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Μια από τις μεγάλες διαβεβαιώσεις
της Αγίας Γραφής είναι ότι είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός (προς Εβραίους
6:18). Ο ΛΟΓΟΣ του είναι αλήθεια.1 Τα
πάντα στον ΛΟΓΟ ΤΟΥ είναι αλήθεια.
Την πρώτη φορά που ο Κύριος μίλησε
για την ΠΡΟΣΕΥΧΗ, μίλησε για τον ΠΑΤΕΡΑ που τον συναντούμε μυστικά και που
μας επιβραβεύει δημόσια (Κατά Ματθαίον
6: 1-6). Ο ΚΥΡΙΟΣ μίλησε για την προσευχή για δεύτερη φορά, στην επί του Όρους
Ομιλία (Ματθαίος 7:7-8). Ο ΙΗΣΟΥΣ μας
έδωσε οδηγίες που πρέπει να ακολουθούμε για την προσευχή, διδάσκοντας μας στις
γραφές ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο
στην προσευχή. Μας διαβεβαιώνει πολλές
φορές ότι οι προσευχές μας σίγουρα θα εισακουστούν και θα υπάρχει ανταπόκριση.2
Παρατηρήστε πώς ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
λέξεις που σημαίνουν σχεδόν το ίδιο πράγμα, και επαναλαμβάνει ξεκάθαρα την υπόσχεση κάθε φορά: ΘΑ λάβετε, ΘΑ βρείτε,
ΘΑ σας ανοίξουν. Στη συνέχεια παραθέτει
τον νόμο της Βασιλείας ως λόγο για μια τέτοια διαβεβαίωση: Όποιος ζητήσε, Όποιος
ζητά, ΘΑ ΛΑΒΕΙ,· όποιος ψάχνει, ΘΑ ΒΡΕΙ·
όποιος χτυπά ΘΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΟΥΝ (Λουκάς 11:10). Είναι ο ενσαρκωμένος ΘΕΟΣ
που σας μιλάει για αυτές τις αποδείξεις. Δεν
ψεύδεται.
Το βιβλίο του Ιακώβου 1:6-7 αναφέρει,
«Αφήστε τον να ζητάει με πίστη, χωρίς να
διστάζει καθόλου. Γιατί αυτός που διστάζει
μοιάζει με κύμα της θάλασσας, που κινείται με τον άνεμο [Σατανάς, αμφιβολία3] και
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κλυδωνίζεται. Να μην νομίζει αυτός ο άνθρωπος ότι θα λάβει κάτι από τον ΚΥΡΙΟ.»
Είναι βέβαιο ότι σε αυτή την εξαπλή επανάληψη ΘΕΛΕΙ να εντυπώσει βαθιά στο
μυαλό μας, την καρδιά μας, και τις ψυχές
μας αυτή την μια και μόνη αλήθεια.
Ποτέ μην εξαντληθείτε τόσο που να
ξεχάσετε να προσευχηθείτε· και μην ξεχνάτε να είστε ακλόνητοι στην προσευχή
σας.4 Μπορούμε—και πρέπει—με μεγάλη
αυτοπεποίθηση, να περιμένουμε απάντηση σε όλες τις προσευχές μας. Όποιος ζητάει, λαμβάνει. Δίπλα στην αποκάλυψη
της αγάπης του ΠΑΤΕΡΑ, δεν υπάρχει πιο

σημαντικό μάθημα από αυτό σε όλη τη
διάρκεια της διδασκαλίας της προσευχής.
