
Η ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Ο Ιησούς μα έχει δώσει πολλές πολύτιμες υποσχέσεις μέσα στο Λόγο Του. Η Γραφή διδάσκει ότι 
διεκδικώντας αυτές τις υποσχέσεις δια πίστεως, γινόμαστε “κοινωνοί θείας φύσεως ΤΩΡΑ, Β’ 
Πέτρου 1 (α) : 4. Δεν είναι δυνατό να πιστεύουμε αυτές τις υπέροχες υποσχέσεις και να μην έχουμε 
τη σιγουριά τώρα. Γι’ αυτό μας τις έδωσε ο Ιησούς. Ακολουθεί μια σειρά από είκοσι ελπιδοφόρες 
υποσχέσεις. Υπάρχουν και άλλες, εξίσου σαφείς.

1. Αυτός θα σε φυλάξει άπταιστο. → Ιούδα 1 (α) : 24
2. Η κρίση θα δοθεί στους (ή υπέρ) αγίους. → Δανιήλ 7 (ζ) : 22
3. Σε οδηγεί σε τρίβους δικαιοσύνης → Ψαλμοί 23 (κγ) : 3
4. Σου δίνει τη νίκη τώρα. → Α’ Κορίνθιους 15 (ιε) : 57
5. Αυτός που άρχισε ένα καλό έργο σε σένα θα το ολοκληρώσει. Φιλιππισίους 1 (α) : 6
6. Ο Ιησούς είναι ο Παράκλητός σου. → Α’ Ιωάννη 2 (β) : 1
7. Επίσης και ο Πατέρας σε αγαπάει. → Ιωάννη 16 (ις) : 27
8. Υπόσχεται καθημερινή συγχώρηση και καθαρισμό από την αμαρτία. → Α’ Ιωάννη 1 (α) : 9
9. Λησμονεί την αμαρτία και την ανομία σου → Εβραίους 8 (η) : 12
10. Ο Ιησούς σε διαβεβαιώνει και σε καλεί να είσαι θαρραλέος → Εβραίους 10 (ι) : 19-22
11. Υπόσχεται να ομολογήσει το όνομά σου μπροστά στους αγγέλους. → Αποκάλυψη 3 (γ) : 5
12. Έχει υποσχεθεί νίκη δια του αίματός Του. → Αποκάλυψη 12 (ιβ) : 11
13. Προσφέρει σε σένα το ένδυμα γάμου (δικαιοσύνη Του) δωρεάν. → Ματθαίος 22 (κβ) : 11
14. Κανένας δεν μπορεί να σε αρπάξει από το χέρι Του. → Ιωάννης 10 (ι) : 29
15. Εάν πιστεύεις σ’ Αυτόν δεν μπορείς να κατακριθείς. → Ιωάννης 5 (ε) : 24
16. Πάντοτε σε κάνει να θριαμβεύεις. → Β’ Κορίνθιους 2 (β) : 14
17. Ο Ιησούς κάνει το θαύμα που χρειάζεται μέσα μας. → Ρωμαίους 8 (η) : 3,4
18. Με Αυτόν τα πάντα είναι δυνατά για μας. → Μάρκος 10 (ι) : 27
19. Υπόσχεται να πάρει τις στεναχώριες μας. → Α’ Πέτρου 5 (ε) : 7
20. Εάν είμαι πρόθυμος να Τον ακολουθήσω, με δέχεται όπως είμαι. → Β’ Κορίνθιους 8 (η) : 12

Τα νέα ότι ο Ιησούς τηρεί το Λόγο Του, Τίτο 1 (α) : 2, είναι θαυμάσια. Όταν δίνει μια υπόσχεση, 
την τηρεί. ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ σιγουριά. Δεχθείτε την, και είναι δική σας.


