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1. Ψάχνοντας την προέλευσή μας 
    Ο Θεός εκκινεί τη ζωή 
 
 

Μία συχνή ερώτηση: Υπάρχει Θεός; 

Ο κάθε άνθρωπος ψάχνει για μιαν απάντηση. Αν ο Θεός δεν υπάρχει, δεν έχει νόημα να 
τον ψάχνουμε. Στην Αγία Γράφη διαβάζουμε: Γιατί αυτός που Τον πλησιάζει πρέπει 
να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους Τον αποζητούν. (Εβραίους 

11:6) Παρόλο που δεν είναι δυνατόν να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού με 
επιστημονικούς, μαθηματικούς όρους, πολλά από αυτά που ήδη ξέρουμε μιλάνε για την 
ύπαρξή Του. 
 

Το σύμπαν. 

Αν το βλέπει κανείς σαν αποτέλεσμα ενός τυχαίου 
γεγονότος, γεννιούνται αμέσως καινούργιες ερωτήσεις 
και καμία από αυτές δεν παίρνει απάντηση. Το ίδιο 
συμβαίνει και με την θεωρία της «μεγάλης έκρηξης». 
Από πού ήρθε η πρώτη ύλη; Ακόμα και με μιαν 
«έκρηξη» δεν μπορεί να δημιουργηθεί κάτι από το 
τίποτα. Η θεωρία της εξέλιξης είναι μεν πολύ 

διαδεδομένη, αλλά χωρίς αποδείξεις. Πώς είναι δυνατόν 
από το τίποτα να εξελιχτούν στη γη μας τόσο 

πολύπλοκες μορφές ζωής; Αυτός είναι και ο λόγος για τον 
οποίον ακόμα την αποκαλούμε θεωρία. 

 
Στην Αγία Γραφή υπάρχει μια κατανοητή εξήγηση. 

Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. (Γένεσις 1:1) Ο κόσμος μας 
δεν είναι το αποτέλεσμα μιας τυχαίας συνάντησης από σωματίδια που πάντα υπήρχαν. 
Αντίθετα αναγνωρίζουμε πως πίσω από την δημιουργία θα πρέπει να υπάρχει ενα 
μεγάλο μυαλό. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του 
δημιούργησε το σύμπαν κι ότι, συνεπώς, καθετί που βλέπουμε δημιουργήθηκε 
από κάτι που δεν φαίνεται. (Εβραίους 11:3) Η δημιουργία έχει την αρχή της και την 
πηγή της στον Θεό. Γιατί Αυτός είπε και έγιναν, πρόσταξε Αυτός και θεμελιώθηκαν. 
(Ψαλμος 33:9) 

 
Μια εκπληκτική τάξη και διαμόρφωση της φύσης και των φυσικών 
νόμων. 

Από το απέραντο του διαστήματος μέχρι και την πιο μικροσκοπική μορφή ζωής, έχουν 
όλα την τάξη τους. Αλλά η τάξη δεν γίνεται από μόνη της και οι νόμοι της φύσης 
προϋποθέτουν ένα νομοθέτη. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα 
όσα υπάρχουν σ΄αυτόν. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. (Πραξεις 17:24) 
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Η πιο φανερή ένδειξη για έναν Δημιουργό είναι ο ίδιoς ο άνθρωπος. 

Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε μέσα 
στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό ον. (Γένεσις 2:7) Σε 
αντίθεση με τα ζώα, ο άνθρωπος έχει αυτό που ονομάζουμε προσωπικότητα. Ο 
άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται, να αισθάνεται και έχει θέληση. Έχει συνείδηση, μπορεί 
να παίρνει λογικές αποφάσεις και μπορεί να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Έχει την 
ικανότητα να αγαπάει και να ενθουσιάζεται. Αλλά πιο πολύ έχει μια βαθεια λαχτάρα για 
το Θεό. Από πού έχει αυτές τις ιδιότητες; Δεν μπορούσαν να γεννηθούν από την εξέλιξη 
ή από μια αλυσίδα τυχαίων συμβάντων. Ο άνθρωπος δεν είναι μια σύμπτωση. Ο 
βασιλιάς Δαυίδ, που έγραψε πολλούς από τους ψαλμούς της Βίβλου, το εκφράζει έτσι: 
Σ΄ευχαριστώ που με έκανες πλάσμα Σου τόσο θαυμαστό. Όλα όσα κάνεις είναι 
εξαίσια κι εγώ αυτό πολύ καλά το ξέρω. (Ψαλμος 139:14) 

 
 
 
 

2. Πού βασίζεται η γνώση μας 
   Ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από την Αγία Γράφη 
 
 

Χρειαζόμαστε αξιόπιστες μαρτυρίες για το Θεό. 

Ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιώβ (γι΄αυτόν υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο στην Αγία 
Γραφή) ρωτήθηκε: Θαρρείς ότι μπορείς τα βάθη να νοήσεις του Θεού, τα μυστικά να 
εξιχνιάσεις του Παντοδυνάμου; (Ιωβ 11:7) Τί θα μπορούσε να απαντήσει; Δεν 
μπορούμε από μόνοι μας να αναγνωρίσουμε το Θεό και έτσι χρειαζόμαστε να μας 
αποκαλυφθεί ο ίδιος. 
 

Ο Θεός φαναιρώνεται π.χ. στην φύση. 

Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα 
που έχει φτιάξει. (Ψαλμός 19:2) Μόνο το σύμπαν στο μέγεθος και την τάξη του, στην 
ποικιλία και την ομορφιά του, μας αποκαλύπτει πολλά πράγματα για τον Θεό, που το 
έφτιαξε. Στη δημιουργία της γης μας, ο Θεός δείχνει την δύναμή Του και την ασύλληπτη 
σοφία Του. Παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του 
ιδιότητα, (οι ανθρωποι) μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία, από τότε 
που έγινε ο κόσμος. (Ρωμαίους 1:20) 
 

Ο Θεός μιλά στους ανθρώπους. 

Η επικοινωνία ¨ζωντανεύει¨ με τα λόγια που ανταλλάσσουμε.. Και ο Θεός φανέρωσε τον 
εαυτό Του μόνο σε λίγους. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο 
θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα, αξιώθηκαν άγιοι άνθρωποι να 
μιλήσουν εκ μέρους του Θεού. (Β’ Πέτρου 1:21) Σε κανένα άλλο λογοτεχνικό κείμενο 
δεν βρίσκουμε τόσες ακριβείς και λεπτομερείς προγνώσεις (προφητείες) που αργότερα 
επαληθεύτηκαν.  
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Ας σκεφτούμε μόνο τον τόπο που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός ή τις λεπτομέρειες που 
αφορούν στην σταύρωσή Του. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Μέσα σε ολόκληρη 
την Βιβλο ο Θεός έχει έναν ορισμένο σκοπό. Ό,τι βρίσκεται στην Γραφή είναι 
εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για την διδασκαλία της 
αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για την διόρθωση των λαθώνν, για την 
διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως την θέλει ο Θεός. (Β’ Τιμοθέου 3:16) 

 

Κανένα άλλο βιβλίο δεν είχε 
ποτέ τέτοια δύναμη για να 
αλλάξει την ζωή μας. 

