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Tim Conway

Μπορεί να είσαι στην αρχή της νιότης σου και της ζωτικότητας σου Αλλά το σώμα σου               

ανήκει σε αυτή την γη και είναι διεφθαρμένο και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Είναι             

φτιαγμένο από ύλη, που δεν μπορεί απλά να πάει εκεί που θα πας εσύ, Πρέπει να το                

αφήσουμε πίσω και να ντυθούμε την αφθαρσία.

Bob Jennings

Αδέλφια, θέλω να σκεφτήτε. Το γεγονός είναι: Πριν να συναντυθούμε ξανά, εάν έχουμε            

αυτό το συνέδριο τον επόμενο χρόνο, μερικοί από εσάς μπορεί να έχετε φύγει. Υπάρχουν             

πράγματα τα οποία περιγράφονται για το μέλλον μας στον ουρανό. Ο Κύριος το ονομάζει             

ύπνο, και αυτό δεν ήταν για μένα μια μικρή παρηγοριά. Κοιμήθηκα πολλές φορές, δεν είμαι              

άγνωστος στον ύπνο. O ύπνος είναι εντάξει. Και έτσι είναι σαν να ο Κύριος να θέλει να                

μας πει: "Είναι εντάξει!" Ξέρετε, να κοιμηθείς εν Κυρίω. Κοιμώμενος εν Χριστώ.           

Αποκαλείται κατοικία, κατοικόντας με τον Χριστό. Αρχίζει η αφθαρσία.

Ayla Petteruti
Εμπιστεύομαι Αυτόν την κάθε στιγμή έστω και αν τώρα ακόμα πολεμώ τον καρκίνο και             

πρέπει να πω ότι παρά του ότι πήγα στα διάφορα συνέδρια αυτοαποκαλούμενων           

θεραπευτών μέσο της πίστης και δεν θεραπεύτηκα, ευχαριστώ τον Θεό που δεν με            

θεράπευσε από τον καρκίνο. Τον ευχαριστώ τόσο επειδή θα μου έκλεβαν τις πολύ ένδοξες             

στιγμές που είχα με τον Κύριο.

Tim Conway

Μερικοί από εσάς μπορεί ήδη να είδατε αυτή την στιγμή να έρχεται και να φεύγει. Αλλά               

σκεφτείτε αυτήν την στιγμή, και μπορεί να είναι κοντά! Ακούσατε για εκείνο τον πάστορα             
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και την γυναίκα του στο Όστιν. Απλά οδηγούσαν να πάνε στο σπίτι τους. Τους χτύπησε              

κάποιος μετωπικά και τώρα είναι σε δόξα. Μπορεί να συμβεί τόσο γρήγορα. Ενοοώ ότι             

υπάρχει μόνο ένα λεπτό πέπλο μεταξύ σου εσένα και του θανάτου. Ο θάνατος είναι τόσο              

κοντά. Είμαστε πήλινα δοχεία! Είμαστε εύθραστοι. Δεν χρειάζεται και πολύ για να           

τελειώσει η ζωή μας σωματικά. Να διαχωριστεί το πνεύμα μας από τον σώμα μας.

Ayla Petteruti
Ο χρόνος είναι σύντομος και δεν ξέρεις ποτέ θα φύγεις. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είναι η                

ημέρα του θανάτου σου. Μπορεί να είναι αύριο, μπορεί και να είναι αυτή η στιγμή. Έτσι               

παρακαλώ σιγουρεύτου ότι είσαι εντάξει με τον Θεό. Να είσαι σίγουρος ότι γνωρίζεις τον             

Χριστό. Επειδή η ζωή δεν έχει κανένα νόημα χωρίς Αυτόν.

Bob Jennings

Δεν αξίζει η αμαρτία. Δεν θα αμαρτάνω. Δεν θα πάρω εκείνο τον δρόμο. Θα πάρω την               

μεριά Αυτού, δεν θα ζηλέψω τον αμαρτωλό. Θα συνεχίσω με τον Χριστό. Θα κρατηθώ             

μακρυά από την αμαρτία. Θα απεχθάνομαι τον κόσμο. Είμαι πολίτης το ουρανού. Δεν θα             

σκέφτομαι επίγεια πράγματα. Θα ζω΄για τον Χριστό, θα ζω για την αιωνιώτητα. Η            

κατοικία μου δεν είναι εδώ, είναι εκεί.

