Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ
“Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή,
εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι,
διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή.” Α΄ Κορ.15:51-52
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Προσευχή – Η γενέτειρα της Αναζωπύρωσης
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, κατά την διάρκεια της αναζωπύρωσης των
νήσων Εβρίδες της Σκωτίας, ο Douglas
Bushby συναντήθηκε με τους αρχηγούς
της αναζωπύρωσης στην Ανατολική
Αφρική και τους είπε τα εξής :
Ρώτησα τον Δόκτωρα Joe Church,
γιατρό και χειρούργο, να μου μιλήσει
για την αρχή της αναζωπύρωσης στην
Αφρική. Είχε κατέβει στην ακτή, μου είπε, διψασμένος για το Θεό και αγχωμένος. Εκεί αυτός ο άνθρωπος προσευχής
με την γεμάτη πάθος καρδιά, συνάντησε έναν άλλον άνθρωπο προσευχής, ένα ντόπιο Αφρικανό. Μαζί ο Δρ. Church
και ο Αφρικανός φίλος του βρήκαν κάθε
εδάφιο σχετικό με το Άγιο Πνεύμα. Διάβασαν το εδάφιο: «Κι ακόμα το ΄Αγιο
Πνεύμα, που ο Θεός έδωσε σε όσους
πειθαρχούν σ’Αυτόν» (Πραξ. 5:32).
«Αυτό καρφώθηκε στο μυαλό μου»
είπε ο Δρ.Church. «Κανείς δεν ήρθε σε
μένα με πέντε σημεία για αναζωπύρωση, ή με ένα σχέδιο για αναζωπύρωση.
Και κατάλαβα ότι όταν οι άνθρωποι
προσπαθούν να αντιγράψουν μια αναζωπύρωση, ή ό,τιδήποτε πνευματικό,
τότε είναι που χάνουν το στόχο. Η αναζωπύρωση δεν αντιγράφεται. Επαναλαμβάνεται. Ο Χριστός είναι το κέντρο.
Ο Χριστός είναι η αναζωπύρωση όταν έχει πλήρη κυριαρχία στην ανθρώπινη
καρδιά».
Ο William Nagenda, ένας άλλος Αφρικανός ηγέτης αυτής της αναζωπύρωσης, είπε: «Φώναξα στο Θεό για δύνα-
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μη. Πήγα στη ζούγκλα και νήστεψα και
φώναζα στο Θεό νύχτα και μέρα, για
πνευματική δύναμη. Νήστευα τρεις μέρες την εβδομάδα, έκλαιγα, και πέρασα
τις μισές νύχτες στην προσευχή.
Τότε ο Θεός μού μίλησε: «Αυτό που
χρειάζεσαι είναι να περπατάς με
τον Ιησού καθημερινά». Ο Κύριος είπε: «Δεν υπάρχει άλλη νίκη, παρά δια
μέσω του αίματος. Το Άγιο Πνεύμα δείχνει τον Ιησού».
Κάποιος άλλος ιατρός ιεραπόστολος
είπε: Ο Θεός μού έδειξε αυτό το εδάφιο: «Ελάτε σε Εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και Εγώ θα
σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας
τον ζυγό Μου, και μάθετε από Εμένα, επειδή Είμαι πράος και ταπεινός στην
καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα
στις ψυχές σας» (Ματθ. 11:28-29).
Ανακάλυψα τότε, ότι η αναζωπύρωση
περπατά μαζί με τον Ιησού. Η αναζωπύρωση είναι ο Ιησούς και σημαίνει ότι
καθημερινά, κάθε λεπτό είσαι με τον Ιησού. Είναι το ράγισμα της καρδιάς και η
εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον.
Δεν μπορείς να αντιγράψεις τον Ιησού, έτσι μην περιμένεις να μπορέσεις
να αντιγράψεις την κίνηση του Αγίου
Πνεύματος. Αλλά μπορείς να περπατήσεις μαζί Του στο δρόμο της καθημερινής, προσωπικής αναζωπύρωσης.
Για να αποκτήσεις την εμπειρία αυτής
της καθημερινής παρουσίας του Ιησού,
θα πρέπει να επιθυμείς να αποκαλείς
την αμαρτία με τ’ όνομά της. Εκεί στην