Το ιδιαίτερο της Βίβλου φαίνεται στα 
αποτελέσματά της στην ζωη των 
ανθρώπων. Γι΄αυτό κι εμείς 
ευχαριστούμε αδιάκοπα το Θεό, γιατί 
όταν ακούσατε από μας τον λόγο του, 
τον δεχτήκατε όχι ως ανθρώπινο λόγο 
αλλά ως λόγο του Θεού, όπως 
πραγματικά και είναι. Αυτός ο λόγος  

  εκδηλώνεται με έργα σ΄εσάς που 
πιστεύετε. (Α’ Θεσσαλονικεις 2:13) Εκατομύρια άνθρωποι μαρτυρούν από προσωπική 
τους πείρα: Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει την ζωή. Η μαρτυρία Του 
είναι αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο. (Ψαλμος 19:8) 
 
 
 
 

3. Δεν είναι ορατός, αλλά μπορούμε να Τον γνωρίσουμε 
   Ο Θεός, ο δημιουργός μας, αυτοσυστήνεται 
 
 
Ο καθένας μας έχει τις δικές του αντιλήψεις για τον Θεό. Κάποιοι τον βλέπουν σαν ένα 
καλοσυνάτο παππού με μακρυά άσπρα γένια, που ευχαρίστως παραβλέπει τα λάθη 
μας. Άλλοι τον βλέπουν σαν τον μεγάλο, ουράνιο αστυνομικό. Για άλλους είναι κάτι 
υπερφυσικό, που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο μόνος που μπορεί να δώσει 
αληθινές πληροφορίες, είναι ο ίδιος ο Θεός. Τα επόμενα παραδείγματα περιγράφουν τί ο 
ίδιος αποκαλύπτει στην Βίβλο για τη φύση Του. 

Ο Θεός είναι ασύλληπτα μεγάλος. 

Πολλά πράγματα του Θεού δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Είναι τα έργα του 
μεγάλα και ανεξιχνίαστα και είναι αναρίθμητα τα θαύματά του. (Ιωβ 5:9) Ο Θεός είναι 
εκτός των ορίων μας, έξω από την ανθρώπινη λογική και αυτό το χάσμα δεν μπορούμε 
να το γεφυρώσουμε με τις σκέψεις μας. Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήττει. Αν 
μπορούσαμε να Τον κατάλαβουμε εντελώς, δεν θα ήταν Θεός.  
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   Απρόσιτος σ΄εμάς ο 
Παντοδύναμος. Υπέρτατος στην 
δύναμη, στην κρίση, στην τέλεια 
δικαιοσύνη, που δεν την 
καταπατεί. Γι΄αυτόν το λόγο οι 
άνθρωποι τον σέβονται, κι αυτός 
κανέναν δεν υπολογίζει απ΄όσους 
λένε πως τάχα είναι σοφοί. (Ιώβ 

37:23-24) 

Ο Θεός είναι μια 
προσωπικότητα. 

Ο Θεός δεν είναι ένα αντικείμενο, μια  
   δύναμη ή μια σκέψη. Με τον τρόπο 

που σκέφτεται, αισθάνεται, εύχεται και πράττει, δείχνει πως είναι ένα ζωντανό 
πρόσωπο. Αλλά δεν είναι απλά «Εκείνος εκεί πάνω», ή ο «καλός Θεός» ή ένα είδος 
«υπερανθρώπου». Αλλά ο Κύριος είναι Θεός αληθινός, Θεός ζωντανός και 
βασιλιάς αιώνιος. (Ιερεμίας 10:10) 

 
Ο Θεός είναι αιώνιος. 

Ο Θεός δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Χρησιμοποιώντας τα λόγια της Βίβλου: Πριν 
γεννηθούνε τα βουνά και πάρει υπόσταση η οικουμένη, από πάντα και για 
παντοτινά εσύ είσαι ο Θεός. (Ψαλμος 90:2) Ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο ο Θεός 
δεν ήταν παρών, ούτε υπήρξε ούτε και θα υπάρξει. Ο Θεός αυτοσυστήνεται: Εγώ ειίμαι 
το Άλφα (η αρχή) και το Ωμέγα (το τέλος), λέγει ο Θεός, ο Παντοκράτορας Κύριος, 
αυτός που αληθινά υπάρχει και υπήρχε και θα’ρθει. (Αποκάλυψη 1:8). Και παραμένει 
πάντα ο ίδιος Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα. (Εβραίους 

13:8) Έτσι όπως ήταν ο Θεός, είναι και σήμερα και θα είναι για πάντα. 

Ο Θεός είναι ανεξάρτητος. 

Κάθε ζωντανή ύπαρξη εξαρτάται από άλλες μορφές ζωής, από το περιβάλλον και τελικά 
από τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι εντελώς ανεξάρτητος από την δημιουργία Του. Ούτε 
υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να ΄χε ανάγκη από κάτι, αφού αυτός είναι 
που δίνει σε όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. (Πράξεις 17:25) 

Ο Θεός είναι δίκαιος. 

Η Βίβλος λέγει: Γιατί ο Κύριος είναι Θεός δικαιοσύνης, μακάριοι όσοι Τον 
εμπιστεύονται. (Ησαϊας 30:18) Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνον ο δημιουργός και ο 
συντηρητής μας, αλλά και ο κριτής μας. Δικαιοσύνη και κρίση άμεμπτη είναι του 
θρόνου σου το στήριγμα. (Ψαλμός 97:2) Ανταμείβει και τιμωρεί τώρα και στην 
αιωνιότητα με απόλυτη και αμετάβλητη δικαιοσύνη. 
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Ο Θεός είναι άγιος. 

Ποιος Κύριε από τους θεούς συγκρίνεται 
μ’εσένα; Ποιος είναι σαν εσένα στην 
αγιοσύνη ένδοξος, στα έργα φοβερός και 
τεχνουργός θαυμάτων; (Έξοδος 15:11) Η 
αγιοσύνη του Θεού είναι ασύγκριτη. Μόνον ο 
Κύριος είναι άγιος! Άλλος θεός έξω από 
κείνον δεν υπάρχει. Κανένας δεν μπορεί να 
προστατεύει όπως αυτός. (Α’ Σαμουήλ 2:2) Δεν 
κάνει λάθη και δεν έχει αδυναμίες. Και Αυτός ο 

άγιος Θεός ζητά από όλους μας να είμαστε κι εμείς άγιοι. Και αυτήν την προτροπή για 
μας την βρίσκουμε γραμμένη στο βιβλίο του, την Αγία Γραφή. Να γίνετε άγιοι γιατί εγώ 
είμαι άγιος. (Α’ Πέτρου 1:16) 

 
Ο Θεός είναι παντογνώστης. 

Η γνώση Του είναι απόλυτη. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί 
να κρυφτεί απ’ τον Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σ’ 
Αυτόν θα δώσουμε λόγο. (Εβραίους 4:13) Ο Θεός τα ξέρει όλα για το παρελθόν, το 
παρόν και το μέλλον. Ακόμα όλες μας τις σκέψεις, λόγια και πράξεις. Η σοφία του είναι 
τέλεια και ξεπερνάει την κάθε μας αντίληψη. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η 
σοφία και η γνώση του Θεού! Πόσο  ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και 
ανεξιχνίαστα τα σχέδιά του. (Ρωμαίους 11:33) 

 

Ο Θεός είναι παντοδύναμος. 

Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός όλων των ανθρώπων και τίποτα δεν είναι αδύνατο σ’ 
εμένα. (Ιερεμίας 32:27) Δεν μπορεί π.χ. να λέει ψέμματα και να μην κρατάει τις 
υποσχέσεις Του. Δεν μπορεί να κάνει λάθη, ούτε να αμαρτάνει, ούτε να αρνηθεί τον 
εαυτό Του. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, που είναι σύμφωνο με την θεϊκή Του 
φύση. 
 

Ο Θεός είναι αγάπη. 

Αυτό είναι το πιο όμορφο και το πιο σημαντικό. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον 
κόσμο ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή Του Υιό, για να μην χαθεί 
όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. (Ιωάννης 3:16) Με τον γιο Του, 
που είναι ένα με τον πατέρα, προσφέρει την ζωή Του για μας τους ανθρώπους. Τίποτα 
δεν είναι πιο μεγάλο, από το να δώσεις την ζωή σου για κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο 
υπέρτατος τρόπος για να μας δείξει την αγάπη Του, και αυτό όχι θεωρητικά αλλά 
έμπρακτα στη ζωή μας. 
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4. Ο πιο μεγάλος μας προορισμός 
   Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με θαυμαστό τρόπο 
 

Εμείς οι άνθρωποι ψάχνουμε το σκόπο της ζωής. 

Γιατί υπάρχουμε; Από πού καταγόμαστε; Έχει πραγματικά η ζωή μας κάποιον σκοπό; 
Αρχικά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε απλά να υπάρχουμε και να 
φυτοζωούμε. Είμαστε κάτι παραπάνω από ένα τυχαίο σύνολο ατόμων σ΄ έναν ευνοϊκό 
συνδυασμό. Η Βίβλος μάς λέγει, πως ένας σοφός και άγιος Θεός μας δημιούργησε σαν 
κάτι ιδιαίτερο. Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με την δική 
του εικόνα, «κατ’ εικόνα Θεου» τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και 
γυναίκα. (Γένεσις 1:27) Εάν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τον ήλιο, το φεγγάρι και τα 
άστρα, ίσως να αισθανόμαστε πολύ μικροί, αλλά ο Θεός μάς έβαλε σε μια μοναδική και 
πολύ ψηλή θέση . 
 

Είμαστε κάτι παραπάνω από ένα εξελιγμένο ζώο. 

Αυτό το καταλαβαίνουμε εύκολα γιατί έχουμε μιαν ελεύθερη θέληση να διαμορφώνουμε 
τη ζωή μας. Να κάνετε πολλά παιδιά, ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη 
γη και να κυριαρχήσετε σ’ αυτήν. Να εξουσιάζετε στης θάλασσας τα ψάρια, στου 
ουρανού τα πτηνά και σε κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη. (Γένεσις 1:28) Γίναμε 
προσωπικοί διαχειριστές του Θεού πάνω στη γη. Πήραμε την ευθύνη για τον τρόπο της 
ζωής μας αλλά και των άλλων όντων. 

 

Μας χάρισε μιαν ιδιαίτερη τιμή 
(αξιοπρέπεια). 

Το ότι δημιουργηθήκαμε «κατ’ εικόνα Θεού» δεν 
σημαίνει πως είμαστε μια μικρότερη έκδοση του Θεού 
με τις ίδιες ιδιότητες σε μικρότερη μόνο ποσότητα. 
Σημαίνει κυρίως πως ο σκοπός μας είναι η κοινωνία 
και η σχέση με τον Θεό. Μπορούμε π.χ. να 
προσευχόμαστε κι έτσι να επικοινωνούμε με το Θεό. 
Στην αρχή της ιστορίας του κόσμου ζούσαμε σ’ ένα 
τέλειο περιβάλλον, σε μια σχέση αγάπης μεταξύ μας 
και σε μια απόλυτη αρμονία με το Θεό. 
 

Τότε δεν υπήρχε κρίση ταυτότητας. 

Όχι μόνον εμείς οι άνθρωποι ήμασταν ικανοποιημένοι και απόλυτα ευχαριστημένοι με 
την ύπαρξή μας, αλλά και ο Θεός. Το ξέρουμε γιατί η Γραφή  λέει ότι στο τέλος της 
δημιουργίας με την πλάση του ανθρώπου, όλα ήταν τέλεια. Ο Θεός είδε τα 
δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα πολύ καλά. (Γένεσις 1:31) Όσο 
ακολουθούσαμε τις οδηγίες του Θεού στον παράδεισο ζούσαμε ευτυχισμένοι και σε 
απόλυτη αρμονία με το Θεό. Γνωρίζαμε ποιοι είμαστε και για ποιον λόγο είμαστε στη γη. 
 
Σήμερα ζούμε σε μιαν εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αλλά γιατί είναι έτσι; Τί 
μεσολάβησε;  
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5. Η πιο μεγάλη καταστροφή στην ιστορία του κόσμου 
    Ο άνθρωπος εναντιώνεται στο Θεό 
 
 

Ποια είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, που εμείς οι άνθρωποι 
έχουμε βιώσει; 

Πολλές ειδήσεις στις εφημερίδες, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση μάς θυμίζουν πως 
ο κόσμος δεν πάει καλά. Είναι βέβαια εύκολο να παραπονιόμαστε για τη βία, την αδικία, 
το χάος και τα λάθη στην κοινωνία, αλλά πριν να καταδικάσουμε τους άλλους, θα 
έπρεπε πρώτα να πληροφορηθούμε τις πραγματικές αιτίες. Η Αγία Γραφή λέει: Μέσω 
ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. 
Έτσι εξαπλώθηκε ο Θάνατος σ’ όλους τους ανθρώπους γιατί όλοι αμάρτησαν. 
(Ρωμαίους 5:12) 

 

Ο Θεός έβαλε έναν μόνον όρο. 

Οι προπάτορές μας (Αδάμ και Εύα) 
ζούσαν με μεγάλη ελευθερία. Απ’ όλα 
τα δέντρα του κήπου μπορείς να 
τρως. Από το δέντρο όμως της 
γνώσης του καλού και του κακού να 
μην φας. Γιατί την ίδια μέρα που θα 
φας απ’ αυτό εξάπαντος θα πεθάνεις. 
(Γένεσις 2:16-17) Με αυτόν τον τρόπο 
ήθελε ο Θεός να δοκιμάσει αν 
μπορούμε να ανταποκριθούμε στην 
εμπιστοσύνη που μας έδειξε και αν  

    είμαστε άξιοι της ελευθερίας που μας 
χάρισε. Αλλά ο διάβολος πλάνησε την Εύα στο  να μην εμπιστευθεί τα λόγια του Θεού 
και να πράξει ενάντια σ΄αυτά. Η γυναίκα είδε ότι οι καρποί του δέντρου ήταν 
εύγευστοι, ελκυστικοί και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. 
Πήρε, λοιπόν, από τους καρπούς του κι έφαγε, έδωσε και στον άντρα της, που 
ηταν μαζί της, κι έφαγε κι αυτός. (Γένεσις 3:6) 
 

Εκείνη την στιγμή «ήρθε η αμαρτία στον κόσμο». 

Με αυτή την συνειδητή ανυπακοή χωρίστηκαν ο Αδάμ και η Εύα από τον Θεό. Ξαφνικά 
υπήρχε ένας τοίχος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αντί να αγαπούν τον Θεό, τώρα Τον 
φοβούνταν. Τότε άκουσαν τον θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός, καθώς 
περπατούσε στον κήπο το δειλινό, και κρύφτηκαν απ’ αυτόν ο Αδάμ και η γυναίκα 
του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. (Γένεσις 3:8) Αντί να είναι σίγουροι, 
ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι, ήταν εξ’ αιτίας της αμαρτίας τους ένοχοι και 
φοβισμένοι. 
 