Tim Conway

Μπορείτε όλοι να πείτε μαζί μου: Χαιρόμαστε να αφήνουμε τον Πάυλο να μιλά για εμάς              

Όταν είπε ότι επιθυμούμε να αναχωρήσουμε μάλλον από το σώμα, και να κατοικήσουμε            

κοντά στον Κύριο. Δεν το επιθυμείς εσύ αυτό; Να ξεφορτωθείς αυτό το γήινο σώμα. Να              

ελευθερωθείς. Αυτή είναι η ελπίδα μας, όχι πλέον στο σώμα του θανάτου! Όχι άλλη             

διαφθορά αλλά αγνότητα και αυτή για πάντα! Αδέλφια μου οι αμαρτίες μας είναι            

καταδικασμένες. Η καταδίκη του θανάτου είναι πάνω τους. Μπορεί να πολεμάς τις           

αμαρτίες σου σήμερα αλλά συνέχισε να πολεμάς με ελπίδα και να είσαι γενναίος. Εκείνη η              

μέρα έρχεται, εκείνη η στιγμή έρχεται. Πάρε θάρρος, εκείνες οι αμαρτίες από τις οποίες             

τώρα στενάζεις Για τις οποίες διεξάγεις εναντίον τους πόλεμο. Για τις οποίες παλεύεις και             

χύνεις δάκρυα τώρα. Είναι προσωρινές.

Bob Jennings



Για τον Χριστό, για τον Χριστό, όλα είναι για Αυτόν. Όλα για Αυτόν. Τα αξίζει όλα. Τα                

παίρνει όλα. Θέλω να τα κάνω όλα για Αυτόν. Θέλω να είμαι όλα για Αυτόν. Θέλω να                

τελειώσω καλά. Θέλω να τερματίσω με τον Θεό όταν κοντεύω το τέλος. Σας λέω αδέλφια.              

Ένα πράγμα που δεν θέλις να΄έχεις στο σπίτι σου. Ένα πράγμα που δεν θέλεις να έχεις               

στη καρδιά σου. Είναι η αμαρτία. Είναι λαθρεμπόριο. Ειδικά όταν είσαι στο τέλος και θέλεις              

μια αγνή καρδιά. Θέλεις μια καθαρή συνείδηση. Δεν θέλεις να έχεις την αμαρτία να             

περιφέρεται επιπόλαια ή να τριγυρνά στο μυαλό σου. Δεν θέλεις να σχετίζεσαι με την             

αμαρτία. Δεν θέλεις να αγωνίζεσαι με την αμαρτία. Θέλεις να φθάσεις στο τέλος, να             

νικήσεις την αμαρτία. Εκεί που έχεις εσύ την επικράτεια. Εκεί που έχεις εσύ την νίκη.

Tim Conway

Δεν αφήνουμε απλά αυτό το σώμα και τελειώσαμε με την αμαρτία. Λέει ότι θα είμαστε σαν               

Αυτόν.

Bob Jennings

Μας έχει δωθεί μια γεύση των δυνάμεων του μέλλοντα αιώνα. Μας λέει γεύση στην             

επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 6. Καλό είναι να το πιστέψεις, μόνο μια γεύση. Και αν              

μας έχει δωθεί μόνο μια γεύση, πόσο περισσότερα υπάρχουν. "Τα ποτάμια της γης τα             

γεύθηκα, αλλά πιο βαθιά, και πιο βαθιά θα είναι αυτά που θα πιώ εκεί πάνω." "Μακάριοι οι                

νεκροί, που από τώρα πεθαίνουν εν Κυρίω. (Αποκάλυψη 14:13) Αυτό θα είναι το τέλος,             

εκτός κα αν ο Κύριος έλθει πρώτα και πάμε χωρίς να πεθάνουμε.


