
Η συγχώρεση των αμαρτιών μας πάντα θα 
συνοδεύεται από αλλαγή στη ζωή μας

illbehonest.com/greekTim Conway

   (Ακροατήριο) Ξέρετε, το να είσαι Χριστιανός σημαίνει να μοιάζεις με τον Χριστό. αλλά λέει 
επίσης εκεί μέσα ότι αμαρτάνουμε καθημερινά. Εάν παραβείς μία από τις εντολές, τις παραβαίνεις όλες. 
  (Τιμ) Μα η Γραφή είναι ξεκάθαρη, εάν πούμε ότι Τον γνωρίζουμε και δεν κρατούμε τις εντολές 
Του λέμε ψέματα και δεν πράττουμε την αλήθεια. (1 Ιωάννην 1:6) Η Γραφή λέει ξεκάθαρα ότι δεν είναι 
όλοι που κληρονομούν την βασιλεία αλλά εκείνοι που πράττουν το θέλημα του Πατέρα μου. (Ματθαίον 
7:21) 
  Το γεγονός είναι ότι ο Χριστιανός πράττει το καλό, πράττει δικαιοσύνη. Ναι υπάρχει αμαρτία. 
Αλλά το πράγμα είναι... το πράγμα που βρίσκομαι είναι ξέρετε εδώ είναι ο Απόστολος Ιωάννης, μπορεί 
να γράψει, “Παιδάκια μου αυτά σας τα γράφω, για να μη αμαρτήσετε αν, όμως, κάποιος αμαρτήσει... 
έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο. Κι αυτός είναι μέσον εξιλασμού για 
τις αμαρτίες μας.” Το πράγμα είναι σαν λαός του Θεού, όταν αμαρτήσουμε εξομολογούμε τις αμαρτίες 
μας Αυτός είναι πιστός και δίκαιος για να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας γίνεται εξιλασμός και δεν υπάρχει 
κατάκριση. 
  Σαν Χριστιανοί ζούμε ζωές όπου το Πνεύμα του Θεού παράγει αυτόν τον καρπό της αγάπης και 
η αγάπη εκπληρώνει τον νόμο. Δεν υπάρχει νόμος ενάντια στην αγάπη, η αγάπη είναι η σύνοψη, και έτσι 
το τι συμβαίνει είναι ότι το Πνεύμα προμηθεύει αυτού του είδους του καρπού στη ζωή του πιστού και η 
κάθε ατέλεια αφαιρείται με το αίμα του Χριστού, απλά, σκεπάζεται, σκεπάζεται, σκεπάζεται. 
  Είμαστε δικό του δημιούργημα καθώς κτιστήκαμε για καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για να 
περπατήσουμε μέσα σ’ αυτά στη Χριστιανική ζωή και κάθε ατέλεια, κάθε ψεγάδι, καθαρίζεται. Αυτή είναι 
η εικόνα. Το αίμα του Χριστού απλά καθαρίζει την ατέλεια. Αλλά αν κάποιος κοιτάξει την ζωή τους και 
βασικά χαρακτηρίζεται από κακία, η Γραφή είναι ξεκάθαρη εκείνος ο άνθρωπος δεν είναι σωσμένος. Ο 
Ιωάννης το λέει πολύ απλά. Πράττεις κακία; Είσαι ένα παιδί του διαβόλου. Δεν είσαι ένα παιδί του Θεού. 
Εκείνοι που είναι γεννημένοι από τον Θεό πράττουν την δικαιοσύνη. Αυτό διδάσκεται πολύ μέσα στη 
Γραφή. 
  Έτσι, τι θέλουμε να κοιτάξουμε είναι αυτό: Κορινθίους λέει ότι εάν κάποιος πράγματι πιστέψει, 
εάν πράγματι αναγεννηθεί,, εάν είναι πραγματικός Χριστιανός, είναι ένα καινούργιο κτίσμα εν Χριστώ. 
Τα αρχαία πέρασαν, να, τα πάντα έγιναν καινούργια. Βασικά το τι έχεις είναι ένα άτομο που είναι νεκρός 
ως προς τις παραβάσεις και τις αμαρτίες έγινε ζωντανός με τον Χριστό, και αυτή η ζωή άλλαξε ριζικά από 
την ζωή που είχε πριν. 
  Είναι τέλεια; Όχι, δεν είναι τέλεια αλλά προχωρεί προς την τελειότητα. Από ένα βαθμό δόξας σε 
άλλο το Πνεύμα του Θεού μας αλλάζει περισσότερο, και περισσότερο, και περισσότερο στην ομοιότητα 
του Χριστού. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και εκεί όπου αυτό απουσιάζει... έχεις ανθρώπους που... 
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έχουν μια μορφή ευσέβειας όμως έχουν αρνηθεί την δύναμη της. Βλέπετε η δύναμη είναι αλλαγή, η 
δύναμη είναι ένα νέο κτίσμα. 
  Εάν αυτή η πραγματικότητα του νέου κτίσματος δεν υπάρχει τότε δεν είναι πραγματικός 
Χριστιανισμός, δεν είναι βιβλικός Χριστιανισμός. Η συγχώρεση των αμαρτιών μας πάντα θα συνοδεύεται 
από αλλαγή στη ζωή μας. Πάντα. Όταν ο Θεός ανακηρύσσει τον αμαρτωλό δίκαιο, νομικά είναι 
συγχωρεμένος, και πάντα ακολουθείται από μια πραγματική αλλαγή της ζωής. 
  Και έτσι πάλι και πάλι και πάλι η Γραφή λέει, “Μη πλανιέστε.” Μην πλανιέστε με να νομίζετε ότι 
είσαστε Χριστιανοί, μην πλανιέστε νομίζοντας ότι οι αμαρτίες σας συγχωρέθηκαν, εκτός και αν η ζωή σας 
άλλαξε με τον τρόπο που λένε οι Γραφές. 
  Δεν μπορώ να δω την συγχώρεση αλλά μπορώ να δω μια αλλαγμένη ζωή. Και η Γραφή είναι 
γεμάτη από τέτοιες προειδοποιήσεις: μην πλανιέστε, μην πλανιέστε, εάν δεν υπάρχει η αλλαγή, δεν 
υπάρχει ούτε η συγχώρεση. 
  Μην πιστεύετε ότι πηγαίνετε προς τον ουρανό, εάν ακόμα είσαι το ίδιο άτομο όπως πριν που 
κυνηγά την αμαρτία με τον ίδιο τρόπο όπως παλιά, επειδή η σωτηρία του Χριστού είναι πολύ καλύτερη 
από αυτό. 
  (Ακροατήριο) Έτσι αυτό που λες είναι: ή είσαι ζεστός ή είσαι κρύος; Δεν μπορείς να είσαι χλιαρός; 
Είναι σωστά αυτά που λέω; 
  (Τιμ) Ω, όχι, δεν μπορεί, εάν είσαι χλιαρός πρόκειται να σε ξεράσει από το στόμα Του. 
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