Ανατολική Αφρική εξομολογούνται
πράγματα σαν αμαρτία, που εμείς εδώ
τα προσπερνάμε και τα ονομάζουμε «αδυναμίες». Πρέπει να υπάρχει καθημερινός καθαρισμός στο αίμα Του, για να
περπατάμε με τον Ιησού. Είναι καθαρά
τα χέρια σου; Έχεις καθαρή καρδιά; Ο
Ιησούς κατέχει το κεντρικό μέρος της
ζωής σου;
Καθώς ο William Nagenda και ο
Δρ.Church μού μιλούσαν για την Αναζωπύρωση στην Ρουάντα, συμφώνησαν
ότι το κεντρικό μέρος δύναμης της αναζωπύρωσης βρίσκεται σε μια μικρή καλύβα σε μια φυτεία τσαγιού, όπου αυτός ο ταπεινός, γλυκός, Αφρικανός δαπανά τις μέρες του και τη ζωή του σε
προσευχή.
Μου δόθηκε μια καινούργια αποκάλυψη της δύναμης που υπάρχει στο αίμα
του Ιησού, η προστασία που υπάρχει
στο αίμα του Αμνού για να κρατά την
καρδιά μου καθαρή ενώπιόν Του. Είδα
κάτω από το Σταυρό μια μεγάλη λίμνη
αίματος. Ένοιωσα την ανάγκη να βάλω
όλη μου την προσωπικότητα και την ύπαρξη κάτω από το αίμα του Ιησού. Κάτω στα πόδια του Σταυρού, η δύναμη
του αίματος είναι δύναμη ενάντια στα
βέλη του εχθρού. Το φως του Αγίου
Πνεύματος αποκαλύπτει, και το αίμα
που διαπερνά, θεραπεύει. Ο Ιησούς είναι η αναζωπύρωση. Και αλήθεια, τι παραπάνω θα ήθελες από τον Ιησού;

Το όραμα ενός αφυπνισμένου Χριστιανού
Eκζητούμε να γίνει η εκκλησία από
νησταλέα και σιωπηλή, σε αναζωπυρωμένη και γεμάτη δύναμη. Εκζητούμε οι άνθρωποι του Θεού να κληθούν
στα παλιά μονοπάτια, να προσεύχονται ένθερμα, να νηστεύουν συχνά
και να εργάζονται δυναμικά για τον
Κύριο και για τους χαμένους.
Θέλουμε να έχουμε άτομα που να
προσεύχονται πριν την αυγή και μετά
το σκοτάδι, εκζητούμε μια θεόσταλτη,
εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα αναζωπύρωση, που θα ξυπνάει τις ψυχές, και που θα αλλάξει την παλίρροια της εκζήτησης ηδονών και

πνευματικού λήθαργου της εποχής
μας.
Ο Θεός θέλει η καρδιά των παιδιών Του να είναι ζεστή και όχι
χλιαρή ή κρύα. Θέλει στρατιώτες, όχι οκνηρούς. Θέλει υπηρεσία ζωής,
όχι υπηρεσία χειλιών. Επιθυμεί ολοκληρωτική αφιέρωση και όχι
συμβολική.
Επιθυμεί η εκκλησία να αποτελεί
ευαγγελιστικό κέντρο και όχι κοινωνικό ραντεβού. Θέλει τους χριστιανούς στα γόνατα στην προσευχή, και κατόπιν στα πόδια τους για
τους χαμένους!
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Μαζί με τον Κύριο
Επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε, γι’ αυτό ο Θεός τον εξύψωσε πάνω από κάθε τι. Πού όμως φαίνεται η ομορφιά και η ευλογία αυτής της εξύψωσης του Ιησού; Όσον αφορά τον Εαυτό
Του υπήρχε μία τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα, όσον αφορά
τους άλλους, υπήρχε συμμετοχή στη δύναμη της παντοδυναμίας του Θεού. Αυτός ήταν άλλωστε ο καρπός του θανάτου
Του.
Η Γραφή υπόσχεται όχι μόνο ότι ο Θεός θα μας δώσει χαρά
και ειρήνη που υπερβαίνουν κάθε λογική, φέρνουν νίκη στην
αμαρτία και ανάπαυση μέσα στο Θεό, αλλά και θα μας γεμίσει
με το Πνεύμα Του το Άγιο. Ο Ιησούς αναλήφθηκε για τον ουράνιο θρόνο, ώστε να λάβει εκεί από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα
στη νέα Του ουράνια μορφή.
Καθώς ερχόμαστε στη ζωή της ανάστασης, τη ζωή της πίστης σ’ Αυτόν που είναι ένα μ’ εμάς και κάθεται στο θρόνο του
Πατέρα, έτσι και εμείς μπορούμε να είμαστε συμμέτοχοι της
κοινωνίας με τον Ιησού Χριστό. Καθώς Εκείνος κατοικεί στην
παρουσία του Θεού, τότε το Άγιο Πνεύμα θα μας γεμίσει, ώστε
να μπορεί να εργαστεί μέσα και έξω από εμάς μ’ έναν τρόπο
που δεν έχουμε καν διανοηθεί.
Ο Ιησούς απέκτησε αυτή την ουράνια ζωή εξαρτώμενος τέλεια από τον Πατέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής

Του, εξαρτώμενος από Αυτόν ακόμη και στο θάνατο. Ο Ιησούς πήρε αυτή τη ζωή του Πνεύματος μέσα στην πλήρη δόξα
και την έκχυσε δίδοντας τον Εαυτό Του σε υπακοή και παράδοση στο Θεό, ακόμη και στον τάφο, αφήνοντας το Θεό να εργαστεί τη θαυμαστή Του δύναμη. Και Αυτός ο ίδιος ο Χριστός
θα ζήσει τη ζωή Του μέσα από σένα κι από μένα. Δεν οφείλουμε λοιπόν να ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας ενώπιον του
Θεού;
Μέχρις ότου η εκκλησία του Χριστού έρθει στο σημείο να ταπεινωθεί ενώπιον Θεού και να προσμένει το Θεό να κάνει κάτι
νέο και υπέροχο, θα παραμείνει αδύναμη σε όλες τις προσπάθειές της να υπερνικήσει τον κόσμο. Μέσα στην Εκκλησία δυστυχώς υπάρχει χλιαρότητα, κοσμικότητα, ανυπακοή και άλλες αμαρτίες. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μάχη ή να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες; Η απάντηση είναι: ο Χριστός ο Ταπεινωμένος, ο Αναστημένος, ο Στεφανωμένος, ο Παντοδύναμος πρέπει να έρθει και να ζήσει μέσα στον καθένα
μας. Αλλά δε μπορούμε να περιμένουμε αυτό, αν πρώτα δεν
πεθάνουμε μαζί Του. Μακάρι ο Θεός να μας διδάξει να Τον
προσμένουμε, ώστε να εργαστεί μέσα μας όλα αυτά που εργάστηκε στον Υιό Του, μέχρις ότου ο Ιησούς Χριστός μπορέσει
να ζήσει τη ζωή Του μέσα μας!

Πώς ν’ αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό
«Ας προσερχόμαστε λοιπόν θαρρετά
στο θρόνο της χάρης του Θεού, για να
δεχτούμε το έλεός του και να βρούμε
τη χάρη που χρειαζόμαστε για βοήθεια
στην κατάλληλη στιγμή» (Εβρ. 4:16).
«Διατηρήστε καθαρή τη διάνοιά
σας! Να είστε άγρυπνοι! Γιατί ο αντίδικός σας ο διάβολος σαν το βρυχόμενο
λιοντάρι περιφέρεται ζητώντας ποιον
θα καταφέρει να καταβροχθίσει!» (Α΄
Πέτρου 5:8)
Δεν έχει σημασία πόσο ώριμος είσαι
πνευματικά, για να ξεπεράσεις τους
πειρασμούς. Όταν νικήσεις έναν πειρασμό σ' έναν τομέα της ζωής σου,
σίγουρα θα δεχτείς μετωπική επίθεση
από το Σατανά σε κάποιον άλλο. Μάλιστα, όσο πιο κοντά είσαι στο Θεό,
τόσο περισσότερο ο Σατανάς θα προσπαθήσει να σε ρίξει στα δίχτυα του
πειρασμού. Ο Παύλος το εξηγεί ως εξής: «Γιατί βέβαια, η σάρκα επιθυμεί
πράγματα που είναι αντίθετα στο
Πνεύμα, και το Πνεύμα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα στη σάρκα. Κι
έτσι αυτά τα δύο αντιμάχονται μεταξύ
τους, με αποτέλεσμα να μην κάνετε
αυτά που θα θέλατε να κάνετε» (Γαλ.
5:17)
Ποια όμως είναι η απάντηση; Υπάρχουν δύο τρόποι για να ξεπεράσεις
τον πειρασμό:
α) Να είσαι ειλικρινής μ' αυτόν: Ρώτησε τον εαυτό σου, «Πότε πειράζομαι περισσότερο;» Συνήθως είμαστε
πιο ευάλωτοι στον πειρασμό όταν

