ΕΛΑΒΑΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ;
(Have you received the Holy Spirit?)

Πριν από εκατοντάδες χρόνια ο Θεός έδωσε μια υπόσχεση
που γέμισε χαρά τις καρδιές των προφητών. Η υπόσχεσή Του ήταν
ότι Εκείνος ο αιώνιος Θεός θα ερχόταν να κατοικήσει μεταξύ των
ανθρώπων, ακόμη και μέσα τους. Οι προφήτες δεν μπορούσαν να
καταλάβουν πως είναι δυνατό να γίνει αυτό,αλλά το πίστεψαν. Και
το Θεωρούσαν σαν μεγάλο μυστήριο.
Το πρώτο μέρος αυτού του μυστήριου εκπληρώθηκε όταν ο
Θεός φόρεσε σώμα ανθρώπινο, σάρκα και αίμα, όταν
γεννήθηκε από άνθρωπο και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους. 0
Ιησούς Χριστός ήταν τόσο άνθρωπος όσο κάθε άνθρωπος που ζεί
και αναπνέει, αλλά παρ' όλο τούτο, το Πνεύμα του ζωντανού Θεού
ήταν η πηγή της δύναμης που έδωσε ζωή στο σώμα Του.
Οι άνθρωποι ήξεραν πως ήταν ο Θεός γιατί μπορούσαν να Το
δουν, να Τον αγγίξουν, και να Τον ακούσουν στο πρόσωπο του
Ιησού Χριστού. Ο απόστολος Ιωάννης έγραψε, «'Εκείνα πού
ύπήρχεν άπό τήν άρχήν έκεϊνο πού έχομεν ίδή μέ τά μάτια
μας, έκεϊνο πού παρατηρήσαμε καί τά χέρια μας έφηλάφησαν,
περί τού Λόγου δηλαδή τής ζωής, - καί ή ζωή έφανερώθηκε
καί έχομεν ίδή καί μαρτυρούμεν καί σάς άναγyέλομεν τήν
ζωήν τήν αίώνιον, ή όποία ήτο μέ τόν Πατέρα καί
έφανερώθηκε σ' έμάς, έκεϊνο πού έχομεν ιδή καί άκούσει σάς
άναyγέλομεν, διά νά έχετε στενόν σύνδεσμον καί σείς μαζί μας.
`Ο στενός σύνδεσμός μας είναι μέ τόν Πατέρα καί μέ τόν Υίόν
του, τόν 'Ιησούν Χριστό ν.» (Α" Ιωάν. 1:1 - 3)
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Ο Ιησούς ήταν ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Αλλά
τώρα πως Θα εκπληρωνόταν η υπόσχεση του Θεού πως Θα
κατοικήσει ο 'Ιδιος μέσα στους ανθρώπους; 'Αλλο είναι να κατοικεί
ο Θεός μέσα στο Υιό Του, αλλά πως είναι δυνατόν οι κοινοί
άνθρωποι όπως εμείς να έχουμε το Θεό να ζει μέσα σε μας;
Ο Ιησούς αποκάλυψε την τελική φάση του σχεδίου του Θεού.
Ο Θεός Θα αποκτούσε δικούς Του γιούς μέσω της δύναμης της
πνευματικής ζωής του Ανάσταντος Σωτήρα. Ο Ιησούς Θα έχυνε
το Πνεύμα Του, τη ζωή Του, στην εκκλησία Του. Η ζωή του
Θεού θα γέμιζε τους κοινούς ανθρώπους της γης. Η δική Του
αιώνια ζωή, ενωμένη τώρα με τη δική μας ανθρώπινη ζωή, γεννά μια
νέα ύπαρξη, έναν αιώνιο γιό του Θεού. Αυτό ήταν το μυστήριο που
ήταν επί αιώνες κρυμμένο - «ό Χριστός μέσα σας, 1 έλπίδα τής
δόξης». (Κολ. 1:26 - 27)
Πώς το κάνει ο Θεός αυτό σήμερα; Το κάνει ακριβώς όπως
το έκανε τις ημέρες των Αποστόλων. `Ο 'Ησαίας προφήτευσε,
«διότι μέ χείλη ψελλίζοντα καί μέ άλλην yλώσσαν, Θέλει
όμιλεί πρός τούτον τόν λαόν». (Ησαία 28:11) Αυτή η
προφητεία, και άλλες, εκπληρώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής,
όταν ιδρύθηκε η Εκκλησία. ∆ιαβάζουμε «°Οταν έφθασε ή ήμέρα
τής Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζί είς τό ίδιο μέρος. Καί έξαφνα
ήλθε άπό τόν ούρανόν βοή, σάν νά φυσά δυνατός άνεμος, ό
όποίος έyέμισε όλο τό σπίτι όπου έκάθοντο. Καί παρουσιάσθησαν γλώσσες σάν φλόγες φωτιάς νά διαμοιράζωνται είς
αύτούς καί νά κάθεται είς τόν καθένα μιά, καί έπληρώθησαν
όλοι άπό Πνεύμα 'Αγιον καί άρχισαν νά μιλούν άλλας
γλώσσες καθώς τό Πνεύμα τούς έδινε δύναμινλόγου.»
(Πράξεις τών Αποστόλων 2:1 – 4)
Mπορεί να φαίνεται παράδοξο και ίσως περιττό το να μιλούν οι
άνθρωποι με μιά άγνωστη γλώσσα όταν βαπτίζονται με το 'Αγιο
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Πνεύμα του Θεού, αλλά ο Θεός έχει τους δικούς Του τρόπους.
'Ισως είναι γιατί γνωρίζει πόσο δύσκολο είναι για μας να ελέγχουμε
τη γλώσσα μας. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός Θέλει να κυβερνήσει το
ανυπότακτο αυτό μέλος του σώματός μας: (∆ιαβάζετε επίσης
Ιακώβου 3:1 -12) Και γνωρίζουμε ότι αυτό - η γλωσσολαλιά - είναι
το σημείο που ο Θεός ο Ίδιος διάλεξε!
'Οταν οι άνθρωποι έλαβαν το "Αγιο Πνεύμα στις πρώτες
αποστολικές εκκλησίες, διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων
ότι μίλησαν με άλλες γλώσσες
στις εξής περιπτώσεις *
*
*
*
*

