ΤΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΩ
ΜΕΤΑ;

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
μετά την απόφασή σου για τον Χριστό.
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΛΟΓΟ,
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ,
ΑΓΓΙΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
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Υλικό Διακονίας
Τα εδάφια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο
είναι από τη μετάφραση της Βίβλου Φίλος - Πέργαμος.
Α’ Έκδοση 1992
Επανέκδοση 2019

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΘ Α. ΜΠΑΤΛΕΡ

ΠΟΙΜΈΝΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ ΡΉΓΟΣ

Ιδρυτής & Επικεφαλής Ποιμένας

Επιτελικός Ποιμένας

ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ 46 & ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ
ΔΑΦΝΗ 17236, ΑΘΗΝΑ
+30 210 325 1176
contact@gr.keithbutler.org
KENTROPISTIS.GR
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ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ,

Kαλωσόρισες στην Οικογένειατου Θεού!
Ο Λόγος του Θεού εισήλθε στο πνεύμα σου τη στιγμή που δέχτηκες
τον Ιησού ως Κύριο και Σωτήρα της ζωής σου. Ο αληθινός εαυτός σου
(το πνεύμα σου) γεννήθηκε ξανά. Αυτό σημαίνει ότι τώρα είσαι ένα νέο
κτίσμα εν Χριστώ, το οποίο όμοια με τον Θεό, έχει δημιουργηθεί με
δικαιοσύνη και αληθινή αγιότητα. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε μια άμεση
αλλαγή στο νου και το σώμα σου.
Παρόλα αυτά, για να συνεχιστεί η διαδικασία της αλλαγής, θα πρέπει
να βάλεις κατά μέρος τις παλιές σου συνήθειες και να μάθεις πώς να
βαδίζεις στην καθημερινή σου ζωή με τον Θεό, ξεκινώντας τη μέρα σου
με τον Πατέρα μέσω της προσευχής. Μια απλή προσευχή δοξολογίας κι
ευχαριστίας βοηθάει να χτίσεις την επαφή σου με τον Θεό. Ευχαρίστησέ
Τον για την αγάπη Του, την πεποίθηση (πίστη), την υπομονή και την
αγθότητά Του, την ειρήνη, τη δύναμη της θεραπείας Του και την
προστασία Του απ’ όλους τους κινδύνους, για το έλεoς, τη σοφία Του και
την καθοδήγησή Του για τη σημερινή μέρα. ΑΜΗΝ.
Διάβαζε το Λόγο του Θεού καθημερινά. Όπως το φυσικό σου σώμα
χρειάζεται φαγητό, έτσι κι ο πνευματικός σου άνθρωπος έχει ανάγκη την
τροφή του Λόγου του Θεού. Ξεκίνα να διαβάζεις τη Βίβλο από την Καινή
Διαθήκη: τα βιβλία του Ιωάννη, μετά τις Πράξεις (που παρουσιάζεται η
θαυματουργή δύναμη του Αγίου Πνεύματος) και από την προς Ρωμαίους
Επιστολή μέχρι την Αποκάλυψη (η οποία αποκαλύπτει την οδηγία του
Κυρίου σε σένα και σου λέει τι σου ανήκει επειδή τώρα ο Ιησούς είναι ο
Κύριός σου).
Είναι πολύ σημαντικό να έχεις επαφή και με άλλους πιστούς,
γεμάτους από το ευαγγέλιο (Εβραίους 10:25) που έχουν
διδαχτεί τον Λόγο του Θεού λέξη-λέξη από χρισμένους
δασκάλους.
Για περισσότερες πληροφορίες κάλεσε στο 210.325.1176.
Η προσευχή μας για σένα είναι “ο Θεός του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξας, να σας δώσει πνεύμα
σοφίας και αποκάλυψης, σε επίγνωσή Του.”
Με την Αγάπη Του,
ΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΚΙΘ Α. ΜΠΆΤΛΕΡ
Ιδρυτής & Επικεφαλής Ποιμένας
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ΤΩΡΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ
ΝΕΟ ΚΤΙΣΜΑ,
ΠΟΥ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΘΕΟ,
ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ
ΜΕ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΙΟΤΗΤΑ

Σωσμένοι με τη Χάρη Όχι με τα Συναισθήματα

6

Μπορεί η Βάφτιση στο Νερό να Σε Σώσει;

8

Δεν Είσαι ο Ίδιος Τώρα Πια

9

Τι Γίνεται αν Κάνω Κάποιο Λάθος;

10

Ένα Ακόμα Δώρο του Θεού!

12

Γνωρίζοντας Ποιος Είσαι εν Χριστώ

13

Θα Χρειαστείς Μια Καλή Εκκλησία για Σπίτι

15

Τι Πρέπει να Βρεις σε Μια Εκκλησία

16

Καθημερινή Προσευχή και Μελέτη της Βίβλου!

17

Κοινές Αιτίες Αποτυχίας στη Χριστιανική Πορεία

18

Θεραπεία

20

Σημειώσεις

22
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ΣΩΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ,
Όχι με τα Συναισθήματα
Τώρα που έχεις πάρει δημόσια θέση για τον Χριστό, θα αποτελείς
πρωταρχικό στόχο για τον διάβολο. Θα προσπαθήσει να κλέψει τη νίκη σου
και τη διακήρυξη της πίστης σου με το να σου εξαπολύσει καταστάσεις και
ανθρώπους για να σε γελοιοποιήσουν και να σε πειράξουν. Μην κλονιστείς απ’
αυτά που θα δεις, που θα ακούσεις ή θα νιώσεις. Η σωτηρία δε βασίζεται ποτέ
σε συναισθήματα αλλά σε γεγονότα.

