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αγaπηαγaπη
προσωπικά

«

»

Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, 
Ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή,

Για να μη  χαθεί 
Καθένας

Που πιστεύει σ’ αυτόν,
Αλλά να έχει αιώνια  ζωή.
H Αγία Γραφή – Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη 3:16

Η προσφορά Η προσφορά αγάπηςαγάπης του Θεού του Θεού

Σ’ αυτό το κεντρικό εδάφιο της Αγίας Γραφής  
συνοψίζεται ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού προς τον άνθρωπο  
σαν να είχαμε μπροστά μας ένα λαμπερό διαμάντι.

το μεγαλύτερο έλεος
το μεγαλύτερο τίμημα
η μεγαλύτερη σωτηρία
ο μεγαλύτερος αριθμός
η ευκολότερη προϋπόθεση
το ομορφότερο δώρο

γιαγια  ΣαςΣας προσωπικά! προσωπικά!

Το βιβλικό Ευαγγέλιο είναι πραγματικά μια χαρμόσυνη αγγελία  
για κάθε άνθρωπο,  

ο οποίος έχει το θάρρος να βρεθεί σ’ αυτό το φως.



μη χαθεί

αγaπηαγaπη
Τόσο Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ... ο Θεός τον κόσμο ...
Εδώ νιώθουμε λίγο τον πόθο του Θεού για μας, τα πλάσματά Του. 
Μπορούμε μόνο να θαυμάζουμε αυτή την ακατανόητη αγάπη.  
Ατιμάσαμε, παραβλέψαμε, βλασφημίσαμε τον Θεό.

Εκείνος όμως κάνει το πρώτο βήμα, για να Εκείνος όμως κάνει το πρώτο βήμα, για να 
σωθούν χαμένοι άνθρωποι! σωθούν χαμένοι άνθρωποι! 

... ώστε ... ώστε έδωσε τον Υιό  τον Υιό 
του τον μονογενή ...του τον μονογενή ...

Αυτό το είναι το υψηλό τίμημα της αγάπης του Θεού: ο Ιησούς Χριστός 
– ένα ανέκφραστο δώρο. Ο δίκαιος Θεός αποδεικνύει την αγάπη Του. 
Στέλνει τον αγαπητό Του Υιό στη γη και Τον παραδίδει στο σταυρό και  
το θάνατο. 

Έτσι ο Θεός αγάπης  Έτσι ο Θεός αγάπης  
βοηθάει εμάς τους χαμένους! Τί έλεος!βοηθάει εμάς τους χαμένους! Τί έλεος!

... για να ... για να μη  χαθεί μη  χαθεί ……
Εδώ ο Θεός αναφέρεται στη φρικτή τύχη όλων, όσοι δεν αποδέχονται 
την προσφορά Του: Καταλήγουν στην αιώνια απώλεια, στο σκοτάδι, 
στο μαρτύριο, μακριά από τον Θεό, «όπου το σκουλήκι τους δεν «όπου το σκουλήκι τους δεν 
πεθαίνει, και η φωτιά δεν σβήνει».πεθαίνει, και η φωτιά δεν σβήνει». Ευαγγέλιο κατά Μάρκο 9:44

Κατανοήστε το σωστά: η αγγελία του
Θεού είναι ευχάριστη, όχι απειλητική.

  
 Δεν θέλει να πεθάνει ο αμαρτωλός,   Δεν θέλει να πεθάνει ο αμαρτωλός,  

αλλά να επιστρέψει και να ζήσει.αλλά να επιστρέψει και να ζήσει.

Θα φορτωνόμασταν όμως ενοχή, εάν θα παραμελούσαμε εκείνο, το 
οποίο ο Θεός εκφράζει δίνοντας μεγάλη έμφαση: υπάρχει απώλεια!



αιώνια
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»»

«
«

... ... καθένας  
που που πιστεύει σ’ Αυτόν ...σ’ Αυτόν ...

Ο λόγος απευθύνεται σε όλους χωρίς εξαίρεση.  
Στη θέση του «καθένας» μπορείτε να βάλλετε το όνομά Σας!  
Τί πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να χαθεί; Τίποτα! 

Πρέπει όμως να κάνει κάτι, για να σωθεί!Πρέπει όμως να κάνει κάτι, για να σωθεί!

Ο Θεός όμως δεν ζητάει καλά έργα, αλλά μας προτρέπει  
προσωπικά να πιστέψουμε στον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό,  
ο Οποίος για τις αμαρτίες μας υπέφερε την κρίση του Θεού.  
Εάν το κάνετε αυτό, λαβαίνετε τη σωτηρία από την αιώνια  
καταδίκη και αποκτάτε πλήρως την ευλογία της  
αιώνιας ζωής.

… αλλά να έχει … αλλά να έχει ζωή αιώνια.
Αυτό δεν σημαίνει να λάβει ένα μέρος της ζωής ή ν’ απολαύσει λίγο 
τη ζωή. Αυτό θα ήταν ελεεινό. Όχι, πρόκειται για μια Όχι, πρόκειται για μια 
ευτυχισμένη και αιώνια ζωή μαζί με τον ευτυχισμένη και αιώνια ζωή μαζί με τον 
Ιησού Χριστό. Ιησού Χριστό.  

H Αγία Γραφή το περιγράφει ως εξής:
Ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος,  Ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος,  
το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή το χάρισμα, όμως, του Θεού αιώνια ζωή 

διαμέσου του Ιησού Χριστού.διαμέσου του Ιησού Χριστού.
Επιστολή προς Ρωμαίους 6:23 

Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή.Εκείνος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή.
Α΄ Επιστολή του Ιωάννη 5:12

Πότε ξεκινάει αυτή η αιώνια ζωή; Μόλις πιστέψετε στον Σωτήρα 
Ιησού Χριστό, ο Οποίος υπέφερε και πέθανε για Σας στο σταυρό, και 
μόλις ομολογήσετε ειλικρινά τις αμαρτίες Σας στον Θεό.

Αυτό μπορεί να γίνει εδώ και τώρα!Αυτό μπορεί να γίνει εδώ και τώρα!



αγaπηαγaπη
Διαβάστε την Αγία Γραφή Διαβάστε την Αγία Γραφή 

  
τον Λόγο του Θεού!τον Λόγο του Θεού!

Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη,Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη,
όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό,Θεό,
               αλλ’ ότι αυτός μας αγάπησε αυτός μας αγάπησε 
      και απέστειλε τον Υιόαπέστειλε τον Υιό  
του ως μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας.

The Bible, 1 John 4:10
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Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη,Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη,
Θεό,Θεό,

αυτός μας αγάπησε αυτός μας αγάπησε 
 απέστειλε τον Υιόαπέστειλε τον Υιό  
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