ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ από. . .

όσους ερχόντουσαν ή όσους οι άλλοι έφερναν σ’ Αυτόν (Ματθαίος Η:
16). Πάντοτε ευεργετούσε, ποτέ δεν είπε σε κάποιον «Πάρε µια αρ-

ρώστια ή ένα πρόβληµα, για να δοκιµαστείς!!!»
2.
. . . τον ΑΛΚΙΒΙΑ∆Η ΤΖΕΛΕΠΗ
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ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ

Οι αρρώστιες στους ανθρώπους προέρχονται από τρεις βασικά πηγές: Από την παράβαση των φυσικών και πνευµατικών
νόµων και από το ∆ιάβολο, που ο στόχος του είναι να καταστρέφει
και να φέρνει τον πόνο. Παράβαση των φυσικών νόµων έχουµε
όταν ενεργούµε ενάντια σ’ αυτούς, για παράδειγµα εάν δεν ντυθούµε κατάλληλα, ενώ κάνει υπερβολικό ψύχος, θα κρυολογήσουµε. Εάν πέσουµε από ψηλά, το πιο πιθανόν είναι να σπάσουµε το
πόδι µας ή το χέρι µας, γιατί πηγαίνουµε αντίθετα από το νόµο της
βαρύτητας. Παράβαση των πνευµατικών νόµων έχουµε όταν δεν
εφαρµόζουµε στη ζωή µας το Λόγο του Θεού. Για παράδειγµα,
µας λέγει ο Ιησούς «να αγαπάµε τον πλησίον µας» (βλ. Ματθαίος ΚΒ:39),
όταν εµείς δεν έχουµε συγχωρητικότητα και αγάπη, αλλά φθόνο
και ζήλια για τον πλησίον µας, το πιο απλό που µπορεί να µας συµβεί είναι να έχουµε αϋπνία το βράδυ και να µας πονά το στοµάχι.
Ο αποκλειστικός φορέας των ασθενειών και των προβληµάτων του ανθρώπου είναι ο ∆ιάβολος και οι πονηρές δυνάµεις του,
που σαν σκοπό έχει να ΚΛΕΨΕΙ και να ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ότι καλό έχει
δώσει ο Θεός στη ζωή µας, όπως είναι η υγεία µας, η χαρά µας, η
ευηµερία µας, κλπ.. Ο ∆ιάβολος, ο εχθρός του Θεού και της ψυχής
µας, φέρνει την αρρώστια και τον πόνο και µετά µας ξεγελά, λέγοντάς µας «ο Θεός το έκανε για να δοκιµάσει την πίστη σας». Μεγάλο ψέµα!!!. Ο Ιησούς ήρθε να καταστρέψει όλα τα έργα του
∆ιαβόλου. Ο απ. Πέτρος λέγει ότι ο Θεός «έχρισεν τον ΙΗΣΟΥΝ τον
από Ναζαρέτ µε Πνεύµα άγιον και µε δύναµιν, ο οποίος διήλθεν ευερευεργετών και θεραπεύων πάντας (όχι «µερικούς») τους καταδυναστευοµένους υπό του ∆ιαβόλου (προσέξετε: «υπό το ∆ιαβόλου», όχι από το Θεό)…»
(Πράξεις Ι΄:38). Ο Ιησούς Χριστός σύντριψε την κεφαλή (την εξουσία)
του ∆ιαβόλου επάνω στο Γολγοθά µε τη σταυρική Του θυσία.
Ο Ιησούς θεράπευε, παρ’ όλο που την εποχή του υπήρχαν
πολλοί γιατροί (Μάρκος Ε:26), θεράπευε χωρίς εξαίρεση ΟΛΟΥΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο Ιησούς δεν εφάρµοζε πάντοτε τους ίδιους τρόπους θεραπείας. Μερικές φορές θεράπευε, χωρίς το αποτέλεσµα της θεραπείας να γίνεται αµέσως φανερό, αλλά λίγο αργότερα, όπως συνέβηκε στην περίπτωση της θεραπείας των 10 λεπρών (Λουκάς ΙΖ:1119). Άλλες φορές θεράπευε αµέσως (Ιωάννης ∆:49-52), ή έδειχνε ότι η
θεραπεία θα επακολουθούσε σε λίγο, όπως έγινε µε την περίπτωση του τυφλού που τον έστειλε στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ για
να νιφτεί και τότε θα θεραπευόταν (Ιωάννης Θ:1-5). Άλλες φορές,
πριν θεραπεύσει κάποιον, τον αποµάκρυνε από το περιβάλλον
που βρισκόταν (Μάρκος Η:22-25). Σε κάποια περίπτωση, ενώ ο Ιησούς βρισκόταν στην Κανά, θεράπευσε έναν ασθενή που βρισκόταν στη Ναζαρέτ, 20 χλµ περίπου µακριά (Ιωάννης ∆:46-53). Ο συνηθισµένος όµως τρόπος θεραπείας του Ιησού ήταν ΑΜΕΣΩΣ,
επί τόπου (βλ. Ματθαίος ΙΕ:30-31 /Λουκάς ∆:40, Η:47, ΙΓ:13 /κλπ.).
3.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑ

Ο Ιησούς θεράπευε όλων των ειδών τις αρρώστιες. Γι’
Αυτόν δεν υπήρχαν ανίατες ασθένειες. Θεράπευε επιληψία,
σχιζοφρένεια, λέπρα, παράλυση, πυρετό, χωλούς, τυφλούς, κωφούς, παραµορφωµένα µέλη και ανάσταινε νεκρούς (βλ. Ματθαίος
∆:23-24, Θ:32-33 /Μάρκος Α:32-34 /Ιωάννης Θ’ /κλπ.).
Ο Ιησούς θεράπευε χρόνιες παθήσεις. Θεράπευσε µια γυναίκα που υπέφερε για 12 χρόνια (Ματθαίος Θ:20), µια άλλη που
έπασχε για 18 χρόνια (Λουκάς ΙΓ:11) και κάποιον άλλον που έπασχε
για 38 ολόκληρα χρόνια (Ιωάννης Ε:5).
Θεράπευε αρρώστιες που έφερναν τα ακάθαρτα πνεύµατα
(τα δαιµόνια), τα οποία επιτιµούσε και τα εξέβαλε (βλέπε: Λουκάς Θ:42,
ΙΑ:14, ΙΓ:10-14 /Ματθαίος Η:28, Θ:32, ΙΒ:22 /Μάρκος Α:23, Ε:1-20, Ζ:32, Θ:17 /Β΄
Κορινθ.ΙΒ:7 /Πράξεις Ι΄:38 /κλπ.).
Ο Ιησούς θεράπευε επιθέτοντας τα χέρια Του επάνω στους
πάσχοντες, ή µε τον να Τον αγγίζουν οι άλλοι, ή θεράπευε µε ένα
πρόσταγµα ή µε ένα λόγο (βλ. Ματθαίος Η:3 /Λουκάς ς΄:10, Η:44 /Μάρκος
Α:31, Ζ;34 /κλπ.).
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Η Ι∆ΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