Η ΧΑΡΙΣ ΕΙΝΑΙ Η
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ
ΕΜΑΣ,

Αυτό το διαπιστώνουμε στην προς Εφεσίους 2:8-9.
“Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της
πίστης· κι αυτό δεν είναι από σας· είναι δώρο του Θεού
·όχι από έργα, ώστε να μη καυχηθεί κάποιος.”
Η Χάρις είναι μια έκφραση της καλοσύνης του Θεού
προς εμάς, ακόμα κι αν δεν την αξίζουμε. Ο καλύτερος
τρόπος να την περιγράψουμε είναι λέγοντας “Εμείς
παίρνουμε τα πλούτη του Θεού εις βάρος του Χριστού”.
Αυτή η χάρη είναι η βάση της σωτηρίας μας. Με τη
σωτηρία, οι άνθρωποι που τους άξιζε να πάνε στην
κόλαση, απέκτησαν τον ουρανό. Αυτό δεν έχει εξήγηση
πέρα από τη χάρη του Θεού. Η σωτηρία βασίζεται
εξ ολοκλήρου στο τι ο Θεός έχει κάνει για μας κι όχι
στο τι κάνουμε εμείς για τον Θεό. Είναι γεγονός, όχι
συναίσθημα.

ΑΚΟΜΑ ΚΙ

Μπορούμε να δούμε μια καλή απεικόνιση γι’ αυτό στη
Γένεση 2:17. Ο Θεός έδωσε στον Αδάμ εντολή στον
Κήπο της Εδέμ, να μη φάει από το Δέντρο της Γνώσης
ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ
του Καλού και του Κακού και πως αν έτρωγε απ’ αυτό
σίγουρα θα πέθαινε. Γνωρίζουμε ότι ο Αδάμ όντως
έφαγε: “Γι’ αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η
ΑΞΙΖΟΥΜΕ.
αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία
ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε
μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι
όλοι αμάρτησαν·”(Ρωμαίους 5:12). Παρότι δεν φταις εσύ, είσαι αυτόματα
αμαρτωλός/ή. Ο Θεός όμως μας αγάπησε τόσο πολύ, που δεν μας άφησε
στην αμαρτωλή μας κατάσταση. Όρισε μια λύση την οποία και βλέπουμε στον
Ιωάννη 3:16: “Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε
τον Υιό του τον μονογενή,
Ακόμα κι αν ήσουν το μοναδικό άτομο πάνω στην γη που θα χρειαζόταν
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ΌΤΑΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΩΣ
ΚΥΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΜΑΣ,
ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

σωτηρία, ο Θεός και πάλι θα έστελνε τον Ιησού! Δόξα
τω Θεώ για την αγάπη Του. Σύμφωνα με τις Πράξεις
4:12, “Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η
σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο
κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους,
διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε.” Δεν είναι
στο όνομα του Μωάμεθ, ούτε του Χάρυ Κρίσνα, ούτε
του Σαν Μιουνγκ Μουν, αλλά μόνο εις το ασύγκριτο
Όνομα του Ιησού που μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος.
Η λέξη σωτηρία σημαίνει απελευθέρωση, ασφάλεια,
διατήρηση, στερέωση και θεραπεία. Όταν δεχόμαστε
τον Ιησού ως Κύριο της ζωής μας, λαμβάνουμε
ολόκληρο το πακέτο της αγάπης του Θεού.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ

Τώρα που έχουμε δει την ανάγκη για έναν Σωτήρα και
τη λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας, η εφαρμογή της
λύσης είναι τόσο εύκολη όσο το να κάνεις αυτό που
ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ
λέει στους Ρωμαίους 10:8-10 “Αλλά, τι λέει; «Κοντά σου
είναι ο λόγος, στο στόμα σου, και στην καρδιά σου»·
ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. δηλαδή, ο λόγος της πίστης που κηρύττομε·ότι, αν με
το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο, τον Ιησού, και μέσα
στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα
σωθείς· επειδή, με την καρδιά πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη, και με το
στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία·”
Η λέξη ομολογώ σημαίνει “λέω”. Κι αυτό το οποίο λες είναι το εξής: “Τώρα
εγώ δέχομαι τον Ιησού για Σωτήρα μου. Πιστεύω πως ο Ιησούς Χριστός
είναι ο Υιός του Θεού. Πιστεύω ότι πέθανε για χάρη μου στον σταυρό
του Γολγοθά, κουβαλώντας τις αμαρτίες μου στη θέση μου. Πιστεύω ότι
αναστήθηκε κι ότι σήμερα είναι ζωντανός. Αγαπημένε μου Κύριε Ιησού,
έλα στην καρδιά μου τώρα και σώσε με. Γιατί, πιστεύω με την καρδιά μου
γι’ αυτό κι ομολογώ με το στόμα μου, ότι ο Ιησούς είναι ο προσωπικός μου
Κύριος και Σωτήρας κι εγώ έχω αναγεννηθεί.”
Έχεις το δικαίωμα να λάβεις αυτό το δώρο. “Όσοι, όμως, τον δέχθηκαν,
σ’ αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σ’ αυτούς που
πιστεύουν στο όνομά του·” (Ιωάννης 1:12). Αναγεννήθηκες αυτοστιγμεί
μέσω του Πνεύματος του Θεού τη στιγμή που ζήτησες από τον Ιησού να
γίνει ο προσωπικός Κύριος και Σωτήρας σου. 			

ΒΙΒΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Ιωάννης 3:1-21		 Ρωμαίους 1:16

Β’ Πέτρου 1:2

Πράξεις 4:12		 Τίτος 2:11

Πράξεις 20:32

Γαλάτες 2:19, 20

Φιλιππισίους 2:9-11
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ΜΠΟΡΕΙ Η ΒΑΦΤΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Να Σε Σώσει;
ΟΡΙΣΜΟΣ:

Βαπτίζω σημαίνει τοποθετώ σε
υγρό, βυθίζω, μουλιάζω κ.α.

Η βάφτιση στο νερό δε σε σώζει περισσότερο απ’ ότι θα σ’ έσωζε ένα
ντους. Το βάπτισμα είναι ένα εξωτερικό σημάδι της εσωτερικής χάρης
της σωτηρίας. Αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι πεθάναμε για την αμαρτία
και τον εαυτό μας κι ότι ζούμε νέα ζωή μέσω Εκείνου. Όταν μπαίνεις
μέσα στο νερό, ταυτίζεσαι με τον θάνατό Του, όταν αναδύεσαι από το
νερό ταυτίζεσαι με την ανάστασή Του. Αυτή είναι η μαρτυρία σου στον
κόσμο: “Εγώ τώρα ανήκω στον Ιησού!” (Ρωμαίους 6:3-5). Το νερό είναι
ένας τύπος του Λόγου – το νερό καθαρίζει τη βρωμιά όπως ο Λόγος
καθαρίζει την αμαρτία.

ΤΟ

Το Βάπτισμα στο Νερό στην Καινή Διαθήκη έχει αξία μόνο μετά τη
μετάνοια (Πράξεις 8:12, 37-39). Η φόρμουλα για το Βάπτισμα στο Νερό
που χρησιμοποιείται στο Κέντρο Πίστης είναι “Στο όνομα του Πατρός,
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και στο όνομα του
Ιησού” (Ματθαίος 28:19-20).
ΒΑΠΤΙΣΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Επειδή ο Κύριος βλέπει την καρδιά και μας έχει προστάξει
να περπατάμε με αγάπη, δεν θα διχάσουμε το σώμα της
Εκκλησίας σχετικά μ’ αυτό το θέμα. Ο Ιησούς Χριστός
είναι η τέλεια αντιπροσώπευση του Πατρός και του Αγίου
Πνεύματος και δεν είναι διχασμένος.

ΣΗΜΑΔΙ
ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.
ΒΙΒΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Εφεσίους 5:25-26

Ιωάννης 6:63

Παροιμίες 1:10

Ιωάννης 15:3

Ψαλμοί 119:9

Α΄Κορινθίους 6:19, 20
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ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ
Τώρα Πια
Όταν γίνεσαι γνήσιος Χριστιανός θα προσέξεις ότι θα
έχεις μια έντονη επιθυμία να συναναστραφείς άλλους
Χριστιανούς. Αυτό είναι ζωτικό για τη Χριστιανική σου
ανάπτυξη. Θα θέλεις να βρίσκεσαι με ανθρώπους που
αγαπούν τον Κύριο και μπορούν να σε βοηθήσουν
στην πίστη και την επίγνωση του Κυρίου και Σωτήρα
μας, Ιησού Χριστού.
Μην το παρεξηγήσεις – δε μπορείς να απομονωθείς
από τους ανθρώπους. Αλλά είναι επιτακτικό να
επιλέξεις φίλους και συναναστροφές που είναι
αναγεννημένοι και πλήρεις από το πνεύμα Του. Δεν
είσαι ο ίδιος τώρα πια! Είσαι ένα εντελώς καινούριο
είδος που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν!
Β΄Κορινθίους 5:17: “Γι’ αυτό, αν κάποιος είναι εν
Χριστώ, είναι καινούργιο κτίσμα· τα αρχαία πέρασαν,
δέστε, τα πάντα έγιναν καινούργια.”
Σαν αποτέλεσμα αυτής της μεταμόρφωσης, οι παλιοί
σου φίλοι θα σκεφτούν ότι είσαι παράξενος/η, γιατί
περιφέρεσαι συνέχεια με ένα χαζό χαμόγελο στο
πρόσωπό σου. Θα το θεωρούν προσβλητικό όταν θα
λες πράγματα όπως “δόξα τω Θεώ” ή όταν θα μιλάς
για τον Ιησού.
Εσύ θα βρίσκεις ότι τα “πονηρά αστεία” τους και τα
“άνοστα σχόλιά” τους δεν είναι πλέον διασκεδαστικά
αλλά απωθητικά. Και είτε θα αποφασίσουν πως δεν
θα σε θέλουν κοντά τους πια είτε θα δώσουν την
καρδιά τους στον Κύριο. Πω-πω! Τι μαρτυρία!

ΟΤΑΝ ΜΠΑΙΝΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ,
ΤΑΥΤΙΖΕΣΑΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ,
ΟΤΑΝ ΑΝΑΔΥΕΣΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ
ΤΑΥΤΙΖΕΣΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ.

Παροιμίες 27:19
“Όπως μέσα στο νερό ανταποκρίνεται πρόσωπο σε
πρόσωπο, έτσι και η καρδιά ανθρώπου σε άνθρωπο.”