Αναζητήθηκε η διαφορά στη σημασία
των τριών λέξεων που χρησιμοποιεί ο ΚΥΡΙΟΣ: ζητήστε, ψάξτε, και χτυπήστε. Αν
ήταν όντως ο σκοπός ΤΟΥ αυτές οι τρεις
λέξεις να έχουν τρεις διαφορετικές σημασίες, τότε η πρώτη, «ζητήστε», αναφέρεται
στις ανάγκες για τις οποίες προσευχόμαστε. “Ψάξτε” είναι η λέξη που οι γραφές
χρησιμοποιούν για ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ μας διαβεβαιώνει ότι μπορούμε να ΤΟΝ βρούμε. Ωστόσο, δεν αρκεί να
βρει κανείς τον ΘΕΟ σε ώρα ανάγκης, χωρίς να έρθει σε κοινωνία μαζί ΤΟΥ.5 “Χτυπήστε” αναφέρεται στην αποδοχή να κατοικήσουμε μαζί ΤΟΥ και μέσα ΤΟΥ σε
συνεχή προσευχή. Όταν ζητάμε και παίρνουμε τα απαραίτητα οδηγούμαστε στο να
ψάξουμε να βρούμε τον Δωρητή και από
εκεί στο να χτυπήσουμε και να ανοίξει η
πόρτα για το θρόνο και την αγάπη του
ΠΑΤΕΡΑ, που είναι η τήρηση των εντολών
του ΘΕΟΥ.6
Δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα
στους εαυτούς μας.7 Πρέπει να είμαστε
σίγουροι ότι ο ΘΕΟΣ θα μας δώσει αυτό
που του ζητάμε.8
Ο ΙΗΣΟΥΣ υποσχέθηκε ότι έπρεπε να
φύγει ώστε να μας στείλει έναν άλλο Παρηγορητή.9 Στον ουρανό, έγινε το ΑΓΙΟ
ΠΝΕΥΜΑ και ο ΠΑΤΕΡΑΣ. ΟΙ ΙΔΙΟΙ κατέβηκαν σε μας μέσω του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.10 Είπε ότι θα το κάνει, και το
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έκανε. Λέει ότι θα μας ελευθερώσει από
κάθε κακό, από όλους τους εχθρούς μας,
και θα το κάνει.11 Αλλά εμείς πρέπει να το
ζητήσουμε με πίστη.12 Ζητήστε, και ΘΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ να το βρούμε.13 Και αν χτυπήσουμε, η πόρτα του Ουρανού θα ανοίξει για μας, με το ΠΝΕΥΜΑ να οδηγεί
τις προσευχές μας. Δεν υπάρχει κανένας
άλλος να εμπιστευθούμε πέραν του ΚΥΡΙΟΥ. «Προσεύχεσθε πάντα», αναφέρει
(Κατά Λουκά 21:36). Και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ λέει, “Προσεύχεσθε χωρίς παύση” (1
Προς Θεσσαλονικείς 5:17). Ζητήστε, ψάξτε, χτυπήστε και θα λάβετε. Ένα πράγμα
είναι σίγουρο: ο ΚΥΡΙΟΣ θέλει να πιστεύουμε και να γνωρίζουμε σίγουρα πως, το
να ζητάμε, να ψάχνουμε και να χτυπάμε
δεν είναι μάταιο.
Αφού ο ΚΥΡΙΟΣ θεώρησε απαραίτητο να επαναλάβει την αλήθεια με τόσους
πολλούς τρόπους, είναι ένα μάθημα μεγάλης σημασίας. Αποδεικνύει ότι γνωρίζει τις
καρδιές μας. Γνωρίζει ότι η αμφιβολία και η
δυσπιστία προς ΑΥΤΟΝ είναι φυσική και
καταστροφική για μας και ότι θεωρούμε
την προσευχή ως θρησκευτική υποχρέωση,
χωρίς να περιμένουμε απάντηση.14
Γνωρίζει επίσης ότι πιστεύουμε ότι η
προσευχή είναι πάρα πολύ δύσκολη πνευματικά για τον αδιάφορο μαθητή, ακόμη και αν ο μαθητής πιστεύει ότι ο ΘΕΟΣ
ακούει την προσευχή και αποκρίνεται. Για
τον λόγο αυτό στην αρχή της διδασκαλίας ΤΟΥ, προσπαθεί να σταλάξει αυτή την
αλήθεια βαθιά μέσα στις καρδιές εκείνων
που θέλουν να μάθουν να προσεύχονται: η
προσευχή επιτυγχάνει πολλά. Ζητήστε και
θα λάβετε· όποιος ζητά, λαμβάνει. Αυτός είναι ο αιώνιος νόμος της Βασιλείας του. Αν
ζητήσετε και δεν λάβετε, θα πρέπει να είναι
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γιατί κάτι γίνεται λάθος στην προσευχή ή
λείπει κάτι από την προσευχή.15 Αφήστε
τον ΛΟΓΟ και ΠΝΕΥΜΑ να σας διδάξουν
να προσεύχεστε σωστά, αλλά μη χάνετε τη
σιγουριά που ΑΥΤΟΣ θέλει να σας δώσει,
δηλαδή ότι όποιος ζητά, λαμβάνει.
