
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΤΟΙΣ

Ε είς ιστεύου ε ολόκληρη την Αγία Γραφή και την δεχό αστε ως εριέχοντας τον αλάνθαστο Λόγο του

Θεού ε νευσ ένος α ό το Άγιο Πνεύ α Ο Λόγος του Θεού είναι ο οναδικός και τέλειος οδηγός της ίστης

ας και συ εριφοράς ας και σ Αυτόν τί οτα δεν ορεί να ροστεθεί και ούτε α ο Αυτόν να αφαιρεθεί

Είναι ε ίσης η ισχύ του Θεού για σωτηρία για τον καθένα ου ιστέψει Του Πέτρου Β Προς Τι όθεον

Β Προς Ρω αίους

Ε είς ιστεύου ε ως υ άρχει όνο ένας Θεός ζωντανός και αληθινός αιώνιος ε α εριόριστη ισχύ

Δη ιουργός όλων των ραγ άτων στην ο οία ονάδα είναι ο Πατέρας ο Υιός και το Άγιο Πνεύ α Προς

Εφεσίους Κάτα Ματθαίον Του Ιωάννη Α

Ε είς ιστεύου ε ως ο Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού είναι ο λόγος ου έγινε σάρκα λα βάνοντας την

ανθρώ ινη φύση στην κοιλιά της αρθένου Μαρίας έχοντας έτσι δυο φύσεις την θεία και την ανθρώ ινη

Για αυτό ονο άζεται αληθινός Θεός και αληθινός άνθρω ος και είναι ο οναδικός Σωτήρας διότι υ όφερε

τον θάνατο για τα σφάλ ατα όλων των ανθρώ ων Κάτα Λουκάν Του Ιωάννη Του Πέτρου Α

Ε είς ιστεύου ε στην ροσω ική ύ αρξη του διαβόλου και των αγγέλων αυτού κακά νεύ ατα και ου

αζί ε αυτόν θα τι ωρηθούν στην αιώνια φωτιά Κάτα Ματθαίον

Ε είς ιστεύου ε ως η νέα γέννηση και η αναγέννηση λα βάνεται ονάχα δια της ίστεως στον Ιησού

Χριστό ο οίος για τις α αρτίες ας αραδόθηκε και αναστήθηκε για την δικαίωση ας Όσοι είναι εις τον

Χριστό Ιησού είναι νέα λάσ ατα Ο Ιησούς Κριστός έγινε δια τον Θεό για ας σοφία δικαιοσύνη αγιοσύνη

και Εξιλέωση Προς Ρω αίους Προς Κορινθίους Α Προς Κορινθίους Β

Ε είς ιστεύου ε στην βάφτηση στον νερό ε ια όνο βύθιση το όνο α του Ιησού Χριστού Πράξεις

και στο όνο α του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύ ατος Κάτα Ματθαίον

Ε είς ιστεύου ε στην βάφτηση του Αγίου Πνεύ ατος ε εκδήλωση του νέων γλωσσών αναλόγως ως

δίνει το Άγιο Πνεύ α να ισσολαλεί Πράξεις

Ε είς ιστεύου ε στην Θεία Κοινωνία Ο Ιησούς Χριστός η νύχτα ου ροδόθηκε έλαβε το άρτο και αφού

ευχαρίστησε το κοψε και το έδωσε στους αθητές λέγοντας Τούτο είναι το σώ α ου ου δίνεται για σας

αυτό να κάνετε στη δική ου ανά νηση Ο οίως λάβετε το οτήρι ετά την κοινωνία λέγοντας Τούτο το

χατήρι είναι η Καινούργια Διαθήκη ε βάση το αί α ου ου χύνεται κι σας Κάτα Λουκάν Προς

Κορινθίους Α

Ε είς ιστεύου ε στην ανάγκη να α οφεύγου ε τα ράγ ατα ου θυσιάζονται στα είδωλα α ό το αί α

και α ο το ηγ ένο κρέας και α ο την ορνεία ό ως φανέρωσε το Άγιο Πνεύ α στην Συνέλευση της

Ιερουσαλή Πράξεις

Ε είς ιστεύου ε ως ο Ιησούς Χριστός ήρε ε άνω του τις αρρώστιες ας Ασθενεί κά οιος ανά εσα

σας Ας ροσκαλέσει τους ρεσβύτερους της εκκλησίας και ας ροσευχηθούν ε άνω του αφού τον αλείψουν

ε λάδι στο όνο α του Κυρίου Και η ροσευχή ε ίστη θα σώσει αυτόν ου άσχει και ο Κύριος θα τον

εγείρει και α αρτίες αν έ ραξε θα του συγχωρηθούν Κάτα Ματθαίον Του Ιάκωβου

Ε είς ιστεύου ε ως ο ίδιος ο Κύριος ριν α ο την χιλιετηρίδα θα κατέβει α ο τον ουρανό ε

αλλαλαγ ό ε φωνή φχάγγελου και ε την τρο έτα του Θεού και όσοι έθαναν στον Χριστό θα

αναστηθούν ρωτοί Μετά ε είς ου αρα είνα ε ζωντανοί θα αρ αχθού ε αζί ε αυτούς στα σύνεφα για

να συναντήσου ε τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα εί αστε άντοτε ε τον Κύριο θεσσαλονικείς Α

Α οκάλυψη

Ε είς ιστεύου ε ως θα γίνει ανάσταση σω ατική των εκρών δικαίων και αδίκων Οι άδικοι για την

αιώνια τι ωρία και Τους δίκαιους για την αιώνια ζωή Πράξεις Κάτα Ματθαίον