Παροιμίες 25:26

Α΄Κορινθίους 10:21

Γαλάτες 2:4-5

Β΄Κορινθίους 6:14, 16-18

Παροιμίες 12:26

Εφεσίους 5:11
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ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΝ ΚΑΝΩ
ΚΑΠΟΙΟ
ΛΑΘΟΣ;
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ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ
στο Θρόνο της Χάριτος.
Καθώς μεγαλώνουμε στην επίγνωση του Θεού,
στη διαδρομή, κάποιες φορές κάνουμε λάθη. Ο Επουράνιος Πατέρας
σου έχει προνοήσει στον Λόγο Του γι αυτά τα σφάλματα ή τις αδυναμίες.
Εκείνος δεν είναι ένας “τρανός κακός δικαστής” που περιμένει να
κάνεις κάποιο λάθος για να μπορέσει να σε τιμωρήσει! Αυτός είναι ο
αγαθός Ουράνιος Πατέρας μας που θα σε συγχωρέσει μόλις Του το
ζητήσεις. Μπορούμε να μπούμε με θάρρος στο θρόνο της χάριτος! “Αν
ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να
συγχωρήσει σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία.”
(Α΄Ιωάννου 1:9)

“Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω, για να μη αμαρτήσετε· αν, όμως,
κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο (συνήγορο) προς τον Πατέρα,
τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο.” (Α΄Ιωάννου 2:1)
Πολλές φορές όταν κάποιος αμαρτάνει, φεύγει μακριά απ’ τον Θεό
με το να μένει στο σπίτι του αντί να πηγαίνει την εκκλησία, με το να
σταματά να προσεύχεται ή να διαβάζει τη Βίβλο. Όχι, τρέξε στον Θεό
και ομολόγησε τις αμαρτίες σου και θα σε συγχωρέσει. Ο σατανάς θέλει
να απομονωθείς για να μπορέσει να σε καταστρέψει. Είναι κλέφτης και
θέλει να κλέψει το Λόγο του Θεού από την καρδιά σου.
Άρα όταν αμαρτήσεις, μην περιμένεις ούτε λεπτό, μέρα, εβδομάδα,
μήνα. Σταμάτα ακριβώς εκεί που βρίσκεσαι κι ομολόγησε την αμαρτία
σου στον Θεό. Όχι μόνο θα συγχωρέσει την αμαρτία σου, αλλά θα σου
φερθεί σαν να μην είχε γίνει ποτέ.
Στην Παλαιά Διαθήκη (Ψαλμός 103:12), λέει ότι ο Θεός αφαιρεί τις
παραβάσεις μας (αμαρτία) από μας και ούτε τις θυμάται πια. Στη Καινή
Διαθήκη, ο Ιησούς μας δίδαξε ότι εκείνοι που παραδέχονται την αμαρτία
τους θα λάβουν συγχώρεση, ενώ εκείνοι που είναι τυφλωμένοι ως προς
την αμαρτία τους θα εγκαταλειφθούν σ’ αυτήν (Ιωάννης 9:41).

Δόξα τω Θεώ για την αγάπη και τη μακροθυμία Του προς εμάς!

ΒΙΒΛΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Μάρκος 4:14-20
Α΄Κορινθίους 10:13

Ιωάννης 10:10, 11
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ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΔΩΡΟ
του Θεού!
Τώρα που έχεις αναγεννηθεί, υπάρχει ένα ακόμα δώρο που ‘χει
ο Θεός για μας! Λέγεται Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος με το
δώρο τις ομιλίας με γλώσσες! Το Άγιο Πνεύμα είναι η υπόσχεση.
Ο Ιησούς είπε στον Λούκα 24:49, “Και δέστε, εγώ στέλνω την
υπόσχεση του Πατέρα μου επάνω σας· κι εσείς καθήστε στην
πόλη, την Ιερουσαλήμ, μέχρις ότου ντυθείτε δύναμη από ψηλά.”
Αυτή η υπόσχεση δόθηκε σε σένα και τα παιδιά σου. Όπως κι η
σωτηρία, έτσι και το Άγιο Πνεύμα επάνω μας είναι δώρο.

“Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτούς: Να μετανοήσετε, και κάθε ένας
από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση
αμαρτιών· και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος·”
(Πράξεις 2:38).

ΌΠΩΣ ΚΙ Η
ΣΩΤΗΡΙΑ,
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ
ΠΝΕΥΜΑ
ΕΠΑΝΩ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΔΩΡΟ.

Δεν μπορείς να εργαστείς για ένα δώρο. Μπορείς μόνο να το δεχτείς αφού το ζητήσεις.
Ζήτα και θα σου δοθεί. Αν ζήτησες το Άγιο Πνεύμα να έρθει πάνω σου σήμερα, θα
λάβεις αυτό που ζήτησες σύμφωνα με το Λουκά 11: 9, 10 και13.
Όταν λάβουμε το Άγιο Πνεύμα επάνω μας, εξοπλιζόμαστε πλήρως με τη δύναμη να
διαδώσουμε το ευαγγέλιο και να είμαστε αποτελεσματικοί μάρτυρες του Ιησού. “αλλά,
θα πάρετε δύναμη, όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα· και θα είστε μάρτυρες για
μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια, και μέχρι το
τελευταίο άκρο της γης”. (Πράξεις 1:8)
Εσύ θα πρέπει να ξεκινήσεις να μιλάς με γλώσσες, το Άγιο Πνεύμα δεν θα σε αναγκάσει
πότε να κάνεις οτιδήποτε. Στις Πράξεις το 2:4, δηλώνει ότι “Και έγιναν όλοι πλήρεις
από το Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα έδινε σ’
αυτούς να μιλούν.” Δεν το κάνεις από μόνος σου. Δεν το κάνει το Άγιο Πνεύμα από
μόνο Του. Αλλά είναι μια συνεργασία ανάμεσα σε σένα και στο Πνεύμα του Θεού.
Εσύ παραχωρείς τη θέλησή σου, τις φωνητικές σου χορδές και το στόμα σου. Το Άγιο
Πνεύμα θα παραχωρήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσεις. Αν δεν υπάρξει καμία
προσπάθεια από πλευράς σου να μιλήσεις, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί ούτε και θα
προμηθεύσει την λαλιά. Να θυμάσαι πως αυτή η προσπάθεια είναι κοινή.
Τώρα που έχουμε αναγνώσει τις Γραφές, είναι ώρα πια “να λάβεις”. Τώρα, πες
μεγαλοφώνως αυτή την προσευχή στον Ουράνιο Πατέρα σου: “Πατέρα, ο Λόγος σου
λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι δώρο. Δεν το κερδίζω δουλεύοντας, μπορώ μόνο να το
δεχτώ. Γι’ αυτό Πατέρα, δέχομαι αυτή τη στιγμή, σαν πράξη της θέλησής μου και της
πίστης μου, το Άγιο Πνεύμα με τη Βιβλική απόδειξη της γλωσσολαλιάς”. Τώρα πάρε
μια βαθιά ανάσα και ξεκίνα να μιλάς με την επουράνια γλώσσα σου. Μην επιτρέψεις
στον εχθρό να σου λέει ότι δεν μπορείς να προσευχηθείς με την ουράνια γλώσσα
σου, επειδή μπορείς. “Όλα τα μπορώ, διαμέσου τού Χριστού που με ενδυναμώνει.”
(Φιλιππισίους 4:13).
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ
εν Χριστώ.
Είναι επιτακτικό να κατανοήσεις ποιος/α είσαι εν Χριστώ.
Το να ξέρεις σημαίνει να ‘χεις επίγνωση για το τι σου ‘χει συμβεί. Είσαι
ένα νέο άτομο εν Χριστώ. Στους Ρωμαίους 8:15-17, το εδάφιο 15
δηλώνει “Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να
φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά,
Πατέρα.” Το Άγιο Πνεύμα σε τοποθετεί στην οικογένεια του Θεού και
τώρα έχεις ασφάλεια και την αίσθηση του να ανήκεις. “Το ίδιο το Πνεύμα
δίνει μαρτυρία, μαζί με το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά τού Θεού. Και
αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι· κληρονόμοι μεν του Θεού,
συγκληρονόμοι δε του Χριστού·” (Εδάφια 16-17)
Με άλλα λόγια έχεις τα ίδια δικαιώματα και προνόμια σαν πραγματικός
Γιος. Ο Θεός δεν αγαπάει τον Ιησού πιο πολύ απ’ ότι αγαπά εσένα! Είσαι
ένα νέο πλάσμα εν Χριστώ Ιησού. Τα παλιά παρήλθαν, ιδού, τα πάντα
έγιναν νέα. Ο Θεός έκανε τον Ιησού, εκείνον που δε γνώριζε αμαρτία, να
γίνει αμαρτία για χάρη μας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού
διαμέσου Αυτού. Ο Θεός μας πήρε πίσω από τον σατανά με το αίμα του
Υιού Του. Στεκόμαστε δικαιωμένοι και σωστοί μπροστά Του.
Ο καρπός της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Ειρήνη σημαίνει αρμονική
σχέση. Αρμονική σημαίνει συμμετρική, ισορροπημένη, ευάρεστη.
Η επίδραση της ειρήνης είναι γαλήνη και βεβαιότητα παντοτινά.
Επικαλέσου στον Θεό τον Λόγο Του. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη (Β΄
Τιμ. 3:16). Οπότε, αποφάσισε να ζεις μια συμμετρική, ισορροπημένη,
ευάρεστη, αρμονική ζωή με τον Θεό τον Πατέρα. Είσαι ότι η Βίβλος λέει
ότι είσαι. Μπορείς να κάνεις ότι η Βίβλος λέει ότι μπορείς να κάνεις κι
έχεις ότι η Βίβλος λέει ότι έχεις. Σαλώμ.

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Ρωμαίους 3:20-26

Β΄ Κορινθίους 5:17-21

Ρωμαίους 8:1

Ιάκωβος 3:18

Α΄ Κορινθίους 1:30

Ησαΐας 32:17

Γαλάτες 3:28

Ησαΐας 9:6

Εφεσίους 2:4-6, 10,14
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ,
ΟΧΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
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ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ
Μια Καλή Εκκλησία για Σπίτι.
Το θεμέλιο για κάθε Χριστιανική ζωή είναι η εκκλησία.
Η συμμετοχή σου στην εκκλησία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή
σου. Θα μεγαλώσεις πνευματικά καθώς ακούς τον Λόγο του Θεού και κάνεις
συντροφιά με πιστούς που είναι δυνατοί στην πίστη. Μην πας για να ζεστάνεις
την καρέκλα. Ενδιαφέρσου να υπηρετήσεις στις πολλές δραστηριότητες
που γίνονται στην τοπική σου εκκλησία. Η επιλογή ενός καλού
εκκλησιαστικού σπιτιού πρέπει να είναι θέμα πολλής προσευχής.
Μόλις βρεις μια εκκλησία, άσε τον οραματισμό του Ποιμένα αυτής
της εκκλησίας, να γίνει μέρος και του δικού σου οραματισμού.
Μετά προσευχήσου να βρεις τη θέση σου μέσα στην εκκλησία
ώστε να βοηθήσεις να εκπληρωθεί ο οραματισμός.
Ο Χριστιανισμός είναι τρόπος ζωής, όχι θρησκεία. Είναι το να
είσαι μέλος μιας οικογένειας η οποία είναι το σώμα του Χριστού.
Σαν παιδιά του Θεού, μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Θεό.
Η επικοινωνία συμπεριλαμβάνει την προσευχή, τη δοξολογία και την
προσκύνηση. Ένας από τους τρόπους που επικοινωνούμε μαζί Του είναι το
να ψάλλουμε δοξολογία στον Θεό μέσα στην εκκλησία. Όταν έχουμε έλλειψη
επικοινωνίας, έχουμε έλλειψη της χαράς μας. Η έλλειψη επικοινωνίας
με τον Θεό είναι ο λόγος της χριστιανικής αποτυχίας. Η χαρά
μας αρχίζει να μικραίνει επειδή η επικοινωνία μας έχει πάψει.
Έλλειψη χαράς σημαίνει έλλειψη δύναμης αφού η χαρά του
Κυρίου μας είναι η δύναμή μας. Έτσι ας μην αφήνουμε
το να συνερχόμαστε μαζί, αλλά ας μπαίνουμε στην
παρουσία Του με ευχαριστία και δοξολογία. Είναι καλό
και τερπνό να ζουν μαζί, με ενότητα οι αδελφοί, γιατί
όπου υπάρχει ενότητα υπάρχει και δύναμη.