«Ζητήστε και θα σας δοθεί» (Κατά
Ματθαίον 7:7). Στο σχολείο του ΧΡΙΣΤΟΥ, δεν υπάρχει πιο ισχυρή ενθάρρυνση για την αδιάλειπτη προσευχή από
αυτή. Όπως ένα παιδί πρέπει να αποδείξει
ότι μια πρόσθεση είναι σωστή, έτσι η απόδειξη ότι έχουμε προσευχηθεί σωστά, είναι η απάντηση μας. Αν ζητήσουμε και δεν
λάβουμε καμία απάντηση, είναι γιατί δεν
έχουμε μάθει να προσευχόμαστε σωστά,
γιατί δεν προσευχόμαστε όπως ο ΥΙΟΣ.
Κάθε μαθητής στο σχολείο του ΧΡΙΣΤΟΥ
ας κατανοήσει τον ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
σε όλη του την απλότητα: γιατί είμαστε εν
ΧΡΙΣΤΩ υιοί , όποιος ζητάει, λαμβάνει.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είχε σοβαρούς λόγους να
μιλά χωρίς να θέτει κανέναν όρο. Προσέξτε να μην αποδυναμώσετε τον ΛΟΓΟ
του με την ανθρώπινη σοφία.16 Όταν ΑΥΤΟΣ μας μιλά για τα επουράνια, πιστέψτε
ΤΟΝ. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ θα αποκαλυφθεί
σε οποιονδήποτε τον πιστέψει ακλόνητα.
Αν προκύψουν ερωτήματα και δυσκολίες,
μην προσπαθήσετε να τα διευθετήσετε
πριν αποδεχθείτε ότι είστε εν ΥΙΩ και
ένα με ΑΥΤΟΝ. Ας εμπιστευθούμε όλοι
τα πάντα σε ΑΥΤΟΝ· ΑΥΤΟΣ θα βρει

τη λύση. Το έργο μας είναι να αποδεχθούμε και να πιστέψουμε ανεπιφύλακτα την
υπόσχεσή ΤΟΥ. Ας αφήσουμε να χαραχτεί
αυτή η υπόσχεση με φωτεινά γράμματα
στον εσωτερικό μας κόσμο.
Σύμφωνα με τη διδασκαλία του ΚΥΡΙΟΥ, η προσευχή αποτελείται από δύο μέρη:
μια ανθρώπινη πλευρά και μια Θεία πλευρά. Η ανθρώπινη πλευρά είναι το αίτημα, η
Θεία πλευρά είναι αυτό που ΘΕΟΣ δίνει. Ή,
για να δούμε και τα δύο μέρη από την ανθρώπινη πλευρά, υπάρχει αυτό που ζητάμε
και αυτό που λαμβάνουμε, τα δύο μισά που
συνθέτουν το σύνολο. Είναι σαν να ΘΕΛΕΙ
να μας πει ότι δεν θα μείνουμε χωρίς απάντηση, διότι είναι το θέλημα του ΘΕΟΥ και
ο κανόνας στην οικογένεια του ΠΑΤΕΡΑ,
να εκπληρώνεται κάθε αθώα παράκληση,
που γίνεται με πίστη.17 Εάν δεν υπάρξει
απάντηση, δεν πρέπει να παραιτηθούμε και
να υποθέσουμε ότι δεν είναι το θέλημα του
ΘΕΟΥ να μας δώσει μια απάντηση. Ενδεχομένως να υπάρχει κάτι στην προσευχή
που δεν είναι όπως το θέλει ο ΘΕΟΣ. Πρέπει να αναζητήσουμε καθοδήγηση για να
προσευχηθούμε έτσι ώστε η απάντηση να
έρθει. Είναι πολύ πιο εύκολο για τη σάρκα
να υποταχθεί χωρίς απάντηση από το να
αφεθεί στην αναζήτηση και τον εξαγνισμό
από το ΠΝΕΥΜΑ μέχρι να μάθει να προσεύχεται την προσευχή της πίστης, ότι είστε ένα με τον ΧΡΙΣΤΟ και τον ΠΑΤΕΡΑ.
