
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣΣ 10:10 καρδια γαρ πιστευεται εις
δικαιοσυνην στοματι δε ομολογειται εις σωτηριαν

1) Είμαστε όλοι Αμαρτωλοί
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣΣ 3:23 παντες γαρ ημαρτον και υστερουνται της δοξης του θεου
2) Το τίμημα της αμαρτίας είναι ο θάνατος

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣΣ 6:23 το δε χαρισμα
τω κυριω ημων

τα γαρ οψωνια της αμαρτιας θανατος
του θεου ζωη αιωνιος εν χριστω ιησου

3) Μας αξίζει όλους να πάμε στην κόλαση σύμφωνα με την Βίβλο

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:8 και εβδελυγμενοις και
φονευσιν και πασιν τοις ψευδεσιν

εστιν δευτερος θανατοςτο μερος

δειλοις δε και απιστοις
πορνοις και φαρμακευσιν και ειδωλολατραις και

αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη πυρι και θειω ο

4) Υπάρχει ελπίδα να σωθούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού
ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣΣ 5:8 ημας ο
θεος οτι ετι υπερ ημων απεθανεν

συνιστησιν δε την εαυτου αγαπην εις
αμαρτωλων οντων ημων χριστος

5) Πιστέψετε στον Ιησού Χριστό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄1:9 αυτοι οποιαν εισοδον
εσχομεν προς υμας

και
δουλευειν

θεω ζωντι αληθινω

γαρ περι ημων απαγγελλουσιν
και πως επεστρεψατε προς τον θεον απο των ειδωλων

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:16 ωστε τον
υιον αυτου τον
αποληται αλλ εχη ζωην αιωνιον

ουτως γαρ ηγαπησεν ο θεος τον κοσμον
μονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων εις αυτον μη

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:18 ο πιστευων εις αυτον ου κρινεται ο δε μη πιστευων
ηδη κεκριται οτι μη πεπιστευκεν εις το ονομα του μονογενους υιου του
θεου

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:30-31 και ποιειν
ινα σωθω οι και

ο οικος σου

προαγαγων αυτους εξω εφη κυριοι τι με δει
δε ειπον πιστευσον επι τον κυριον ιησουν χριστον σωθηση

συ και

6) Είναι το Δώρο του Θεού για ζωή αιώνια
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:8-9 της πιστεως και
τουτο μη τις καυχησηταιουκ

τη γαρ χαριτι εστε σεσωσμενοι δια
εξ υμων θεου το δωρον ουκ εξ εργων ινα

7) Ξέρετε με ποιο τρόπο μπορείτε να πάτε στον Παράδεισο
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:13
υιου

του
θεου

υιου
του

θεουτου του

ονοματο

ονομα

ταυτα εγραψα υμιν τοις πιστευουσιν εις
ινα ειδητε οτι ζωην εχετε αιωνιον και ινα πιστευητε εις το

Προσευχηθείτε στον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού


