ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ
Ο ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ.
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ.
Ο Θεός σε αγαπά άνευ όρων. Είσαι πλασµένος ώστε να έχεις µια προσωπική σχέση µαζί
Του. Είσαι πλασµένος µε ένα σκοπό.
Κάθε άνθρωπος έχει απόλυτη ανάγκη τον Ιησού. Ο Ιησούς είναι ο µόνος δρόµος που
οδηγεί στη σωτηρία, δηλαδή σε µια θεµελιωµένη και αιώνια σχέση µε το Θεό. Αυτή η
σωτηρία είναι ένα δώρο έτοιµο να σου δοθεί και µπορείς να το λάβεις δια µέσου της
πίστης στη θυσία του Ιησού στο σταυρό και στην Ανάστασή Του. Μέσω του Ιησού
συγχωρούνται όλες σου οι αµαρτίες. Αυτός παίρνει µακριά όλες σου τις ενοχές και την
ντροπή και σε καθιστά ελεύθερο. Όταν δέχεσαι τον Ιησού, λαµβάνεις λοιπόν την αιώνια
ζωή.
“Σ’ όσους όµως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σ’ αυτόν, έδωσε το δικαίωµα να γίνουν παιδιά
του Θεού.” Κατά Ιωάννη 1:12
______________
Μπορείς να λάβεις τον Ιησού στη ζωή σου επιλέγοντας να πιστέψεις σε Αυτόν, δίνοντας τη
ζωή σου ολοκληρωτικά σε Αυτόν και αποφασίζοντας να αρχίσεις να Τον ακολουθείς. Αν
θέλεις να δεχθείς τον Ιησού και να Τον ακολουθήσεις, µπορείς να προσευχηθείς ως
εξής:
Ιησού, Σε δέχοµαι τώρα στη ζωή µου και Σε αποδέχοµαι σαν τον Κύριο και Σωτήρα µου.
Θέλω να σε ακολουθώ. Πιστεύω πως πέθανες για εµένα και πως αναστήθηκες από τους
νεκρούς. Συγχώρησε τις αµαρτίες µου. Σε ευχαριστώ, Ιησού, επειδή τώρα έχω σωθεί,
επειδή είµαι ελεύθερος και οι αµαρτίες µου έχουν συγχωρεθεί. Σε ευχαριστώ επειδή τώρα
είµαι παιδί του Θεού. Γέµισέ µε µε το Άγιό Σου Πνεύµα. Αµήν.
Αν προσευχήθηκες αυτά τα λόγια µε µια ειλικρινή καρδιά που τα εννοεί, έχεις δεχθεί τον
Ιησού στη ζωή σου. Το επόµενο βήµα είναι να βαπτισθείς και να ξεκινήσεις τη ζωή σου µε
το Θεό. Αν έχεις πάρει την απόφαση να ακολουθήσεις τον Ιησού, θα ήταν χαρά µας να σε
βοηθήσουµε περαιτέρω στην πίστη και να σε φέρουµε σε επαφή µε µια Χριστιανική
κοινότητα στην περιοχή που ζεις.
Μπορείς ευχαρίστως να επικοινωνήσεις µαζί µας µέσω e-mail:
kontakt@hopeforthisnation.com