Ένα από τα φοβερά σημάδια της νο-
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Πακιστάν
Αγαπητοί εν Χριστώ
αδελφοί,
Χαιρετώ το απαράμιλλο όνομα του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού. Ας είναι η
ευλογία του Θεού μαζί σας
καθώς και με την οικογένειά
σας και τη διακονία σας επίσης. Πραγματικά σας ευχαριστούμε για την αποστολή
των εντύπων και σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ήδη
ξεκινήσει τη διανομή αυτών
των φυλλαδίων σε πολύ κόσμο. Έχουμε στείλει το υλικό αυτό στους πάστορες
μας και θα διανείμουν και αυτοί αυτά το έντυπο
υλικό. Συνεχίστε μα προσεύχεστε για μας.
Εν ονόματι του
Cornelius Q.		
Punjab, Πακιστάν
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Ο Πάστορας Cornelius μοιράζοντας τα έντυπα του Πάστορα
Alamo που σώζουν ψυχές μεταφρασμένα στη γλώσσα Ουρντού
στο Punjab, Πακιστάν

σηρής κατάστασης της χριστιανικής ζωής
στις μέρες μας, είναι ότι υπάρχουν τόσοι
πολλοί που είναι ευχαριστημένοι χωρίς την
ξεχωριστή εμπειρία της απάντησης στην
προσευχή. Προσεύχονται καθημερινά, ζητούν πολλά πράγματα, και είναι πεπεισμένοι ότι κάποια από αυτά θα εισακουστούν,
αλλά επειδή δεν πιστεύουν ότι είναι εν
ΧΡΙΣΤΩ αδελφοί, γνωρίζουν ελάχιστα για
την άμεση, οριστική απάντηση στην προσευχή ως κανόνα της καθημερινής ζωής.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ επιδιώκει την καθημερινή επικοινωνία με τα παιδιά του, ώστε
να μπορεί να ακούσει και να εκπληρώσει
τις παρακλήσεις τους, αλλά θα πρέπει να
έρθουν σε ΑΥΤΟΝ όπως ο ΧΡΙΣΤΟΣ.
ΕΠΙΘΥΜΕΙ να προσερχόμαστε σε ΑΥΤΟΝ όπως ο ΧΡΙΣΤΟΣ μέρα με τη μέρα
με ξεχωριστές παρακλήσεις.18 ΕΠΙΘΥΜΕΙ
μέρα με τη μέρα να κάνει ό, τι ζητάμε.
Ήταν στην απάντησή ΤΟΥ στην προσευ-

χή, που οι άγιοι έμαθαν να γνωρίζουν τον
ΘΕΟ ως τον ένα ΖΩΝΤΑ και οδηγήθηκαν
να ΤΟΝ δοξάζουν και να ΤΟΝ αγαπούν
(Ψαλμοί 34, 66:19, 116:1). Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
μας περιμένει να αποτυπώσει αυτό στο
μυαλό μας, στην καρδιά μας και την ψυχή
μας: η προσευχή και η απάντηση—το παιδί που ζητά και ο ΠΑΤΕΡΑΣ που δίνει—
ανήκουν ο ένας στον άλλο.
Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις στις
οποίες η απάντηση είναι η άρνηση, γιατί
το αίτημα δεν είναι σύμφωνα με το ΛΟΓΟ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ, γιατί δεν ΤΟΝ πλησιάζουμε εν
σώματι ΧΡΙΣΤΟΥ, καθώς είμαστε εν ΥΙΩ
ΘΕΟΥ, όπως όταν ο Μωυσής ζήτησε να εισέλθει στη Χαναάν. Ωστόσο, ακόμη και τότε
υπήρξε μια απάντηση.19 Ο ΘΕΟΣ δεν άφησε
τον δούλο ΤΟΥ σε αβεβαιότητα ως προς το
θέλημά ΤΟΥ. Οι θεοί των ειδωλολατρών είναι ανόητοι και δεν μπορούν να μιλήσουν.20
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ μας λέει στο ΤΕΚΝΟ του

18 Παρ.. 3:5-6, Φιλ. 4:6, 1 Πέτ. 5:6-7 19 Δευτ. 3:23-29 20 Α΄ Βασιλέων 18:17-40, Ψαλ. 115:4-8, 135:15-18

Ερμηνεία των Γλωσσών, Susan Alamo, 17 Δεκ. 1972
«Ιδού η δόξα του Κυρίου του Θεού σου, όπως Εκείνος κατοικεί μέσα σου.
Όχι, εγώ ο Κύριος ο Θεός σου λέει σε σένα, εσύ δεν ήλθες, γιατί Εγώ, ο
Κύριος ο Θεός σου, σε κάλεσα. Σε ακολούθησα, ναι, στο σκοτάδι της νύχτας,
και σου μίλησα κιόλας, ενώ εσύ βρισκόσουν ακόμη από τις αμαρτίες και τα
ανομήματά σου. Σε ακολούθησα στο φως της ημέρας, και τράβηξα τις χορδές
της καρδιάς σου. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, σε έφερα σε αυτό το μέρος για
να εγκατασταθείς, για να σας συγκεντρώσω ως τον λαό μου. Και ιδού, όπως
στέκομαι ανάμεσα σας αυτή τη ημέρα και αυτή την ώρα, ακόμη και αν μπορούν
να σας πουν ότι ο Ιησούς καθυστέρησε την Παρουσία Του, ή ότι ο Κύριος ο
Θεός σου δεν θα εμφανιστεί, μην πιστεύετε κανένα από αυτά τα πράγματα.
Γιατί ακόμα και τώρα, εσύ γνωρίζεις ότι εγώ είμαι μαζί σου και για λίγο ακόμη
και θα σας συγκεντρώσω μέσα μου.»

Μαλάουι
Αγαπητέ Tony Alamo, Παγκόσμιε Πάστορα,
Είμαι ο Πάστορας Innocent Sapaganga Mtambo, αφοσιωμένος στην υπηρεσία
του Θεού στη διακονία μας. Τα ευκολονόητα άρθρα σας έχουν πραγματική δύναμη
σωτηρίας. Πάστορα, εδώ στο Μαλάουι προσευχόμαστε για σας. Τα άρθρα σας που
βρίσκουμε στον ιστότοπό σας αποκαλύπτουν τις πολλές διώξεις που αντιμετωπίζετε. Πάστορα, ακόμη και εδώ στο Μαλάουι οι πιο πολλοί από τους υπηρέτες του Κυρίου κατηγορούνται για παρόμοιες περιπτώσεις, γεμάτες ψέματα. Πάστορα, από τις
διώξεις έρχεται η νίκη, και ο Θεός είναι με το μέρος σας. Αυτό μου θυμίζει το όραμά
σας, «Δύσκολο βουνό».
Τα άρθρα σας σώζουν ψυχές εδώ και οι παρακάτω χριστιανοί συγκεντρώνονται
σε ένα σχολικό συγκρότημα (παρατίθενται τα ονόματα των 21 ατόμων).
Παρακαλώ Πάστορα, στείλτε μας όσα ενημερωτικά δελτία μπορείτε και δύο βιβλία του Μεσσία. Θέλουμε να γίνουμε διανομείς των άρθρων σας, έτσι ώστε η Χριστιανική Διακονία Alamo να εξαπλωθεί σε όλο το Μαλάουι. Είθε ο καλός Θεός να
αγωνιστεί για τη Διακονία σας.