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Α’ Τιμόθεου 3:15
Α΄ Ιωάννου 1:3-7
Ματθαίος 16:18,19
Νεεμίας 8:10
Ιωάννης 14:6
Εβραίους 2:12

Εβραίους 10:25
Ρωμαίους 8:35-39
Εβραίους 12:23-29
Ψαλμοί 23
Ψαλμοί 100
Ψαλμοί 133

16

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ
σε Μια Εκκλησία:
1. Πεποίθηση ότι η σωτηρία είναι δια της πίστεως στο χυμένο αίμα του Ιησού.
Είναι το έργο της χάριτος, όχι των ανθρωπίνων πρασπαθειών.
2. Η Βίβλος είναι ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη.
3.	Πεποίθηση στον Τριαδικό Θεό: ο Θεός είναι αιώνια τρισυπόστατος, ως Θεός ο
Πατήρ, Θεός ο Υιός και Θεός το Άγιο Πνεύμα.
4. Την επικείμενη επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού.
5. Το Βάπτισμα στο Νερό.
6. Τη Θεϊκή Θεραπεία.
7. Το Βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα.
8. Τον ευαγγελισμό (βεβαιώσου ότι η εκκλησία σου πιστεύει και δρα για τη
“διάσωση ψυχών ”).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ:
1. Τη Γέννηση από την Παρθένο.
2. Τη Θεϊκή Υπόσταση του Χριστού.
3. Τον, δια του Αίματος, Εξιλασμό.
4. Τον Θάνατο, την Ταφή και την
		

Ανάσταση του Χριστού.

5. Τη Βίβλο ως την τελική κι απόλυτη Αρχή
		

και θεόπνευστο Λόγο του Θεού.

6. Τη θαυματουργική δύναμη του Χριστού σήμερα!

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Γαλάτες 1:7-9

Φιλιππισίους 2:5-11 Α΄Τιμοθέου 4:12 Εβραίους 1:2

Μάρκος 12:29

Φιλιππισίους 3:18

Πράξεις 1:5

Ιάκωβος 5:13-16

Β΄Κορινθίους 11:14

Α΄Θεσσαλονικείς

4:13-18

Ματθαίος 8:16-17
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Καθημερινή Προσευχή και Μελέτη της Βίβλου!
Ο ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΑΣ ΕΧΕΙ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕΙ ΝΑ
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΘΑΡΡΟΣ ΣΤΟ
ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ

Η καθημερινή προσευχή είναι ουσιώδης για να
πετύχεις στη Χριστιανική σου πορεία. Η προσευχή
είναι επικοινωνία με τον Θεό όλης της πλάσης, τον
Ουράνιο Πατέρα σου. Καθώς ξεκινάς να εκζητάς τον
Θεό καθημερινά, θα ανταμειφθείς με την κατανόηση
του θελήματός Του για τη ζωή σου και την αναψυχή
και τη γαλήνη που σου προσφέρει η παρουσία Του.
Στους Εβραίους 11:6 “Χωρίς, μάλιστα, πίστη είναι
αδύνατον κάποιος να τον ευαρεστήσει· επειδή, αυτός
που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστέψει, ότι είναι,
και γίνεται μισθαποδότης σ’ αυτούς που τον εκζητούν.”
Ο Θεός, ο Πατέρας μας, είναι ένας προσωπικός Θεός.
Ενδιαφέρεται για την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά
στη ζωή σου. Και θέλει εσύ ως παιδί Του, να Τον γνωρίσεις
προσωπικά μέσω της προσευχής. Ο Επουράνιος Πατέρας
μάς έχει προσκαλέσει να ερχόμαστε με θάρρος στο
θρόνο της χάρης Του ώστε να λάβουμε έλεος για βοήθεια
σε καιρό ανάγκης (Εβραίους 4:16). Καθώς δέχεσαι τη
πρόσκλησή Του να έρθεις μέσ’ στην παρουσία Του, ο
Χριστιανισμός παύει να είναι απλώς μια θρησκεία για
σένα και γίνεται αυτό που ο Θεός τον προόρισε να είναι:
μια προσωπική σχέση με Εκείνον που σε έπλασε και που
έδωσε το Είναι Του για να μπορέσεις να γίνεις ένα μαζί
Του.

ΧΑΡΗΣ....

