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Δόξα στον Θεό

Βιβλικό Ανάγνωσμα
Από τον Ψαλμό 9

Ύμνοι

Θα Τον δοξολογώ
Είσ’ ο λόγος του Πατέρα
Πάλι
Αινέσωμεν πιστοί
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Ομιλία

Η υπόσχεση της σωτηρίας

Ύμνος

Πιο πάνω απ’ όλα

Εισήγηση
Προσευχές ευχαριστίας
Δείπνο Κυρίου

Ύμνος
Ανέκφραστος είναι Χριστέ

Ύμνος

Έρχετ’ η στιγμή
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11 Όπως λέει η Γραφή: Όποιος πιστεύει 
σ’ αυτόν δε θα ντροπιαστεί. 
12 Καμιά διάκριση δεν γίνεται αν είναι 
Ιουδαίος ή όχι, γιατί ο ίδιος είναι Κύριος 
για όλους, που σκορπά πλούσια τη χάρη 
του σ’ όλους όσοι τον επικαλούνται. 
13 Γιατί, οποιοσδήποτε επικαλεστεί το 
όνομα του Κυρίου θα σωθεί.
14 Πώς όμως θα τον επικαλεστούν, αν 
δεν τον πιστέψουν; Και πώς θα τον 
πιστέψουν, αν δεν έχουν ακούσει γι’ 
αυτόν; Και πώς πάλι θ’ ακούσουν γι’ 
αυτόν, αν κάποιος δεν τους τον κηρύξει; 
15 Και πώς θα κηρύξουν σωστά, αν δεν 
τους αποστείλει ο Κύριος; Γι’ αυτό 
προφήτεψε η Γραφή: Πόσο όμορφος 
είναι ο ερχομός αυτών που φέρνουν τη 
χαρμόσυνη είδηση για την ειρήνη, τη 
χαρμόσυνη είδηση για τα αγαθά του 
Θεού!

Η υπόσχεση της σωτηρίας

1. Η Υπόσχεση
a. Αυτοί που πιστεύουν σ’ Αυτόν δε θα ντροπιαστούν εδ. 11
b. Ανιδιοτελής αγάπη για όλη την ανθρωπότητα εδ. 12
c. Οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί εδ. 13

2. Προϋποθέσεις για την επίτευξη της υπόσχεσης (14 – 15)
a. Να πιστέψουν σ’ Αυτόν πριν επικαλεστούν το όνομά Του 
b. Να ακούσουν γι’ Αυτόν πριν πιστέψουν σ’ Αυτόν 
c. Χρειάζεται ένας κήρυκας για να ακούσουν γι’ Αυτόν 
d. Ο κήρυκας πρέπει να σταλεί 

3. Αποστολή συνεπάγεται 
a. Προσευχή για τον απεσταλμένο 
b. Προσφορά για το έργο του απεσταλμένου 
c. Μετάβαση – ο απεσταλμένος πρέπει να πάει 

Η υπόσχεση της σωτηρίας θα παραμείνει ανεκπλήρωτη αν κανείς δεν 
αποσταλεί, ή κανείς δεν έχει τη θέληση να πάει, φέρνοντας τα καλά νέα 
στους άπιστους. 

Ρωμαίους 10: 11-15