Ο εν Χριστώ υιός σου,
Πάστορας Innocent Sapaganga Mtambo 		
Chitipa, Μαλάουι
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πότε δεν μπορεί να του δώσει ό, τι ζητάει. Το τέκνο αποσύρει την παράκληση του
όπως έκανε ο ΥΙΟΣ στη Γεθσημανή.21 Τόσο
ο Μωυσής ο δούλος όσο και ο ΧΡΙΣΤΟΣ ο
ΥΙΟΣ γνώριζαν ότι αυτό που ζητούσαν δεν
ήταν σύμφωνο με τον λόγο του ΚΥΡΙΟΥ. Η
προσευχή τους ήταν το ταπεινό αίτημα να
αλλάξει η απόφαση. Με το ΛΟΓΟ του και
το ΠΝΕΥΜΑ, ο ΘΕΟΣ θα διδάξει όσους
μπορούν να διδαχθούν και όσους ΤΟΥ αφιερώνουν χρόνο, εάν το αίτημά τους είναι
σύμφωνο με το θέλημα ΤΟΥ ή όχι. Αποσύρετε την παράκληση, εάν δεν είναι σύμφωνη με το θέλημα του ΘΕΟΥ, ή επιμείνετε
μέχρι να έρθει η απάντηση. Κάθε προσευχή
προορίζεται να λάβει μια απάντηση. Στην
προσευχή και την απάντησή της εκφράζεται η αμοιβαία αγάπη μεταξύ του ΠΑΤΕΡΑ
και του παιδιού ΤΟΥ.
Πόσο πολύ πρέπει να έχουν αποξενωθεί οι καρδιές μας από τον ΘΕΟ ώστε να
θεωρούμε τόσο δύσκολο να κατανοήσουμε
τέτοιες υποσχέσεις! Ακόμα κι όταν αποδεχόμαστε τον λόγο και πιστεύουμε την
αλήθεια του, η πίστη της καρδιάς που τον
κατανοεί πλήρως και αγαλλιάζει με αυτόν
αργεί να έρθει. Αυτό συμβαίνει επειδή η
πνευματική μας ζωή εξακολουθεί να είναι
τόσο αδύναμη και η ικανότητά μας να αποδεχτούμε τις σκέψεις του ΘΕΟΥ είναι τόσο
μικρή. Ας στραφούμε στον ΙΗΣΟΥ για να
μας διδάξει όπως κανένας άλλος εκτός από
ΑΥΤΟΝ δεν μπορεί να διδάξει. Απλά ακούστε τον ΛΟΓΟ ΤΟΥ και πιστέψτε ΤΟΝ, με
το ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ, για να βλαστήσει και να
μεγαλώσει μέσα μας. Θα μπει στον εσωτερικό μας κόσμο και θα επιτρέψει στην Θεία
Πνευματική πραγματικότητα της αλήθειας
που περιέχει να μας καταλάβει. Δεν θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι κάθε
παράκληση μας να μεταφέρεται στον ουρανό, όπως μας λέει ο ΙΗΣΟΥΣ: «Ζητήστε,
και θα σας δοθεί»
Αγαπητοί συμμαθητές στο σχολείο
του ΙΗΣΟΥ! Μάθετε καλά αυτό το μάθημα! Ας δεχτούμε αυτές τις λέξεις όπως
ακριβώς ειπώθηκαν. Μην αφήνετε την
ανθρώπινη λογική να αποδυναμώσει την
ισχύ τους. Ας τις δεχτούμε και ας τις πιστέψουμε, όπως ακριβώς τις είπε ο ΙΗΣΟΥΣ. Εν καιρώ, ΑΥΤΟΣ θα μας διδάξει
πώς να τις κατανοήσουμε πλήρως. Τώρα
πρέπει να αρχίσουμε να τις πιστεύουμε.
Αφιερώστε χρόνο στην προσευχή για να
ακούσετε τη φωνή ΤΟΥ. Μην αφήνετε
την αδύναμη εμπειρία της δυσπιστίας να

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

21 Ματθ. 26:36-42, Λουκά 22:39-44

ΖΗΤΑ, ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΙΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
περιορίζει αυτό που μπορεί να περιμένει
η πίστη. Ας προσπαθήσουμε όχι μόνο με
την προσευχή, αλλά σε κάθε περίπτωση,
να δεχόμαστε με χαρά τη διαβεβαίωση
ότι η προσευχή του ανθρώπου στη γη
και η απάντηση του ΘΕΟΥ στον ουρανό
προορίζονται η μία για την άλλη. Εμπιστευθείτε τον ΙΗΣΟΥ όπως ΑΥΤΟΣ τον
ΠΑΤΕΡΑ έτσι ώστε να έρθει η απάντηση.