Προσευχή σημαίνει επίσης να προσεύχεσαι το Λόγο
του Θεού πάνω απ’ τις συνθήκες της ζωής σου, να
υπενθυμίζεις στον Θεό τι έχει πει για τη ζωή σου.
Προκειμένου κάποιος να προσευχηθεί με ακρίβεια, πρέπει να γνωρίζει
τι λέει ο Λόγος του Θεού σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει,
γι’ αυτό η καθημερινή ανάγνωση και περίσκεψη της Βίβλου είναι
απαραίτητη. Στον Ιησού του Ναυή 1:8 λέει “Αυτό το βιβλίο τού νόμου δεν
θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σ’ αυτό θα μελετάς ημέρα και
νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα
μέσα σ’ αυτό· επειδή, τότε θα ευοδώνεσαι στον δρόμο σου, και τότε
θα φέρεσαι με σύνεση.” Εδώ ο Θεός λέει, συνέχισε να κρατάς τον Λόγο
Του στα χείλη σου και στη σκέψη σου και να κάνεις αυτό που λέει και
θα δημιουργήσεις ευημερία για τη ζωή σου. Η καθημερινή ανάγνωση
της Βίβλου όπως κι η προσευχή, θα σε κρατήσει στη
σωστή πορεία με τον Θεό, τον εαυτό σου και τους άλλους
Εφεσίους 1:16-23
επίσης. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια τέτοια λαμπρή

Εφεσίους 3:16-21
Κολοσσαείς 1:9-13

ευκαιρία;
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Αποτυχίας στη Χριστιανική Πορεία
1. Έλλειψη πεποίθησης στον Θεό και τον Λόγο Του.
2. Να μην βαδίζεις με όλη σου την καρδιά, αλλά με το ζόρι.
3. Μια ενάντια επιθυμία.
4.	Να αρχίσεις να σκέφτεσαι όλα αυτά που δεν έχεις αντί γι όλα αυτά που έχεις.
5.	Η αποτυχία να σκέφτεσαι με τους όρους της προμήθειας του οίκου του
Θεού, που είναι ανεξάντλητη.
6. Έλλειψη εγκαρτέρησης εν μέσω δοκιμασιών.
7. Η σπατάλη χρόνου σε ανόητα περιοδικά, τηλεοπτικές εκπομπές 		
κλπ. αντί να χρησιμοποιείς τον επιπλέον χρόνο ώστε να 			
εμβαθύνεις στο Λόγο του Θεού και σε καλά χριστιανικά βιβλία.
8.	Ο εγωισμός.
9. Να μην επιθυμείς το θέλημα του Θεού πάνω από καθετί στη ζωή σου.
10. Το φλερτ με τον κόσμο και τις διασκεδάσεις του.
11. Η υπερηφάνεια.
12.	Να συμβιβάσεις τις αρχές σου.
13. Έλλειψη προσευχής, κοινωνίας και μελέτης της Βίβλου.
14. Έλλειψη μαρτυρίας.
15. Ο φόβος κι η αβεβαιότητα.
16. Κακή επιλογή συναναστροφών.
17. Η τεμπελιά.
18. Ο υλισμός.
19. Να ψάχνεις για παράκαμψη στην πνευματικότητα.
20. Να αποκτήσεις αρνητική νοοτροπία.
21. Να επιτρέψεις στον σατανά να διαβάλλει την αντίληψή σου για τον Θεό.
22. Να βάλεις οτιδήποτε πάνω από τον Ιησού.
23. Να συμμορφωθείς με τον κόσμο, το σύστημα και τις φιλοσοφίες του.
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24. Έλλειψη οραματισμού και στόχων για τη Χριστιανική σου ζωή.
25.	Έλλειψη επίγνωσης της Βίβλου με το Άγιο Πνεύμα να
αποκαλύπτει την αλήθεια στην καρδιά σου.
26. Απoστροφή προς την εξουσία.
27. Ανασφάλεια: να μην έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό και τον Λόγο
Του.
28. Να μην περιμένεις την επιστροφή του Ιησού για την Εκκλησία
Του.
29. Αποφυγή ευθυνών – να μην ασχολείσαι με τις δραστηριότητες
τις Εκκλησίας, κ.τ.λ.
30.	Να συνεχίσεις στην αμαρτία, αφότου σε έχει ελευθερώσει ο
Χριστός.
31. Έλλειψη πίστης στις σκέψεις, στα λόγια και στις πράξεις σου.
32.	Να αυταπατάσαι με το (1) να μην είσαι εκτελεστής του Λόγου
(2) να μη μιλάς όπως μιλάει ο Θεός. Με άλλα λόγια να μην μιλάς
σαν να είναι ο Λόγος του Θεού αληθινός.
33. Να κριτικάρεις ή να υποβιβάζεις έναν άνθρωπο του Θεού.
34. Να μην ενδιαφέρεσαι για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα για 		
εκείνους που υποφέρουν με κάποιο τρόπο.
35. Αντί να είσαι ένας επιμελής εκζητητής του Θεού, να είσαι μόνο
ένας “τυχαίος περιηγητής”.

Όποτε παρατηρήσεις τη νίκη να εκτοπίζεται
από τον Χριστιανικό σου βίο, ρίξε μια ματιά στη
λίστα παραπάνω. Πιθανότατα θα δεις σε ποιο
σημείο το έχεις χάσει.
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ΘΕΡΑΠΕΊΑ
“Γιε μου, πρόσεχε στις ρήσεις μου· στρέφε το αυτί σου στα λόγια μου. Ας μην
απομακρυνθούν από τα μάτια σου· φύλαγέ τα μέσα στην καρδιά σου· επειδή,
είναι ζωή σ’ εκείνους που τα βρίσκουν αυτά, και γιατρειά σε όλη τους τη σάρκα.”
Παροιμίες 4:20-22

