αποκάλυψη 21

«Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν 
άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν 
ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι’ 
αυτούς που τον αγαπούν»
Α΄ Κορινθίους 2:9

Ύστερα ο Ιησούς θα επιστρέψει μαζί με 
τους εξαγορασμένους για να κρίνει τους 
ασεβείς. Θα κρίνει τους ζωντανούς και 
τους νεκρούς. Διαβάστε Ρωμαίους 2:5.
Κάθε αμαρτωλός, χωρίς καμιά εξαίρεση, 
θα πλησιάσει τρέμοντας και θα γονατίσει 
ενώπιόν του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάθε 
γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Θεός είναι 
δίκαιος σε όλες τις κρίσεις Του και θα 
αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς, τον Οποίο 
κάποτε χλευάσανε, είναι πράγματι ο 
Κύριος των πάντων – προς δόξα Θεού 

Πατρός. Εκείνοι που κάποτε χλευάζανε 
και γελούσαν δεν θα γελάνε πλέον. Οι 
σκληρόκαρδοι που περιφρόνησαν τον 
Ιησού θα τρομοκρατηθούν και θα 
απογοητευθούν. Θα υποστούν τις 
συνέπειες των πράξεων τους – αιώνια 
καταδίκη!
συνέπειες των πράξεων τους – αιώνια 
καταδίκη!

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να στέκεσαι δίπλα στο νεκροκρέβατο ενός ανθρώπου που δεν είναι σωσμένος.»(δες σελίδες 28-31)
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 Σε διάφορες 
 γλώσσες
 Δωρεάν εφαρμογή
 Βιβλία
 Ομιλίες

Γνωρίζεις που στέκεσαι; Επισκεφθείτε το διαδικτυακό μας κατάστημα 
www.gbv-dillenburg.de

Γνωρίζεις που στέκεσαι; Ο 
χρόνος σου στη γη αυτή 
είναι περιορισμένος. 
Κανείς μας δεν μπορεί 
να αποφύγει τον 
θάνατο. Ποιος είναι ο 
αιώνιος προορισμός 
σου; Που σε οδηγεί το 
ταξίδι της ζωής; Στην 
αιώνια δόξα μαζί με 
τον Ιησού ή στην αιώνια 
καταδίκη; Η επιλογή είναι 
δική σου!

Εν πάση περιπτώσει, τί αξία 
έχει η σύντομη αυτή ζωή; Είναι σαν 
μια αναπνοή, μια νότα που ηχεί για μια 
στιγμή. 

Ίσως να έχεις την καριέρα 
σου. Ίσως να έχεις πετύχει 

στη ζωή και να έχεις 
κατορθώσει όλα όσα 
επιθυμούσες. Κι όμως, 
χωρίς τον Ιησού, όλα 
είναι χαμένα. Χωρίς 
Εκείνον δεν έχεις αιώνια 
σωτηρία.

Γι’ αυτό σε παρακαλώ, 
πάρε την σωστή 

απόφαση τώρα όσο υπάρχει 
ακόμα καιρός! Ο Ιησούς σε 

καλεί,«Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα 
και κρούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή 
μου, και ανοίξει τη θύρα, θα μπω μέσα…» 
Αποκάλυψη 3:20

Γνωρίζεις που στέκεσαι; Ο 
χρόνος σου στη γη αυτή 

Κανείς μας δεν μπορεί 

σου; Που σε οδηγεί το 
ταξίδι της ζωής; Στην 

τον Ιησού ή στην αιώνια 
καταδίκη; Η επιλογή είναι 

Εν πάση περιπτώσει, τί αξία 
έχει η σύντομη αυτή ζωή; Είναι σαν 

Ίσως να έχεις την καριέρα 
σου. Ίσως να έχεις πετύχει 

στη ζωή και να έχεις 
κατορθώσει όλα όσα 
επιθυμούσες. Κι όμως, 
χωρίς τον Ιησού, όλα 

Γι’ αυτό σε παρακαλώ, 
πάρε την σωστή 

απόφαση τώρα όσο υπάρχει 
ακόμα καιρός! Ο Ιησούς σε 

καλεί,«Πρόσεξε, στέκομαι στη θύρα 
και κρούω· αν κάποιος ακούσει τη φωνή 

Η απόφασή μου:
Η απόφασή μου να δεχτώ τον Κύριο Ιησού Χριστό ως τον 
προσωπικό μου σωτήρα και Κύριο.

Όνομα:

Ημερομηνία:

«Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν, σ’ αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν 
παιδιά τού Θεού, σ’ αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του...»

Ιωάννης 1:12

Ο καλός Σπόρος, καθημερινός ημεροδείκτης
Κάθε σελίδα αυτού του ημερολογίου περιέχει ένα εδάφιο της Αγίας 

Γραφής και ένα εξηγητικό κείμενο. Μερικά φύλλα παρουσιάζουν 
ευαγγελιστικά μηνύματα και άλλα ενδυναμώνουν κι ενθαρρύνουν 

τον αναγνώστη.

Διαβάστε το ημερολόγιο online στο www.gbv-online.org 

Κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή 
μας “The Good Seed”!
Κατεβάστε την δωρεάν εφαρμογή 

www.gbv-online.org
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Ιησούς
Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει προκαλέσει τόσο 
αμφισβητούμενες απόψεις όσο ο Ιησούς Χριστός. Κάποιοι 
Τον αγαπούν. Άλλοι Τον μισούν. Ωστόσο, οι περισσότεροι 
αποφεύγουν το μήνυμα του ‘’Ιησού’’ που ταρακουνάει την 
καρδιά.
Γνωρίζει τον άνθρωπο όπως κανένας άλλος. Τα λόγια 
Του είναι αλήθεια. Μαζί Του, ο κάθε άνθρωπος ξέρει που 
βρίσκεται. Παρ’ όλ’ αυτά, κανένας άλλος ποτέ δεν προκάλεσε 
τέτοιες ασυμφωνίες όπως Αυτός. Είναι ιδιαιτέρως 
αξιοσημείωτο, ότι οπουδήποτε έρχεται ο Ιησούς Χριστός, 
αυτοί που αγγίζονται από την παρουσία Του, είναι οι 
φτωχοί, οι ασθενείς, και οι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι. 
Ιησούς – αυτό το όνομα ηχεί σαν μια μουσική στ’ αυτιά 
των υποστηρικτών Του, αλλά για την πλειοψηφία των 
αντιπάλων Του, είναι μια πρόκληση. Γιατί γράφουν κάποιοι 
βιβλία για Εκείνον, ισχυριζόμενοι ότι είναι νεκρός, ενώ 
εκατομμύρια άλλοι πιστεύουν ότι είναι ζωντανός;
Αν δεχτείτε προσωπικά όλ’ αυτά που είπε και έκανε, τότε 
θ’ αναγνωρίσετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πράγματι, η 
Μοναδική μας Αληθινή Ελπίδα.
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