Reality of Faith- Greek

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΊΣΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Έχει μια καρδιά πλήρους πίστης
ΣΉΜΑ 11: 22-26
Απαντά σε 22 και ο Ιησούς saith το unto τους, ΈΧΕΙ ΠΊΣΤΗ στο ΘΕΌ.
23 Για verily λέω το unto εσείς, ότι όποιος πω unto το βουνό, εσύ καταργηθεί και εσύ να ρίξει προς τη
θάλασσα. και δεν πρέπει να αμφιβάλλει στην καρδιά του, αλλά θα πιστεύουν ότι αυτά τα
πράγματα που του saith πρέπει να προέρχονται να περάσουν, διαθέτει, απολύτως saith.
24 Επομένως λέω το unto εσείς, ποια πράγματα soever είναι εσείς επιθυμία, όταν εσείς προσεύχονται, να
πιστεύω ότι εσείς τα λαμβάνει, και εσείς πρέπει να διαθέτουν.
25 Και όταν εσείς σταθεί προσεύχεται, συγχωρήσουν, εάν το ye έχει θα έπρεπε κατά μέλους: ότι τον
πατέρα σου και που είναι στον ουρανό μπορεί να συγχωρήσω σας σας.
26 Αλλά εάν εσείς δεν το συγχωρήσουν, ούτε θα πατέρα σας που είναι στον ουρανό συγχωρήσω σας.
Πρέπει να έχουμε το είδος-ο Θεός της πίστης. Όταν αυτό καταστεί γεννήθηκε και πάλι ο Θεός τοποθετεί
στην καρδιά μας οι σπόροι της πίστης, ή ό, τι η Βίβλος καλεί «το μέτρο της πίστης» (προς Ρωμαίους 12: 3). Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι όταν ο Ιησούς είπε αποστόλους του να "έχει πίστη στο Θεό," εννοούσε επίσης τους
μέτρο της πίστης πρέπει να είναι πλήρη (σήμα 11: 22). Με άλλα λόγια του να τους, "έχουν πλήρη πίστη
κούπα."
Ο Θεός έχει δώσει στον κάθε υποστηρικτής το ίδιο ποσό πίστης - μικρές, αρχίζει ως το μέγεθος του
σιναπιού σπόρων προς σπορά. Εναπόκειται σε μας να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουμε πίστη μας, έτσι θα
καταστεί ισχυρή.
Έχουμε την ευθύνη να πίστη μας μεγαλώνουν και την αύξηση. Για την παραγωγή πίστη στις καρδιές μας
εμείς πρέπει να τρέφονται από το λόγο του Θεού, ακριβώς όπως εμείς τρώνε φυσικά τρόφιμα να ενισχυθεί το
φυσικό Σώμα μας. Κάθε υποστηρικτής πρέπει να ζωοτροφών τους πνεύμα άνθρωπος σε πνευματικό τροφίμων:
το λόγο του Θεού.
Ποτέ δεν υπάρχει λόγος για κάθε υποστηρικτής να πω, "δεν έχω πίστει," ή "Pray για εμένα που θα
πιστεύω." Η πίστη είναι ένα δώρο που δίνεται σε κάθε υποστηρικτής όταν αναγεννηθούμε. Ο καθένας από εμάς
έχει πίστη αυτόματα εάν δεχθήκαμε Ιησού ως κύριο και Σωτήρα.

Τα χαρακτηριστικά της πίστης
Θα μπορούσαμε να πούμε, "Έχουμε μια καρδιά της πίστης". Τι πραγματικά έχετε όμως, όταν έχετε μια
καρδιά της πίστης;
Πρώτον, θα έχετε μια καρδιά της αγάπης. Σύμφωνα με την επιστολή προς Ρωμαίους 5: 5, «την αγάπη του
Θεού είναι αποβληθούν στο εξωτερικό μέσα στις καρδιές μας, από το φάντασμα της Αγίας. " Εάν είστε
Χριστιανός πρέπει να λέτε ποτέ δεν είναι δυνατό να αγαπάς κάποιον επειδή είναι η αγάπη του Θεού στην
καρδιά σας - μόλις ηχοσυστήματα με την καρδιά σας.

Πίστη χαρακτηρίζεται επίσης από την λειτουργία από αγάπη. Πίστη και την αγάπη είναι συγγενών μεταξύ
τους. Γαλάτας 5: 6 διδάσκει, ".. .faith που worketh από την αγάπη." Έτσι την πίστη και την αγάπη
συνεργάζονται αρμονικά. Σας δεν θα λειτουργήσει σας πίστη, εκτός από την αγάπη που είναι στην καρδιά σας.
Ποτέ, αναρωτιέμαι γιατί δεν λάβετε απάντηση ορισμένες από τις προσευχές σου; Ελέγξτε την καρδιά σας και
δείτε εάν σας λειτουργούσαν σας πίστη από την αγάπη.
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό για την κατανόηση πίστη είναι ότι αυτό μπορεί να αυξηθεί. Πίστη
είναι που παράγονται από τον Θεό και θα δίνονται για τους Χριστιανούς όταν γεννιούνται στην οικογένεια του
Θεού. "Ο Θεός hath μοιραστούν σε κάθε άνθρωπος το μέτρο της πίστης" (Προς Ρωμαίους 12: 3).
Η πίστη είναι σαν ένα σπόρων σινάπεως. Παρόλο που είναι μικρή, όταν αυτό είναι φυτευμένη ότι μπορεί να
αυξηθεί πέρα από το μικρό μέγεθος. Όταν η πίστη είναι πλήρως ανεπτυγμένο γίνεται έντονη όπως το σιναπιού
δέντρο.
Τέλος, η πίστη είναι απελευθερώνεται η θύρα σε πνεύμα σφαίρα. Πίστη θα φθάσουν σε υπερφυσικού και να
θέσει τα πράγματα σε ύπαρξη στον φυσικό τομέα. Πίστη εξετάζει την απάντηση και τα τελικά αποτελέσματα
του τι πιστεύει για. Πίστη ποτέ δεν εξετάζει το αδύνατο ή πώς κάτι πρόκειται να εργαστεί. Αντί για αυτό, πίστη
παραμένει από την πλευρά του Θεού από μόνη στοιχιστεί με αυτό που λέει ο Θεός. Εάν σας πίστη
κυκλοφορήσει με αυτόν τον τρόπο, όλα τα πράγματα είναι δυνατόν να σας.
ΚΑΤΆ ΜΑΤΘΑΊΟΝ 17: 20
20.. .και τίποτα δεν θα είναι αδύνατη unto εσείς.
LUKE 18: 27
27...Τα πράγματα τα οποία είναι αδύνατον με τον άνθρωπο είναι δυνατές με τον Θεό.
ΣΉΜΑ 9: 23
23...Εάν εσύ canst πιστεύω ότι όλα τα πράγματα είναι δυνατό να τον ότι believeth.
Τώρα, εναπόκειται σε εμάς να κάνουμε την πίστη, δεν είναι στον Θεό. Ας δούμε τι λέει η Βίβλος σχετικά με
τον Θεό, μας και η πίστη μας.

Αποτελεσματική πίστη
Πρώτον, John 4: 24 λέει, "ο Θεός είναι ένα πνεύμα," και γνωρίζουμε ήδη ότι η πίστη προέρχεται από τον
Θεό. Στην σφαίρα πνεύμα, ο Θεός έχει ουσία, όπως πίστη. Και οι δύο πραγματικά και ανήκουν μαζί. Η πίστη
είναι ένα χαρακτηριστικό του πνεύματος, που είναι Θεός.
Δεύτερον, όπως εμείς αφήστε μας πίστη στον Θεό, τότε βλέπουμε αποτελέσματα. Μπορούμε να
απελευθερώσουμε την πίστη μας με δύο τρόπους: από μας ομολογία πίστης και μέσω τις προσευχές μας. Και οι
δύο τρόποι αφήστε μας πίστη φέρνοντας αυτά τα πράγματα, εμείς θέλουμε στην κατοχή μας.
Ο Ιησούς είπε, "Αν σας τηρούν μου, και να τηρούν μου τα λόγια σας, σας ζητά από ό, τι θα κάνετε, και θα
πρέπει να γίνεται unto εσείς" (John 15: 7).
Βλέπετε, εμείς πρέπει να υποτροφιών με τον κύριο, καθώς και του Word να ζωντανό μέσα στις καρδιές μας.
Η Βίβλος μας λέει εάν του Θεού είναι ζωντανό στη μας μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή τη λέξη,
γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα ακούσουμε προσευχή μας και να δείτε την πίστη μας (α ~ Ιωάννου 5: 14, 15). Αυτό
προκαλεί την πίστη μας να εργαστούν αποτελεσματικά. Στη συνέχεια θα λάβουμε ό, τι υπόνοιες για.
Μία πτώση, όταν επρόκειτο να Bible school, είχα μια συγκεκριμένη ανάγκη για μου καταβολή διδάκτρων.
Αυτό ήταν στο τέλος του Σεπτεμβρίου, το 1983, και είχα μια πληρωμή δεόντως σχετικά με την πρώτη
Οκτωβρίου. Μετά από κάνοντας διαλογισμό σχετικά με σήμα 11: 22-26 για περίπου τέσσερις ώρες,
συνειδητοποίησα πως κατά τη γνώμη μου έχει αλλάξει και θα έπρεπε να προσεύχονται για οικονομική ανάγκη
μου. Ήξερα ότι αυτές οι γραφές είχε γίνει εν ζωή μέσα μου τον άνθρωπο πνεύμα. Ζήτησα από τον κύριο για το
$200 χρειάζεται, λέγοντας, «Νομίζω ότι λαμβάνω αυτό τώρα με την πίστη.»
Μετά από τη λατρεία ο κύριος για περίπου μια ώρα, το τηλέφωνο rang. Ορισμένοι φίλοι από Ντάλας, Τέξας
ονομάζεται λέει ο Θεός μόλις μίλησε τους σχετικά με την αποστολή μου κάποια χρήματα για τα δίδακτρα μου.
Μου είπαν πόσο ήξεραν, αλλά τους θα ζητήσω από τον κύριο, τότε να μου στείλει τα ταμεία.