οι Ιουδαίοι την ημέρα της Πεντηκοστής Πράξεις 2:4,6- 11
οι Εθνικοί στην Καισαρεία - Πράξεις 10:46
οι Εφέσιοι - Πράξεις 19:6
οι Κορίνθιοι - Α' Κορινθίους κεφ. 12, και 14
ο Απόστολοι Παύλος - Α" Κυρ. 14:18

Λοιπόν, η γλωσσολαλιά είναι η απόδειξη της Βίβλου γιά το
Βάπτισμα με το 'Αγιο Πνεύμα. 'Οποιος ζητά το Πνεύμα του
Θεού, δεν πρέπει να αναζητά τη γλωσσολαλιά, αλλά μάλλον το
δώρο του Αγίου Πνεύματος. Εμφανίζεται η απόδειξη όταν το 'Αγιο
Πνεύμα μπεί στην καρδιά του πιστού. (Γράψε μας γιά το φυλλάδιο,
«Η Ουράνια Γλώσσα,» για μια ολοκληρότερη εξήγηση).
Τώρα μπορείς και συ να γίνεις τέκνο Θεού με τη πνευματική
ζωή, που δίνει το Πνεύμα Του στην ξαναγέννηση. Πως; Ακριβώς
όπως στην πρώτη εκκλησία. "Οταν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ
είδαν το 'Αγιο Πνεύμα που φανερώθηκε στους πιστούς, άκουσαν
το κήρυγμα του Πέτρου. Πίστεψαν στον Ιησού σαν Χριστό, και τόσο
συγκινήθηκαν που φώναξαν, «Τί πρέπει νά κάνουμε;» Αν
εμπιστευτείς με την καρδιά σου στον Ιησού, η υπακοή σου
στην απάντηση του Πέτρου θα κάνει και σένα ένα
ξαναγεννημένο παιδί του Θεού. Οτι είπε ο Πέτρος σ' αυτούς
ισχύει και γιά σένα σήμερα!
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«Ο δε Πέτρος τους είπε, «Μετανοήσατε καί ό καθένας άπό
σάς άς βαπτισθή είς τό όνομα τού 'ίησού Χριστού διά τήν
συγχώρησιν τwν άμαρτιιίιν σας καί θά λάβετε τό δωρεάν τού
Αγίου Πνεύματος». (Πράξεις 2:38)
Τα τέκνα του Θεού, όπως και ο Θεός, προορίζονται να
ζήσουν αιωνίως. Τα γη'ivά μας σώματα πρέπει να μείνουν εδώ,
αλλά ο Θεός υποσχέθηκε να μας δώσει νέα σώματα σαν το
δικό Του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματός
Του που θα μας δώσει. «'Εάν τό Πνεύμα έκείνον, ό όποίος
άνέστησε τόν 'ίησούν έκ νεκρών, κατοική μέσα σας, τότε
έκείνος πού άνέστησε τόν 'ίησούν έκ νεκρών θά δώση ζωήν
καί είς τά Θνητά σώματά σας διά τού Πνεύματός του πού
κατοικεί μέσα σας.» (Πρός Ρωμαίους 8:11)
Πρόσεξε τα λόγια του Ιησού, «Διά τούτο σάς λέγω, ζητάτε
καί θά σάς δοθή, έρευνάτε καί θά βρήτε, κτυπάτε καί σάς
άνοιχθή ή πόρτα διότι καθένας πού ζητά παίρνει, καί έκείνος
πού έρευνά βρίσκει, καί είς έκείνον πού κτυπά θά τού
άνοιχθή ή πόρτα. Ποιός πατέρας άπό σάς, έάν τό παιδί του
ζητήση Ψωμί, θά τού δώση πέτρα; ή άν ζητήση Ψάρι θά τού
δώση φίδι; 'Ή άν τού ζητήση αύγό, θά τού δώση ακορπιόν;
'Εάνλοιπόνέσείς πού είσθε κακοί ξέρετε νά δίνετε είς τά παιδιά
σας πράγματα καλά, πόσον μάλλον ό Πατέρας ϋ ούράνιος θά
δώση Πνεύμα
'Αγιον εϊς έκείνους πού Τού ζητούν». (Κατά Λουκάς 11: 9 - 13)
Η υπόσχεση είναι γιά σένα και σήμερα! Ζήτησέ Του!
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