Θα το κάνει ΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ
ΑΥΤΟΝ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ. «Ζητήστε [όπως ο ΙΗΣΟΥΣ], και θα σας δοθεί».
ΚΥΡΙΕ, μας δίδαξες να προσευχόμαστε.
Ω ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ! Δίδαξε με να καταλαβαίνω και να πιστεύω ό,τι ΕΣΥ με δίδαξες
να καταλαβαίνω και ό,τι μου υποσχέθηκες
και άφησε με να λάβω από τον ΠΑΤΕΡΑ,
όπως ΕΣΥ έχεις λάβει από τον ΠΑΤΕΡΑ.
Και ακόμη, ευλογημένε μου ΚΥΡΙΕ, βρίσκω
στη διδασκαλία ΣΟΥ ότι είπες ξεκάθαρα
ότι η προσευχή πρέπει να περιμένει μια
απάντηση. Μας διαβεβαιώνεις ότι αυτή είναι η σχέση ενός παιδιού με τον ΠΑΤΕΡΑ: ο
ΥΙΟΣ ζητά και ο ΠΑΤΕΡΑΣ δίνει.
Ευλογημένος ο ΚΥΡΙΟΣ! Ο ΛΟΓΟΣ σου
πιστός και αληθής. ΚΥΡΙΕ, θέλω να είμαι ο
υιός ΣΟΥ έτσι ώστε όταν ζητάω να λαμβάνω. Να είσαι ο ΘΕΟΣ μου και ο ΠΑΤΕΡΑΣ
μου, σου ζητώ σε αυτή την προσευχή:
ΚΥΡΙΕ μου και ΘΕΕ μου, ελέησε την

αμαρτωλή ψυχή μου.22 Πιστεύω ότι ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο ΥΙΟΣ του ζωντανού ΘΕΟΥ.23 Πιστεύω πως πέθανε στο
Σταυρό και έχυσε το πολύτιμο αίμα ΤΟΥ
για την συγχώρεση όλων των προηγούμενων αμαρτιών μου.24 Πιστεύω ότι ο ΘΕΟΣ
ανάστησε τον ΙΗΣΟΥ από τους νεκρούς με
τη δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,25 και
ότι κάθεται εκ δεξιών του ΘΕΟΥ ακούγοντας κάθε εξομολόγηση των αμαρτιών μας
και αυτή την προσευχή.26 Ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου και ΣΕ προσκαλώ μέσα
στην καρδία μου, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ.27 Καθάρισε όλες τις βρομερές αμαρτίες μου με
το πολύτιμο αίμα σου που ΕΣΥ έχυσες στη
θέση μου στο Σταυρό στο Γολγοθά.28 Δεν
θα με απορρίψεις, ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, Θα μου
συγχωρήσεις τις αμαρτίες μου και θα σώσεις τη ψυχή μου. Το γνωρίζω αυτό επειδή ο
ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ, η Βίβλος, το λέει.29 Ο ΛΟΓΟΣ
ΣΟΥ λέει ότι εσύ δεν απορρίπτεις κανέναν,
και αυτό συμπεριλαμβάνει και εμένα.30 Συνεπώς, ξέρω ότι με έχεις ακούσει, και ξέρω
ότι μου έχεις απαντήσει, και ξέρω ότι έχω
σωθεί.31 Και ΣΕ ευχαριστώ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ,
που έσωσες τη ψυχή μου, και θα δείξω την
ευγνωμοσύνη μου κάνοντας ότι με διατάξεις χωρίς να αμαρτάνω πλέον.32
Μετά την σωτηρία, ο ΙΗΣΟΥΣ είπε να
βαφτιστούμε, να βυθιστούμε τελείως σε
νερό, στο όνομα του ΠΑΤΕΡΑ, και του ΥΙΟΥ,
και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.33 Διαβάστε
επιμελώς την Επίσημη Μετάφραση του Βασιλιά Ιακώβ και κάντε ότι λέει.34

Ο ΚΥΡΙΟΣ θέλει να μεταφέρεις το μήνυμα της σωτηρίας σε άλλους. Μπορείς να
γίνεις διανομέας ευαγγελικών κειμένων του
Πάστορα Τόνι Άλαμο. Θα σου στείλουμε
δωρεάν βιβλία. Καλέστε μας ή στείλτε μας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας για περισσότερες πληροφορίες. Μοιραστείτε αυτό το
μήνυμα με κάποιον άλλο.