10 
 

Το αποτέλεσμα ήταν ο χωρισμός. 

Ο Θεός είχε πει πως η επαφή μαζί Του διακόπτεται αν δεν υπακούσουμε και έτσι κι 
έγινε. Σ’ αυτήν την φριχτή στιγμή χωριστήκαμε από το Θεό και έτσι είμαστε πνευματικά 
νεκροί. Και από τότε υπάρχει σαν τελικό αποτέλεσμα και ο φυσικός θάνατος. Αλλά όχι 
μόνο αυτό: Ο Αδάμ και η Εύα μάς κληρονόμησαν την κατεστραμένη και αμαρτωλή τους 
φύση. Και έτσι είναι μέχρι σήμερα. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η 
αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σ’ όλους 
τους ανθρώπους γιατί όλοι αμάρτησαν. (Ρωμαίους 5:12) Ας προσέξουμε την 
σημαντικη λεξη «όλοι». Μας περιλαμβάνει όλους μας. Είμαστε αμαρτωλοί και θα 
πεθάνουμε. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας 
και δεν λέμε την αλήθεια. (Α’ Ιωάννη 1:8) Η ζωή μας το αποδεικνύει, και αυτά που η 
Βίβλος λέγει, είναι αληθινά. 
 

Ζούμε πραγματικά όπως ο Θεός θέλει; 

Είμαστε πάντα ειλικρινείς, γεμάτοι αγάπη, χωρίς να βάζουμε πρώτο τον εαυτό μας- 
δηλαδή χωρίς καμία ενοχή; Ο Θεός ξέρει την απάντηση σ’ αυτές τις ερωτήσεις και αν 
είμαστε ειλικρινείς, το ίδιο κι εμείς. Γιατί όλοι έχουν αμαρτήσει και βρίσκονται μακρυά 
από την δόξα του Θεού. (Ρωμαίους 3:23) Κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός- απο την 
γέννησή του, από τη φύση του, από τις πράξεις του και με δική του απόφαση. Και 
σ΄αυτήν την πραγματικότητα και τα αποτελέσματά της, θα πρέπει να σταθείς κι εσύ 
αντιμέτωπος. 
 
 
 
 
 

6. Χωρίς ελπίδα 
   Ο άνθρωπος γίνεται σκλάβος της αμαρτίας 
 
 
 

Ανίατα χαμένος. 

Αν ο γιατρός μάς πει πως είμαστε άρρωστοι, ρωτάμε αμέσως: είναι σοβαρό; Πολύ πιο 
αναγκαία είναι αυτή η ερώτηση στην πνευματική αρρώστια- την αμαρτία. Εύκολα 
παραδεχόμαστε πως είμαστε αμαρτωλοί, γιατί κατά πάσαν πιθανότητα, δεν ξέρουμε τί 
αυτό σημαίνει. Σκεφτόμαστε ότι η ανθρώπινη φύση δεν είναι τέλεια ή κρυβόμαστε πίσω 
από την πρόταση: «Αυτό κάνουν όλοι». Αλλά με αυτές τις εξηγήσεις απλώς 
αποφεύγουμε τη βασική ερώτηση: Πόσο σοβαρή είναι πραγματικά η κατάστασή μας; Η 
Αγία Γραφή μάς πληροφορεί. 
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  Η Γραφή μας λέει πως έχουμε 
χαλάσει (σαπίσει) εντελώς. 

Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι καλό. Η αμαρτία όμως έχει 
περάσει σε κάθε τομέα της ανθρώπινής μας 
ύπαρξης- στο πως σκεφτόμαστε, τι 
αισθανόμαστε, τι θέλουμε, στη συνείδησή 
μας, στην ψυχική μας κατάσταση και στη 
φαντασία μας. Ανεξερεύνητα είναι τα βάθη 
της ανθρώπινης καρδιάς. Είναι τόσο 
απατηλή και αδιόρθωτη, ποιος μπορεί να  

  την γνωρίσει σε βάθος; (Ιερεμίας 17:9) Το 
βασικό πρόβλημα δεν είναι πως σε τούτη ή την άλλη περίπτωση κάναμε κάτι για το 
οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Το πρόβλημα είναι το τί είμαστε. Εμείς οι 
άνθρωποι αμαρτάνουμε συνεχώς, γιατί η ίδια μας η φύση μάς παρασύρει. Γιατί μέσα 
από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνείες, 
φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηριές, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, 
αλαζονεία, αφροσύνη. (Μάρκος 7:21-22) 
 

Στα μάτια του Θεού είναι κάθε αμαρτία σοβαρή. 

Ας προσέξουμε πως στο παραπάνω εδάφιο σκέψεις, λόγια και πράξεις προέρχονται 
από διαφόρους τομείς της ζωής. Μερικές φορές περιορίζουμε την έννοια της αμαρτίας 
σε κακουργήματα όπως ο φόνος, ή η ληστεία. Αλλά η Βίβλος δεν μας δίνει κανένα 
δικαίωμα για μια τέτοια περιορισμένη αντίληψη της αμαρτίας. Κάθετί που δεν επαρκεί 
στους απόλυτους όρους του Θεού είναι αμαρτία. Κάθε ατέλεια σ’ αυτά που λέμε, 
κάνουμε ή σκεφτόμαστε είναι αμαρτία. Και ειλικρινά: Ποιος είναι που μπορεί να πει: 
«ξάγνισα την καρδιά μου, είμαι άσπιλος από την αμαρτία μου». (Παροιμίες 20:9) Εσύ 
μπορείς; 
 

Η αμαρτία είναι επανάσταση εναντίον της κυριαρχίας του Θεού και 
των νόμων του. 

Όποιος αμαρτάνει παραβαίνει το νόμο του Θεού. Η αμαρτία είναι η ίδια η ανομία. 
(Α’ Ιωάννη 3:4) Κανένας νόμος δεν μας υποχρεώνει να λέμε ψέμματα, να εξαπατούμε, να 
έχουμε βρώμικες σκέψεις ή να αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Εμείς το 
αποφασίζουμε. Αν παραβαίνουμε τις καλές διατάξεις του Θεού και έτσι ενσυνείδητα τον 
παραβλέπουμε, είναι πολύ σοβαρό. Ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα να περάσει 
απαρατήρητο. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής. (Ψαλμός 7:12) Ο Θεός δεν παραβλέπει 
πότε την αμαρτία. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι, πως καμία αμαρτία δεν μένει 
ατιμώρητη. Μερικές φορές βλέπουμε την τιμωρία του Θεού για την αμαρτία και σ΄ αυτήν 
τη ζωή. Αλλά η τελική τιμωρία έρχεται μετά τον θάνατο, την ημέρα της κρίσης. Καθένας 
μας, λοιπον, θα λογοδοτήσει στο Θεό για τον εαυτό του. (Ρωμαίους 14:12) 
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7. Το μέλλον μας χωρίς τον Θεό 
  Ο άνθρωπος κατευθύνεται στην αιώνια απώλεια 
 
 
Υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις, για το τί συμβαίνει μετά το θάνατο. Μερικοί 
νομίζουν πως όλα τελειώνουν, άλλοι πως όλοι θα πάμε στον ουρανό. Άλλοι πιστεύουν 
σ’ έναν τόπο, όπου οι ψυχές των αμαρτωλών καθαρίζονται για να πάνε αργότερα στον 
ουρανό. Αλλά η Αγία Γραφή δεν αναφέρει τέτοια πράγματα. 
 