Ο Ιησούς έδωσε τη δύναµη της θεραπείας στους µαθητές
Του, οι οποίοι κήρυξαν το ευαγγέλιο µε ενέργεια ∆ΥΝΑΜΕΩΝ και
ΘΑΥΜΑΤΩΝ. Για παράδειγµα ο απ. Πέτρος θεράπευσε έναν εκ
γενετής χωλό (Πράξεις Γ:4-10), τον παραλυτικό Αινέα (Πράξεις Θ:32-35),
ανέστησε τη ∆ορκάδα (Πράξεις Θ:36-43), κλπ.. Είχε τέτοιο χρίσµα δύναµης ο Πέτρος, που µόνον η σκιά του να έπεφτε επάνω στους
ασθενείς, αυτοί αµέσως θεραπεύονταν (Πράξεις Ε:12-16). Το ίδιο βλέπουµε αργότερα να γίνεται µε τον απ. Παύλο (βλ. Πράξεις Ι∆:8-11,
Ις΄:16-18, ΙΘ:12 /κλπ.).
Ο Ιησούς έδινε τη δύναµή Του σε ΟΛΟΥΣ τους πιστούς που
Του ζητούσαν αυτή τη δύναµη και ζούσαν άγια ζωή (Ιωάννης Ι∆:12-14
/Α΄ Κορινθίους ΙΒ:9 /κλπ.). Ο πρωτοµάρτυρας Στέφανος, που ήταν ένας
απλός πιστός και είχε τη διακονία του τραπεζοκόµου, έκανε σηµεία
και τέρατα στο λαό (Πράξεις ς΄:1-8). Ο Ανανίας, ένας απλός µαθητής,
προσευχήθηκε και θεραπεύτηκε ο πρώην διώκτης της εκκλησίας
Σαούλ και µετέπειτα ονοµασθείς Παύλος (Πράξεις Θ:10-19).
Πολύ αργότερα ο Ιάκωβος (ο επονοµαζόµενος «αδελφόθεος») συµβουλεύει: «Ασθενεί τις µεταξύ σας; ….Ας προσευχηθώσιν επ’ αυτόν,
ΑΛΕΙΨΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΕΛΑΙΟΝ εν τω ονόµατι του Κυρίου. Και η
µετά πίστεως ευχή ΘΕΛΕΙ ΣΩΣΕΙ τον πάσχοντα και ο Κύριος ΘΕΛΕΙ
ΕΓΕΙΡΕΙ αυτόν….» (Ιάκωβος Ε:14-15 /βλ. Μάρκος Ις΄:17-18).
Οι Πατέρες της Εκκλησίας αργότερα, όπως ο Ειρηναίος (110
µ.Χ.) και ο Ωριγένης (200 µ.Χ.) αναφέρουν στα συγγράµµατά τους
ότι «Μερικοί άνθρωποι έχουν θαυµάσια δύναµη θεραπείας ναι
θεραπεύουν τους αρρώστους, επιθέτοντας τα χέρια επάνω τους
και επικαλούµενοι το θείο όνοµα του Ιησού». Η ενέργεια του
Κυρίου Ιησού σε δυνάµεις και θαύµατα συνεχίστηκε σε όλους τους
αιώνες, έστω και περιορισµένα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η
εκκλησία συµβιβάστηκε µε τον κόσµο.
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Ιησούς ενεργεί δυνάµεις θεραπείας και θαυµάτων σε όλα τα µέρη
τη Γης, δια µέσου των πιστών που ζουν άγια και καθαρή ζωή και
είναι γεµάτοι από το χρίσµα της παρουσίας Του. Να γνωρίζεις ότι
ο Ιησούς Χριστός ΣΕ ΑΓΑΠΑ και θέλει να µην υποφέρεις. Ζήτησέ Του ΤΩΡΑ να σε θεραπεύσει από οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας έχεις και θα το κάνει, γιατί είναι υπόσχεσή Του.
Πίστεψε ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε προσωπικά για σένα,
πήρε τη θέση τη δική σου στο σταυρό του Γολγοθά. Πήρε τις
αµαρτίες σου, τις αρρώστιες σου και τις θλίψεις σου. Πλήρωσε Αυτός µε το δικό Του αίµα, ενώπιον του Θεού Πατέρα, το τίµηµα των
δικών σου αµαρτιών: «…Ο οποίος ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ εβάσταξε εις
το σώµα Του επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εις την δικαιοσύνη,
αποθανόντες ως προς την αµαρτίαν, ∆ΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΤΟΥ εµείς θεραπευτήκαµε» (βλ. Πέτρου Β:24-25 /Ησαϊας ΝΓ:4-5).
Στον Ψαλµό ΡΓ:3 γράφει «…τον ΣΥΓΧΩΡΟΥΝΤΑ όλες τις ανοµίες σου, τον ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑ όλες τις αρρώστιες σου». Λέγει «όλες»,
όχι «µερικές». Έχεις καρκίνο, AIDS, αθροιτικά, παράλυση, νευρικά
προβλήµατα, δαιµονικές επιρροές, ότι και αν έχεις ζήτησε από τον
Κύριο Ιησού να σε θεραπεύσει. Ο Κύριος θέλει να σε θεραπεύσει,
αλλά ζητάει και το δικό σου θέλω, για να ενεργήσει. Εάν λοιπόν
έχεις πρόβληµα υγείας, ζήτησέ Του, τώρα, µε απλά λόγια να σε
θεραπεύσει, Πές Του:
«Κύριε Ιησού, σ’ ευχαριστώ που Εσύ ο αναµάρτητος πέθανες στο
Γολγοθά αντί για µένα και πλήρωσες µε το άγιο Σου αίµα ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ
ΜΟΥ αµαρτίες µου και αρρώστιες. ∆έχοµαι Κύριε µε πίστη το δώρο
της σωτηρίας της ψυχής µου και το δώρο της θεραπείας του
σώµατός µου. Πιστεύω και οµολογώ ότι είµαι παιδί δικό Σου και µε
τις πληγές Σου έχω θεραπευτεί. Σ’ ευχαριστώ Ιησού µου. Αµήν».

Εάν θέλεις να σε βοηθήσουµε και να προσευχηθούµε
για τη θεραπεία του σώµατός σου και τη σωτηρία της ψυχής σου,
τηλεφώνησέ µας ή γράψε µας στην παρακάτω διεύθυνση:

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ο Λόγος του Θεού µας λέγει ότι «ο Ιησούς Χριστός είναι ο
ίδιος ΧΘΕΣ και ΣΗΜΕΡΟΝ και εις τους ΑΙΩΝΑΣ» (Εβραίους ΙΓ:8), γι’
αυτό σώζει, βαπτίζει µε το Πνεύµα Του, θεραπεύει από ασθένειες
και ελευθερώνει από πονηρές δυνάµεις, τον καθένα που σήµερα
θα Τον επικαλεσθεί στο οποιοδήποτε πρόβληµά του (βλ. Πράξεις ∆:12
ος
/Ρωµαίους Ι΄:13 /Κολοσσαείς Γ:17 /κλπ.). Στις ηµέρες µας (21 αιώνας) ο
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