Εάν θέλετε να σωθεί αυτός ο κόσμος,
όπως ο ΙΗΣΟΥΣ διατάζει, τότε μη κλέβετε από τα δέκατα και τις προσφορές του
ΘΕΟΥ. Ο ΘΕΟΣ είπε, «θέλει κλέπτει ο
άνθρωπος τον ΘΕΟΝ; Σεις όμως με κλέπτετε. και λέγετε, Εις τι ΣΕ εκλέψαμεν; Εις
τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είσθε καταραμένοι με κατάραν: διότι σεις με
εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος [και όλος
αυτός ο κόσμος]. Φέρετε πάντα τα δέκατα
[το δέκατα είναι το 10% του συνολικού εισοδήματος] εις την αποθήκην, διά να είναι
τροφή [πνευματική τροφή] εις τον οίκον
ΜΟΥ [ ψυχές που θα σωθούν] και δοκιμάσατε με τώρα είς τούτο, λέγει ο Κύριος
των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους
καταρράκτας του ουρανού και εκχέω την
ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος
δι’αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών
τον καταφέροντα, και δεν θέλω φθείρει
τους καρπούς της γης σας, ουδέ ή άμπελός
σας θέλει απορρίψει προ καιρού τον καρπόν αυτής εν τω αγρώ, λέγει ο ΚΥΡΙΟΣ
των δυνάμεων. Και θέλουσι σας μακαρίζει
πάντα τα έθνη: Διότι σεις θέλετε είσθαι γη
επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων»
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Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή ενημερωτικά φυλάδια για άλλα θέματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Τόνυ Άλαμο, Πάστορας, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide Box 2948, Hollywood, CA 90078
Εικοσιτετράωρη προσευχή και γραμμή πληροφοριών: (661) 252-5686 Φαξ (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Τα Tony Alamo Christian Ministries Worldwide παρέχουν ένα μέρος να ζήσετε με όλα τα απαραίτητα αγαθά σε όλους αυτούς που
διαμένουν στις ΗΠΑ και θέλουν να υπηρετήσουν το ΚΥΡΙΟ με όλη τους την καρδία, ψυχή, πνεύμα και δύναμη.
Οι προτεσταντικές λειτουργίες διεξάγονται στην Νέα Υόρκη κάθε Τρίτη 8 ΜΜ και σε άλλες τοποθεσίες το βράδυ.
Παρακαλώ καλέστε το (908)937-5723 για περισσότερες πληροφορίες. ΣΕΡΒΙΡΟΝΤAI ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Ζητείστε το βιβλίο του Πάστορα Άλαμο, «Ο Μεσσίας» φανερώνοντας τον Χριστό από την Παλαιά Διαθήκη μέσα από σχεδόν 333 προφητείες.
Γίνε εργάτης στη καλλιέργεια της ψυχής, γίνε διανομέας των ενημερωτικών φυλλαδίων του Πάστορα Άλαμο.
Όλα τα ενημερωτικά μας φυλλάδια και ηχητικά μηνύματα διατίθενται δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής.
Εάν κάποιος προσπαθήσει να σας χρεώσει για αυτά, παρακαλούμε καλέστε το (661) 252-5686 με δική μας χρέωση
Αυτά ΤΑ Ενημερωτικά Φυλλάδια ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (Πράξεις 4:12)
ΜΗ ΤΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ, ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ.
Όσοι βρίσκεστε σε άλλες χώρες, σας ενθαρρύνουμε να μεταφράσετε αυτά τα βιβλία
στη δική σας γλώσσα. Εάν τα ανατυπώσετε συμπεριλάβετε τα εξής πνευµατικά δικαιώματα και εγγραφή:
© Copyright May 2014 Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος World Pastor Tony Alamo
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