Αυτό που ο Θεός μάς λέει είναι εντελώς διαφορετικό και ξεκάθαρο. 

Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από τον Θεό. (Εβραίους 

9:27) Όποιος βρίσκεται σε σωστή σχέση με το Θεό, πηγαίνει στον ουρανό για να 
περάσει την αιωνιότητα στην ένδοξη παρουσία του Θεού. Για όλους τους άλλους 
υπάρχει ένας άλλος αιώνιος τόπος. Αυτοί θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο, μακρυά 
από το πρόσωπο του Κυρίου κι από την ένδοξη μεγαλοπρέπειά του. (Β’ 

Θεσσαλονικείς 1:9) Γι’ αυτήν την κατάσταση χρησιμοποιεί η Βίβλος την λέξη «κόλαση». 
 

Η κόλαση υπάρχει στην 
πραγματικότητα. 

Δεν είναι μια εφεύρεση της εκκλησίας. Η Αγία 
Γραφή μιλά πιο συχνά για την κόλαση παρά 
για τον ουρανό. Ο Χριστός ρώτησε κάποτε 
τους θρησκευομένους της εποχής Του: Πώς 
θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την 
κόλαση; (Ματθαίος 23:33). Δεν ήταν μια 
ρητορική ερώτηση. Και σε άλλες περιπτώσεις 
είχε πει ο Ιησούς: Να σας πω ποιον να 
φοβηθείτε: το Θεό, που έχει την εξουσία 
να σας ρίξει στην κόλαση μετά τον φυσικό  

  θάνατο. (Λουκάς 12:5) 
 

Η κόλαση είναι ένας τρομακτικός τόπος. 

Υπάρχουν πολλές εικόνες που περιγράφουν αυτόν τον τόπο. Είναι εικόνες φοβερής 
ταλαιπωρίας. Μιλάνε για σκοτάδι και φωτιά. Και θα τους ρίξουν στο καμίνι της 
φωτιάς, εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. (Ματθαίος 13:42) Είναι λόγια 
σκληρά αλλά αληθινά. Οι άνθρωποι που είναι εκεί, είναι κάτω από την κατάρα του Θεού. 
Εκεί δεν υπάρχει τίποτα καλό, ούτε η πιο μικρή βοήθεια ή ξαλάφρωμα. 
 

Η κόλαση είναι ένας τόπος οριστικός και αμετάκλητος. 

Από την κόλαση δεν υπάρχει έξοδος ούτε επιστροφή, δηλαδή δεν μπορείς να 
ξαναφύγεις. Αυτό σημαίνει, πως ο άνθρωπος μετά τον θάνατο δεν μπορεί να μετακινηθεί 
μεταξύ κόλασης και ουρανού. Κι εκτός απ’ όλα αυτά, υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο 
χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν απο’ δω σε σας να μην μπορούν, ούτε 
οι από’ κει μπορούν να περάσουν σε μας. (Λουκάς 16:26)  
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Ο τρόμος, η μοναξιά και τα βάσανα της κόλασης δεν εξυπηρετούν την αναμόρφωση του 
ανθρώπου, αλλά είναι μια αιώνια τιμωρία. 
 

Η κόλαση είναι τόπος της δικής μας εκλογής. 

Εσύ όμως παραμένεις σκληρός κι αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό 
σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει σ’ όλους φανερή 
η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. 
(Ρωμαίους 2:5-6) Στην κόλαση λοιπόν και στον ουρανό υπάρχουν μόνον εθελοντές. Η 
οργή του Θεού θα πέσει σ’ αυτούς που στη ζωή τους αρνήθηκαν τον Ιησού Χριστό και 
αντί γι’ Αυτόν υπάκουσαν στην αδικία. Αρνήθηκαν την προσφορά της σωτηρίας του 
Θεού. Ήθελαν να ζήσουν στην γη χωρίς τον Θεό. Και ο Θεός δέχεται αυτήν τους την 
απόφαση. Έτσι δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το Θεό για αδικία. 
 

Φόβητρο ή αγάπη; 

Πολλές φορές κατηγορούνται οι χριστιανοί, πως με τις λέξεις «αμαρτία» και «κόλαση» 
προκαλούν το φόβο. Τί πρέπει να κάνει ο Θεός; Να αφήσει τους ανθρώπους να 
κατευθύνονται στη δυστυχία τους; Είναι αυτό αγάπη; Η Γραφή μάς μιλάει για τα κίνητρα 
του Θεού: Εγώ όσους αγαπώ τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα (ή με την αγάπη 
μου τους δείχνω την ενοχή τους). Γι’ αυτό δείξε ζήλο και μετανόησε. (Αποκαλυψη 

3:19) Με την προοπτική της κόλασης θα πρέπει  να ξανασκεφτείς τη ζωή σου. 
 
 
 
 
 

8. Το να έχεις μια θρησκεία δεν φτάνει 
    Ο Ιησούς Χριστός είναι το κλειδί 
 
 

Είμαστε αθεράπευτα θρησκευόμενοι. 

Σε όλες τις κουλτούρες υπάρχουν εκατοντάδες προσπάθειες για εκπλήρωση του πόθου 
μας, να έχουμε ειρήνη με το Θεό. Σε πολλές θρησκείες του κόσμου μας ο άνθρωπος 
γυρεύει τον Θεό σε αντικείμενα όπως τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα, τη γη, την φωτιά 
και το νερό και ακόμα σε εικόνες από ξύλο, πέτρα, μέταλλο, σε ψάρια, πουλιά και ζώα. 
Οι άνθρωποι προσκυνούν αμέτρητα είδωλα και πνεύματα. Ακόμα και στην δική μας 
φαινομενικά διαφωτισμένη κοινωνία, γίνονται π.χ. τα χρήματα ή η αγάπη για τα είδωλα. 
Κοίταξα (τα είδωλα) μα κανένας δεν υπήρχε ανάμεσά τους σύμβουλος, να τον 
ρωτήσω και να απαντήσει. Όλοι τους είναι ένα μηδέν, τα έργα τους είναι ένα 
τίποτα, τα είδωλά τους άνεμος και ματαιότητα. (Ησαϊας 41:28-29) 
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  Η θρησκευτικότητα δεν 
μπορεί να σβήσει την 
αμαρτία. 

Τα θρησκευτικά δόγματα θα πρέπει να 
βοηθούν τους ανθρώπους να 
τακτοποιήσουν την σχέση τους με το 
Θεό. Αλλά όταν απαιτούν τις δικές μας 
προσπάθειες για να σωθούμε, είναι 
άδικος κόπος. Και αυτό γιατί και η 
καλύτερη μορφή ευσέβειας είναι 
ελαττωματική και δεν αρκεί στο Θεό. Ο 
Θεός απαιτεί τελειότητα. Με 
ανθρώπινα και θρησκευτικά 
επιτεύγματα οι εμπειρίες- όπως η 
βάπτιση, η θεία κοινωνία, ο  

  εκκλησιασμός, οι προσευχές, τα καλά 
έργα, η μελέτη της Βίβλου- δεν ξεπληρώνεται ούτε μία αμαρτία. 
 