Είναι η Θεραπεία για Όλους;
Στον Ψαλμό 107:20 λέει, “αποστέλλει τον λόγο Του και τους γιατρεύει, και τους
ελευθερώνει από τη φθορά τους.” Η πίστη ξεκινά εκεί που το θέλημα του Θεού
είναι γνωστό. Μπορεί να έχεις ακούσει ή και πιστέψει ότι η θεραπεία δεν είναι
για όλους. Ο Θεός όμως δεν μεροληπτεί. Δεν ξεχωρίζει ούτε διαλέγει ποιος
πρέπει να θεραπευτεί και ποιος να πρέπει να υποφέρει.
Η θεραπεία μας ανήκει. Άκου “Ο Ιησούς περιερχόταν όλες της πόλεις
θεραπεύοντας κάθε νόσο και κάθε ασθένεια.” Γι αυτό και μπορούμε να πάμε
με θάρρος στο θρόνο της χάρης για να λάβουμε έλεος για βοήθεια σε καιρό
ανάγκης. Αν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για οποιοδήποτε θέμα,
μπορούμε να διαβάσουμε το θέλημά Του, το οποίο είναι η Βίβλος.

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Ματθαίος4:23

Λουκάς 9:11

Εκκλησιαστής 7:17 Ματθαίος12:15
Εβραίους13:8

Δευτερονόμιο7:15

Έξοδος15:26

Ψαλμοί90:10

Εβραίους4:16

Μαλαχίας3:6

Ησαΐας53:4-6

Πράξεις10:38

Η Θεραπεία Είναι το Θέλημα του Θεού
Ο Λόγος του Θεού είναι γιατρικό για τη σάρκα μας. Αυτό δε σημαίνει ότι
σταματάμε να πηγαίνουμε στο γιατρό ή ότι κόβουμε τα φάρμακά μας. Αλλά,
ότι δεν βασιζόμαστε ολοκληρωτικά στους γιατρούς ή στα φάρμακα για τη
θεραπεία μας. Αν παίρνεις φάρμακα θα πρέπει να τα συνδυάσεις με την πίστη
σου και να πεις “πιστεύω πως λαμβάνω τη θεραπεία μου στο Όνομα του Ιησού”.
Ποτέ δεν πρέπει να πετάξουμε τα φάρμακα και να βασιστούμε εξ ολοκλήρου
στην ομολογία, εκτός κι αν ο Κύριος μας δώσει τέτοια οδηγία. Η πίστη σου
μπορεί να μην έχει αναπτυχθεί μέχρι αυτό το σημείο. Χρειάζεται χρόνος για να
ανακαινίσεις το μυαλό σου. Ενέργησε βάσει του δικού σου επιπέδου πίστης,
ομολογώντας καθημερινά τον Λόγο, γιατί η πίστη έρχεται μέσω της ακοής,
ακοής δε του Λόγου του Θεού.
Η Βίβλος λέει “οι πιστοί θα ακουμπούν τα χέρια στους αρρώστους κι αυτοί θα
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θεραπεύονται”. Αν είσαι πιστός τότε αυτό συμπεριλαμβάνει κι εσένα. Αυτό
σημαίνει μπορείς να επιθέσεις τα χέρια σου στον εαυτό σου. Στον Ιάκωβο
5:14 τίθεται το ερώτημα “Ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας προσκαλέσει τούς
πρεσβύτερους της εκκλησίας, και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον
αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου.” Το εδάφιο 15 συνεχίζει και λέει “Και η
προσευχή με πίστη θα σώσει αυτόν που πάσχει….” Ήξερες ότι η ο θάνατος κι η
ζωή βρίσκονται στη δύναμη της γλώσσας; Ο Θεός μας υποσχέθηκε μια μακρά
ζωή, αλλά εμείς πρέπει να υπακούμε το Λόγο Του για να τη λάβουμε.

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Γ΄ Ιωάννου2
Ψαλμοί103:1-5
Παροιμίες18:21

Μάρκος16:18
Ησαΐας58:8
Α΄Ιωάννου5:14,15

Ιερεμίας33:6
Παροιμίες16:24
Α΄Πέτρου2:24

Ιερεμίας30:17
Ψαλμοί30:2
Παροιμίες17:22

Γιατί Κάποιοι Άνθρωποι Αποτυγχάνουν στη Θεραπεία...
Μπορεί να υπάρξουν κάμποσοι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι δεν
λαμβάνουν τη θεραπεία τους. Οι παρακάτω είναι κάποιοι:
Αμφιβολία κι Απιστία

Αμαρτία

Έλλειψη Γνώσης
Παραδόσεις
Πικρία

Φόβος
Ασυγχωρησία
Διαμάχη

Αν η θεραπεία δεν έχει φανερωθεί στη ζωή σου, ψάξε στην καρδιά σου
πηγαίνοντας στον Θεό, παραχώρησέ Του απόλυτη ελευθερία κι Αυτός θα σε
ελευθερώσει.

Μην Περιορίζεις τον Θεό
Η θεραπεία λαμβάνεται δια πίστεως, μέσω της επαφής των χεριών, με ιδιαίτερα
θαύματα, με χαρίσματα θεραπείας και με την προσευχή των άλλων. Να είσαι
διαθέσιμος/η να λάβεις το καλύτερο απ’ τον Θεό μέσα απ’ όποιο κανάλι κι αν
χρησιμοποιήσει.

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Μάρκος 1:40, 41

Φιλιππισίους 2:13

Α΄Θεσσαλονικείς 5:23

Πράξεις 19:11, 12

Ψαλμοί 34:19

22

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
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ΈΧΕΙΣ ΑΚΟΜΑ

απορίες;

Τηλεφώνησέ μας και θα
χαρούμε να σου απαντήσουμε!
210.325.1176

ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ 46 & ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ
ΔΑΦΝΗ 17236, ΑΘΗΝΑ
+30 210 325 1176
contact@gr.keithbutler.org
KENTROPISTIS.GR

