
Greek 

Όλοι κάνουµε τα κακά πράγµατα, και ο Θεός λέει 
ότι όλη η αµαρτία πρέπει να τιµωρηθεί. Ο καλός 
Θεός ειδήσεων!! παρείχε επίσης κάποιο άλλο που 
θα τιµωρούταν αντί µας. Μπορείτε να 

προσεηθείτε κάτι παρεµφερή,  

“∆εαρ Θεός, είµαι τόσο ευτυχής που ξέρετε όλοι 
για µε και αγαπώντας µε. Έχω και λυπάµαι. 
Θέλω τον Ιησού για να ζήσω στην καρδιά µου και 
να µε βοηθήσω για να σας αγαπήσω πιό κάθε 
ηµέρα. Σας ευχαριστώ για την αποστολή του γιου 
σας Ιησούς για να πάρει τη θέση µου και να 

τιµωρηθεί για µε. Amen.” 

Μια απλή προσευχή:Μια απλή προσευχή:Μια απλή προσευχή:Μια απλή προσευχή:    
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Μια απλή προσευχή:Μια απλή προσευχή:Μια απλή προσευχή:Μια απλή προσευχή:    
Όλοι κάνουµε τα κακά πράγµατα, και ο Θεός λέει 
ότι όλη η αµαρτία πρέπει να τιµωρηθεί. Ο καλός 
Θεός ειδήσεων!! παρείχε επίσης κάποιο άλλο που 
θα τιµωρούταν αντί µας. Μπορείτε να 

προσεηθείτε κάτι παρεµφερή, “ 

∆εαρ Θεός, είµαι τόσο ευτυχής που ξέρετε όλοι για 
µε και αγαπώντας µε. Έχω και λυπάµαι. Θέλω 
τον Ιησού για να ζήσω στην καρδιά µου και να µε 
βοηθήσω για να σας αγαπήσω πιό κάθε ηµέρα. 
Σας ευχαριστώ για την αποστολή του γιου σας 
Ιησούς για να πάρει τη θέση µου και να τιµωρηθεί 

για µε. Amen.” 

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”. 

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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Ο Θεός µας έκανε στην εικόνα τουΟ Θεός µας έκανε στην εικόνα τουΟ Θεός µας έκανε στην εικόνα τουΟ Θεός µας έκανε στην εικόνα του    (ακριβώς (ακριβώς (ακριβώς (ακριβώς 

όπως τον)όπως τον)όπως τον)όπως τον)    

Μας κατέστησε έξυπνους να µάθουµε τα 
πράγµατα στο σχολείο, για να 
είναι σε θέση 
να χτίσει τα 
πράγµατα 

όπως τα αυτοκίνητα και τα 

κτήρια. 

 

Μπορούµε να αλιεύσουµε και 
να παρέχουµε τα 
τρόφιµα που 

Ο Θεός µας παρουσιάζει µε τόσους πολλούς Ο Θεός µας παρουσιάζει µε τόσους πολλούς Ο Θεός µας παρουσιάζει µε τόσους πολλούς Ο Θεός µας παρουσιάζει µε τόσους πολλούς 

τρόπους πόσο µας αγαπά.τρόπους πόσο µας αγαπά.τρόπους πόσο µας αγαπά.τρόπους πόσο µας αγαπά.    

• ∆ίνοντας µας όλα βλέπουµε 
∆ίνοντας µας την οικογένεια και τους φίλους 
• Παροχή κάποιου για να πάρει την τιµωρία 

για µας όταν κάνουµε τα κακά πράγµατα 

(Ιησούς) 

Ο Θεός θέλει ακριβώς ένα πράγµα από µας:Ο Θεός θέλει ακριβώς ένα πράγµα από µας:Ο Θεός θέλει ακριβώς ένα πράγµα από µας:Ο Θεός θέλει ακριβώς ένα πράγµα από µας:    

Μας θέλει για να τον αγαπήσει. Μπορούµε να Μας θέλει για να τον αγαπήσει. Μπορούµε να Μας θέλει για να τον αγαπήσει. Μπορούµε να Μας θέλει για να τον αγαπήσει. Μπορούµε να 
τον ευχαριστήσουµε µε την ερώτηση τον στις τον ευχαριστήσουµε µε την ερώτηση τον στις τον ευχαριστήσουµε µε την ερώτηση τον στις τον ευχαριστήσουµε µε την ερώτηση τον στις 

καρδιές µας και τη διαβίωση καρδιές µας και τη διαβίωση καρδιές µας και τη διαβίωση καρδιές µας και τη διαβίωση 

για τον.για τον.για τον.για τον.    

Ο Θεός έκανε τα έντοµα (ακόµη και 
αράχνες και σκουλήκια), τα πουλιά, 
τον ήλιο, το φεγγάρι & 

τα αστέρια.  
 

Έκανε τα δέντρα και τα 
λουλούδια, τα ζώα και 

τους ανθρώπους  
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• Παροχή κάποιου για να πάρει την τιµωρία 

για µας όταν κάνουµε τα κακά πράγµατα 

(Ιησούς) 
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για τον.για τον.για τον.για τον.    

    

    