Με τις καλές μας πράξεις δεν ισοζυγίζουμε τις κακές. 

Αν θέλεις να αποκαταστήσεις την σχέση σου με τον Θεό, πρέπει να εμπιστευθείς την 
προσφορά του Ιησού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί 
να καυχηθεί γι’ αυτό. (Εφεσίους 2:9) 
 

Η θρησκευτικότητα δεν μπορεί να αλλάξει την αμαρτωλή φύση του 
ανθρώπου. 

Η συμπεριφορά μας δεν είναι το κύριο πρόβλημα, είναι μόνο ένα σύμπτωμα. Όταν 
πηγαίνουμε στην εκκλησία ή παίρνουμε μέρος σε άλλες θρησκευτικές εκδηλώσεις, ίσως 
αισθανόμαστε καλά. Μα αυτό δεν αλλάζει τίποτα από την πραγματική μας κατάσταση. 
Αλλά εσύ πρέπει να ξέρεις πως ο άνθρωπος είναι ακάθαρτος. Και τίποτα καθαρό 
δεν προέρχεται απ’ αυτόν. (Ιώβ 14:4) 
 

Πολύ καλο - μα δεν είναι αρκετό. 

Το να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και να 
προσευχόμαστε σίγουρα δεν είναι λάθος. Αντίθετα είναι ωφέλιμα και ο Θεός μάς 
παραγέλλει να τα κάνουμε. Αλλά αυτά μόνο δεν μας κάνουν χριστιανούς. 
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9. Ο Θεός έρχεται σε επαφή μαζί μας 
    Ο Ιησούς Χριστός φανερώνει την μοναδικότητά Του 
 
 
Αν οι δικές μας πράξεις δεν μπορούν να μας σώσουν, πώς θα μπορέσουμε να πάμε 
στον ουρανό; Δεν υπάρχει άλλος δρόμος; Για να απαντήσουμε σωστά σ’ αυτήν την 
ερώτηση, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε, τί συνέβη όταν ο Ιησούς πέθανε στο 
σταυρό και τί ο θάνατός Του σημαίνει για εμάς. 

 

Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος και 
άγιος, πρέπει να τιμωρήσει την 
αμαρτία μας. 

Αλλά παράλληλα η Γραφή μας λέει: Ο Θεος 
είναι αγάπη. (Α’ Ιωάννη 4:8) Ο Θεός μισεί μεν 
την αμαρτία, αλλα αγαπάει τους αμαρτωλούς 
και θέλει να τους συγχωρήσει. Πώς 
μπορούμε να πάρουμε την συγχώρηση όταν 
η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί τον 
πνευματικό και σωματικό μας θάνατο; Μόνο 
ο Θεός είχε τη δυνατότητα να δώσει λύση 
σ΄αυτό το πρόβλημα και το έκανε στο 
πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο πατέρας 

(Θεός) έστειλε τον Υιό του για να σώσει τον  
   κόσμο. (Α’ Ιωάννη 4:14) 

 

Ο Υιος του Θεού έγινε άνθρωπος. 

Παρόλο που ο Ιησούς ήταν ολοκληρωτικά άνθρωπος, κράτησε και την θεϊκή του 
υπόσταση. Γιατί μόνο στον Χριστό κατοικεί σωματικά όλη η θεότητα. (Κολοσσαείς 

2:9) Ο Ιησούς Χριστός είναι μοναδικός. Η Βίβλος το διακυρήττει επανειλημμένα. 
 

Η Γέννησή Του ήταν μοναδική. 

Δεν είχε ανθρώπινο πατέρα. Με την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος έγινε η 
σύλληψή Του στο σώμα μιας παρθένας. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα 
σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι’ αυτό και το άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα 
ονομαστεί Υιός Θεού. (Λουκάς 1:35) 
 

Τα λόγια του ήταν μοναδικά. 

Όλοι (που τον άκουγαν) έμεναν κατάπληκτοι με την διδασκαλία του, γιατί μιλούσε 
με αυθεντία. (Λουκάς 4:32) 
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Τα θαύματά Του ήταν μοναδικά. 

Όταν ο Ιησούς ρωτήθηκε για την γνησιότητα της μαρτυρίας Του, αναφέρθηκε στα 
θαύματα που έκανε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν, λεπροί 
καθαρίζονται και κωφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται. (Ματθαίος 11:5) 
 

Ολόκληρη η ζωή Του ήταν μοναδική. 

Αντίθετα, (ο Ιησούς) έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, 
χωρίς όμως να αμαρτήσει. (Εβραίους 4:15) Αυτή η αναφορά της Βίβλου επιβεβαιώνει, 
πως ο Ιησούς σαν άνθρωπος ακολούθησε απόλυτα το νόμο του Θεού. Και αυτό 
σημαίνει πως δεν θα έπρεπε να υποστεί το θάνατο, σαν τιμωρία της αμαρτίας. Παρ’ όλα 
αυτά Τον συνέλαβαν με ψεύτικες κατηγορίες, τον καταδίκασαν με πλαστές μαρτυρίες και 
τελικά σταυρώθηκε πάνω σ’ ένα λόφο κοντά στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ο θάνατός Του δεν 
ήταν ένα «δυστύχημα». Γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός, που το θέλησε και το γνώριζε. 
(Πραξεις 2:23) Ο πατέρας έστειλε τον Υιό με σκοπό, να πάρει Εκείνος την τιμωρία της 
αμαρτίας και ο Ιησούς ακολούθησε αυτόν το δρόμο εθελοντικά. Ο Υιός του ανθρώπου 
δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη 
ζωή του λύτρο για όλους. (Ματθαίος 20:28) 
 

Ο Θάνατός Του ήταν το ίδιο μοναδικός και σημαντικός όπως και η 
ζωή Του. 

Η Αγία Γραφή περιγράφει συνοπτικά τον δρόμο της σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού. 
Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή 
του υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. 
(Ιωάννης 3:16) 
 
Σε ό,τι αφορά τον Ιησού Χριστό, μπορείς να το διαβάσεις στην Βίβλο, στα τέσσερα 
πρώτα βιβλία (ευαγγέλια) της Καινής Διαθήκης. 
 
 
 
 
 

10. Ο Θεός δείχνει την αγάπη Του 
     Ο Ιησούς Χριστός προσφέρει τα πάντα για μας 
 
 
Πολλά μπορούμε να πούμε για τον Χριστό. Για τα καταπληκτικά του θαύματα, για την 
παραδειγματική του ζωή. Αλλά εν τέλει, οι βιβλικές αναφορές κορυφώνονται στο θάνατο 
και την ανάστασή Του. Γιατί είναι αυτά τόσο σημαντικά ώστε η Βίβλος να εφιστά εκεί την 
προσοχή μας; Η απάντηση: Πέθανε στη θέση μας, φορτωμένος με τις δικές μας 
αμαρτίες, για να σωθούμε εμείς. 
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  Ο Ιησούς πέθανε στη θέση 
μας. 

