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Θ*Ιοχν 14:6-“Jesus είπε το unto 
αυτός, ‘Η AM ο τρόπος, η 

αλήθεια, και η ζωή κανένα άτοµο 
δεν έρχεται unto ο πατέρας, αλλά 

από εγώ “. 
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Σας κατέστησε ειδικούς επειδή σας αγαπά. Σας έκανε επίσης έτσι 

ώστε να µπορείτε να τον ξέρετε και να αγαπήσετε πίσω. 

 
Η Βίβλος µας λέει ότι προσοχές Θεών για κάθε πουλί στον 
ουρανό (Matthew 10:29). Ο Θεός ενδιαφέρεται για σας από τα 

πουλιά; 

 
Ο Θεός ξέρει όλα για µας. Ξέρει τα καλά πράγµατα που κάνουµε 
και τα κακά πράγµατα ότι don’t θέλουµε καθένα για να ξέρουµε 

περίπου. 

 
Η Βίβλος λέει ότι όλοι έχουµε κάνει τα κακά πράγµατα 

(αµαρτίες) και ότι όλοι αξίζουµε να τιµωρηθούµε (Ρωµαίοι 6:23). 

 
Εσείς και είµαι τόσο σηµαντικός στο Θεό ότι έστειλε τον πολύ γιο 

του, Ιησούς, για να πάρει την τιµωρία µας. 

Κανένας είναι ακριβώς όπως σας 
Ο Θεός σας κατέστησε ειδικούς, 
Υπάρχει µόνο ένα ΕΣΕΙΣ! 
 

Κανένας µοιάζει µε σας ή µιλά όπως σας ή 
σκέφτεται ότι όπως σας. Εξετάστε το χέρι-
αριθ. σας ένα αλλιώς έχει τα δακτυλικά αποτυπώµατα 
όπως δικούς σας. Ο Θεός σχεδίασε ένα φρέσκο σύνολο για 
κάθε πρόσωπο. Είχε ένα διαφορετικό σχέδιο για κάθε 

πρόσωπο. 

 
Ακόµα κι αν οι άνθρωποι σας λένε ότι µοιάζετε µε τη 
µητέρα ή το θείο σας, είστε µοναδικός Θεός που γίνεται 

όπως σας. Προγραµµάτισε ακόµη και πώς θα κοιτάζατε. 
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ώστε να µπορείτε να τον ξέρετε και να αγαπήσετε πίσω. 

 
Η Βίβλος µας λέει ότι προσοχές Θεών για κάθε πουλί στον ουρανό 

(Matthew 10:29). Ο Θεός ενδιαφέρεται για σας από τα πουλιά; 

 
Η Βίβλος λέει ότι όλοι έχουµε κάνει τα κακά πράγµατα (αµαρτίες) 

και ότι όλοι αξίζουµε να τιµωρηθούµε (Ρωµαίοι 6:23). 

 
The Bible says that we all have done bad things 
(sins) and that we all deserve to be punished 
(Romans 6:23). 
 
Εσείς και είµαι τόσο σηµαντικός στο Θεό ότι έστειλε τον πολύ γιο 

του, Ιησούς, για να πάρει την τιµωρία µας. 

“Γοδ έτσι αγάπησε τον κόσµο, που έδωσε στο µόνο 
γεννηθέντα γιο του, τον οποίο whosoever θεωρεί ότι σε τον 
δεν πρέπει να χαθεί, αλλά έχει everlasting life” (Θ*Ιοχν 

3:16). 

Ο Θεός σας αγαπά τόσο πολύ ότι θέλει να σας συγχωρήσει, 

αλλά πρώτα πρέπει να συµφωνήσετε µε τον που έχετε. 

 Μπορείτε ακόµη και να µιλήσετε στο Θεό, οπουδήποτε είστε. 

Του πέστε ότι θέλετε τον Ιησού σας σώζετε. 

 
Θα ακούσει πάντα σας και σας θέλει για να είναι ένα µέρος 

της οικογένειάς του και να ζήσει στον ουρανό µια ηµέρα. 
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