Οι αμαρτωλοί είναι ένοχοι μπροστά 
στον άγιο Θεό και χωρίς ελπίδα 
σωτηρίας. Για κάθε αμαρτία απαιτεί ο 
Θεός μια δίκαιη τιμωρία. Αλλά αντί να 
μας καταδικάσει, βρίσκουμε στην 
Γραφή μια μεγαλοφυή διέξοδο. Ο Θεός 
όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια 
έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί 
ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην 
αμαρτία, ο Χριστός έδωσε την ζωή 
του για μας. (Ρωμαίους 5:8). Και ο γιος 
του Θεού δέχτηκε να πάρει στα χέρια 
του αυτό το θαυμάσιο έργο σωτηρίας. 
Πήρε την θέση μας και πλήρωσε για τις  

   αμαρτίες μας. Γιατί ο Χριστός 
υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας, ένας δίκαιος για χάρη των 
αμαρτωλών, για να μας φέρει κοντά στον Θεό. (Α’ Πέτρου 3:18)  Εδώ φανερώνεται η 
αγάπη του Θεού. 
 

Ο Ιησούς πέθανε φορτωμένος με τις αμαρτίες μας. 

Εδώ φαίνεται η αγιότητα του Θεού. Στο θάνατο του Χριστού δεν ήταν τίποτα 
«σκηνοθετημένο». Η τιμωρία για την αμαρτία έπρεπε να πληρωθεί ακέραια. Ο Ιησούς 
υπέφερε φοβερούς πόνους. Κρεμασμένος στον σταυρό φώναξε: Θεέ μου, Θεέ μου 
γιατί με εγκατέλειψες. (Μάρκος 15:34) Σ΄αυτήν την τρομερή στιγμή απέστρεψε ο Θεός 
το πρόσωπό Του από τον αγαπημένο Του γιο. Υπέφερε και την τιμωρία του χωρισμού 
από τον Πατέρα. Όταν ο Ιησούς πήρε την θέση μας, πήρε και την ευθύνη των αμαρτιών 
μας, σαν να τις είχε διαπράξει ο ίδιος. 
 

Ο Ιησούς πέθανε για να σωθούμε εμείς. 

Ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και μ΄αυτό βεβαίωσε πως 
η θυσία Του ήταν το πλήρες αντίλυτρο για τις αμαρτίες μας. Αποδείχτηκε όμως Υιός 
Θεού με δύναμη από το Πνεύμα που αγιάζει, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. 
(Ρωμαίους 1:4) Και έτσι μπήκε η βάση για την απόλυτη συγχώρηση ολων, που χωρίς 
αυτή θα ήταν καταδικασμένοι αιώνια στην κόλαση. 
 
Αλλά πόσο αφορούν αυτά εσένα ; Πώς μπορείς εσύ να τακτοποιηθείς με τον Θεό; Πώς 
θα γίνει ο Χριστός προσωπικός Σου σωτήρας; 
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11. Η απόφασή μου 
     Πώς μπορώ να σωθώ 
 
 

Θέλεις να σωθείς; 

Θέλεις να τακτοποιήσεις τη σχέση σου με το Θεό; Αν ο Θεός σου έδειξε τι σου λείπει και 
αν θέλεις να Τον αφήσεις να σε σώσει, θα πρέπει να επιστρέψεις στο Θεο και να 
πιστέψεις στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. (Πράξεις 20:21) 
 

Επιστροφή στο Θεό. 

Πρόκειται για έναν εντελώς καινούριο τρόπο ζωής. Είναι απαραίτητο να αλλάξεις τη 
στάση σου. Πρέπει να παραδεχτείς πως είσαι ένας αμαρτωλός που στέκεται ενάντια σ’ 
έναν άγιο, αλλά γεμάτο αγάπη Θεό. Η καρδιά σου πρέπει να αλλάξει- με γνήσια λύπη 
και ντροπή για την αμαρτία. Και πρέπει να είσαι έτοιμος να αφήσεις πίσω σου αυτήν την 
αμαρτία για να πάρει η ζωή σου μια καινούρια κατεύθυνση. Ο Θεός προσκαλεί τους 
ανθρώπους να μετανοήσουν και να στραφούν σ’ Αυτόν. (οι άνθρωποι πρέπει) να 
μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεο και μετά να δείχνουν την μετάνοιά 
τους πράττοντας ανάλογα έργα. (Πράξεις 26:20) Αυτό πρέπει να γίνει. 

 

Μετάνοια σημαίνει αλλαγή 
κατεύθυνσης. 

Να επιδιώκουμε από την καρδιά μας, η 
ζωή μας να είναι ευχάριστη στο Θεό. 
Να ομολογούμε με όλην την ψυχή μας: 
Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του 
αληθινού Θεού. (Ματθαίος 16:16) Αυτό 
σημαίνει απόλυτη εμπιστοσύνη στον 
Ιησού Χριστό, που έδωσε τη ζωή Του  

  για μας. Γιατί ο Χριστός ,παρ’ όλο 
που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας, τους ασεβείς 
ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. (Ρωμαίους 5:6) 
 

Μια παραπλανητική ενέργεια. 

Ίσως η περηφάνεια και η αμαρτωλή σου φύση προσπαθούν να σε πείσουν πως είναι 
καλύτερα να βάζεις την εμπιστοσύνη σου πάνω σε μία αξιοπρεπή και ευσεβή ζωή. Αλλά 
δεν εχεις καμία άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να βασιστείς σε τίποτα και σε κανέναν άλλον 
εκτός από το Χριστό, γιατί μόνο Αυτός μπορεί να σε σώσει. Γι’ αυτό μπορεί (ο 
Χριστός) να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν τον Θεό. Ζει αιώνια 
και μεσιτεύει γι’ αυτούς. (Εβραίους 7:25) 
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Κάνε τον πόθο σου πράξη. 

Αν ο Θεος σου έδειξε τι σου λείπει και σου έδωσε τον πόθο να στραφείς στο Χριστό, 
κάνε το τώρα. Πώς μπορείς να το κάνεις; Εξομολογήσου μπροστά στο Θεό πως είσαι 
ένας ένοχος και απόλυτα χαμένος αμαρτωλός και παρακάλεσε από την καρδιά σου τον 
Χριστό να σε σώσει. Προσευχήσου ακόμα να γίνει Αυτός ο Κύριος της ζωής σου, γιατή 
αυτή είναι η θέση Του και να σε βοηθήσει να αφήσεις την αμαρτία και να ζεις γι’ Αυτόν. 
 

Ένα παράδειγμα μιας ειλικρινούς προσευχής: 

Θεέ μου, αναγνωρίζω πως μέχρι τώρα ζούσα χωρίς Εσένα και η αμαρτία με είχε χωρίσει 
από Σένα. Σε παρακαλώ συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Σ΄ευχαριστώ γιατι ο Χριστός 
πέθανε στη δική μου θέση και αναστήθηκε. Θέλω να είσαι Εσύ από τώρα το κέντρο της 
ζωής μου. Σ’ ευχαριστώ για την αγάπη Σου σε μένα . ΑΜΗΝ. 

Ο Θεός κρατάει την υπόσχεσή Του. 

Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με 
την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις την 
σωτηρία. (Ρωμαίους 10:9) Όποιος ειλικρινά εμπιστεύεται τον Χριστό σαν σωτήρα του και 
τον αναγνωρίζει σαν Κύριό του, γι΄αυτόν ισχύει αυτή η υπόσχεση. 
 
 
 
 
 

12. Η απόλαυση της καινούριας ζωής 
      Τα πρώτα βήματα στη ζωή σαν χριστιανός 
 
 
 
Αν στήριξες την εμπιστοσύνη σου στον Ιησού Χριστό, είσαι μπροστά στα μάτια του Θεού 
ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό το συμβάν μοιάζει με μια καινούρια γέννηση. Έτσι 
εξηγείται πώς έχεις τώρα μια εντελώς αλλοιώτικη σχέση με το Θεό. Η Βίβλος το ονομάζει 
«δικαιωμένος» 
 

Τώρα έχεις ειρήνη με το Θεό. 

Τώρα που δικαιωθήκαμε με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού. (Ρωμαίους 5:1) 
 

Μέσω του Χριστού λύθηκε το πρόβλημα της ενοχής σου. 

Όλοι οι προφήτες βεβαιώνουν γι’ αυτόν, ότι ο καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν θα 
λάβει μέσω αυτού τη συγχώρηση των αμαρτιών του. (Πράξεις 10:43) 
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Ανήκεις τώρα στην οικογένεια 
του Θεού. 

Σ’ όσους όμως τον δέχτηκαν και 
πίστεψαν σ’ αυτόν, έδωσε το 
δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. 
(Ιωάννης 1:12) 
 

Η αιωνιότητα είναι για σένα 
σίγουρη. 

Συνεπώς δεν υπάρχει πια θέμα 
καταδίκης γι’ αυτούς που ανήκουν 
στον Ιησού Χριστό. (Ρωμαίους 8:1) 

 

Ο Θεός ο ίδιος μπαίνει στη ζωή σου στο πρόσωπο του Αγίου 
Πνεύματος. 

Έτσι κι εσείς ακούσατε τον λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο μήνυμα που σας 
φέρνει  τη  σωτηρία. Και αφού πιστέψατε στο Χριστό, σας σφράγισε ο Θεός με το 
Άγιο Πνεύμα που το είχε υποσχεθεί. (Εφεσίους 1:13) Δεν είναι αυτό θαυμάσιο; Για την 
αύξησή σου στην καινούργια πνευματική ζωή είναι τα τέσσερα παρακάτω σημεία πολύ 
βασικά. 
 

Η Προσευχή – μίλα κάθε μέρα με το Θεό. 

Ο Θεός χαίρεται όταν Του μιλάς. Σαν φίλος και πατέρας ενδιαφέρεται για κάθε 
λεπτομέρεια της ζωής σου. Μίλα μαζί Του για την οικογένειά σου, για την δουλειά σου, 
για τους φίλους σου, για τις έγνοιες σου και τις επιθυμίες σου. Ευχαρίστησέ Τον για την 
καλοσύνη Του και ζήτα Του συγγνώμη για τα λάθη σου. Ο Θεός είναι πάντα έτοιμος να 
σε ακούσει, θέλει να σε συγχωρέσει και να σε βοηθήσει. Μπορείς να Του ζητάς 
συγγνώμη κάθε μέρα. Και τα παιδιά του Θεού δεν είναι τέλεια. Αν όμως ομολογούμε 
τις αμαρτίες μας,  ο Θεός , που είναι αξιόπιστος και δίκαιος, θα συγχωρήσει τις 
αμαρτίες μας, και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. (Α’ Ιωάννη 1:9) 
Η προσευχή δεν χρειάζεται μια ορισμένη ώρα ούτε έναν ιδιαίτερο τόπο. Και τα δυο όμως 
μπορούν να σε βοηθήσουν να ησυχάσεις στην παρουσία του Θεού και να ακούσεις τη 
φωνή Του. Στην προσευχή σού προσφέρει ο Θεός τα δώρα Του. Είναι καλό να το κάνεις 
τακτικά. 
 

Η Αγία Γραφή – Κάνε τον λόγο του Θεού θεμέλιο της ζωής σου. 

Ο Θεός θέλει να σου λέει αυτά που έχει στην καρδιά Του. Χρησιμοποιεί διαφόρους 
τρόπους. Ιδιαίτερα ακούς την φωνή Του όταν διαβάζεις την Βίβλο. Με το διάβασμα 
καταλαβαίνεις καλύτερα πώς είναι ο Θεός και τι καλά σχέδια έχει για τη ζωή σου. Να 
εξετάζετε, τι αρέσει στον Κύριο. (Εφεσίους 5:10) Είναι πιο καλά να αρχίσεις μ’ ένα από 
τα ευαγγέλια π.χ. τον Λουκά. Μετα μπορείς να διαβάσεις την επιστολή προς Ρωμαίους. 
Εκεί περιγράφεται παραστατικά το νόημα και ο σκοπός της ζωής μας.Το Άγιο Πνεύμα 
θα σε οδηγεί, όταν διαβάζεις τον λόγο του Θεού. Θα έχεις την εμπειρία πως με τον 
χρόνο όλο και περισσότερα θα καταλαβαίνεις. 
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Η Κοινωνία – Βρες 
άλλους Χριστιανούς, που 
θα σε υποστηρίξουν στη 
ζωή της πίστης σου. 

Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε στη 
ζωή μας «μονομάχοι», αλλά να 
συναντήσουμε άλλους 
Χριστιανούς και να αναπτύξουμε 
μαζί τους μια σχέση αγάπης. 
Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο 
και ακούμε μαζί τον λόγο του 
Θεού. Συνοδεύουμε ο ένας τον 
άλλο και μαζί διακυρήττουμε το 

μήνυμα της αγάπης του Θεού στους άλλους. Οι φίλοι του Θεού έχουν ανάγκη από 
συντρόφους. Γι’ αυτό βρες μια χριστιανική εκκλησία και θα διαπιστώσεις πόσο ωφελεί 
την πίστη σου η συντροφιά με τους άλλους. Κι εκεί θα έχεις τη χαρά να χρησιμοποιήσεις 
τα χαρίσματα και τις ικανότητες, που ο Θεός σου έχει χαρίσει. Για το Θεό αυτό είναι 
πολύ σπουδαίο και υπάρχει μια προειδοποίηση: Ας μην εγκαταλείπουμε τις 
θρησκευτικές μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενιχύει ο ένας τον 
άλλο, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. (Εβραίους 

10:25) 
 

Η Υπηρεσία – δείξε την αλλαγμένη σου ζωή σαν χριστιανός. 

Τί άλλο σας ζητάει ο Θεός σας, παρά να τον σέβεστε, να βαδίζετε σύμφωνα με τις 
εντολές του, να τον αγαπάτε και να τον υπηρετείτε με όλη την καρδιά σας και όλη 
την ψυχή σας. (Δευτερονόμιο 10:12)  Μια ζωή που ευχαριστεί τον Θεό θα πρέπει να είναι 
ο πιο ψηλός σου σκοπός. Και εκτός απ’ αυτό, θα πρέπει να φροντίζεις να βάζεις τις 
ιδιαιέτερές σου ικανότητες στην υπηρεσία του Θεού. Είμαστε δημιουργήματα του 
Θεού, ο οποίος διά του Ιησού Χριστού μάς έκανε καινούριους ανθρώπους, για να 
μπορούμε να κάνουμε καλά έργα. (Εφεσίους 2:10) Να είσαι έτοιμος να διηγηθείς και 
στους άλλους, αυτά που ο Θεός έκανε για σένα. Αυτό δεν είναι για μας, που Τον 
εμπιστευόμαστε μόνο υποχρέωση αλλα μια εμπειρία που φέρνει χαρά. Εσείς όμως 
είσαστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το άγιο έθνος, ο λαός που διάλεξε ο 
Θεός, για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε απ’ το σκοτάδι 
στο θαυμαστό του φως. (Α Πετρου 2:9) 
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