βρεθούμε κάτω από πίεση, είτε όταν
πληγωνόμαστε είτε όταν οργιζόμαστε
είτε όταν αγχωνόμαστε είτε όταν νιώθουμε πλήξη, μοναξιά, κούραση ή μετά από μια μεγάλη επιτυχία η πνευματική ανάταση. Τι πρέπει να κάνεις;
Πρόσεξε τα λόγια: «Ο δρόμος των ευθέων είναι να ξεκλίνουν από κακό, όποιος φυλάττει τον δρόμο του, διατηρεί την ψυχή του» (Παρ. 16:17). Το
πρώτο βήμα για τη νίκη είναι η αναγνώριση της δύναμης του εχθρού μας.
β) Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού:
«Να επικαλείσαι εμένα σε ημέρα θλίψης, θα σε ελευθερώσω.» (Ψαλμ.
50:15). Γιατί, λοιπόν, δεν καλείς το
Θεό πιο συχνά για βοήθεια; Μήπως
μερικές φορές θέλεις απλώς να κάνεις
αυτό που θέλει η καρδιά σου; Μήπως
είσαι σε αμηχανία επειδή συνεχίζεις να
ενδίδεις στους ίδιους πειρασμούς; Μην
απογοητεύεσαι. Ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει . Στο Λόγο Του λέει,
«...Ας προσερχόμαστε λοιπόν θαρρετά
στο θρόνο της χάρης του Θεού, για να
δεχτούμε το έλεός του και να βρούμε
τη χάρη που χρειαζόμαστε για βοήθεια
στην κατάλληλη στιγμή» (Εβρ.4:16).
Αν καλέσεις Αυτόν για βοήθεια να είσαι σίγουρος, κάθε στιγμή της ημέρας, ότι Εκείνος είναι εκεί για σένα!
Ακριβώς όπως οι ρίζες του δέντρου
βαθαίνουν όταν έρχονται οι καταιγίδες, έτσι κάθε φορά που αντιστέκεσαι
στον πειρασμό θα γίνεσαι πιο δυνατός!

Έχουμε συχνά μια χλωμή άποψη για
την αναζωπύρωση. Πιστεύουμε ότι είναι
σαν μια περίοδος δόξας και χαράς και μεγάλων αριθμών ανθρώπωνπου μπαίνουν
σε ουρές για να πάνε στις εκκλησίες. Κάτι
τέτοιο όμως είναι μόνο μέρος της πραγματικότητας. Πριν από τη δόξα και τη χαρά,
υπάρχει ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος,
που αρχίζει από το λαό του Θεού. Υπάρχουν δάκρυα και η κατά Θεό λύπη. Υπάρχουν λάθη που πρέπει να διορθωθούν,
κρυφά αμαρτήματα να εξομολογηθούν,
και κακές σχέσεις, που ήταν κρυμμένες για
πολλά χρόνια, για να τακτοποιηθούν δημόσια. Αν δεν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, τότε καλύτερα να μην προσευχόμαστε για αναζωπύρωση!!

Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ
Κωδικός 5027
Είναι μία Χριστιανική εφημερίδα που
κυκλοφορεί σε 1.500 φύλλα κάθε δύο
μήνες.
Ιδιοκτήτης : Ελληνική Ευαγγελική
Εκκλησία Κατερίνης.
Εκδότης:Π.Χυδήρογλου-Προκοπίου.
Αποστέλλεται δωρεάν σε όποιον τη
ζητήσει. Συντηρείται από δωρεές φίλων
και αναγνωστών.
Παράκληση οι δωρεές να στέλνονται
στην υπεύθυνη έκδοσης :
Ξένια Χυδήρογλου-Προκοπίου
Ταχ. Θυρ. 90, 19011 Αυλώνας
E-mail : xeniaprocopiou@gmail.com
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Το είδος της Προσευχής που κινητοποιεί
την αναζωπύρωση
Χρειαζόμαστε μια αναζωπύρωση μεσιτικής προσευχής ανάμεσα στους ανθρώπους
του Θεού, διότι δυστυχώς δεν προσευχόμαστε αρκετά. Παράλληλα, εντείνοντας
την ιδιωτική ζωή της προσευχής, οι χριστιανοί οφείλουμε να δεθούμε μεταξύ μας
και ενωμένοι να προσευχόμαστε να έρθει
αναζωπύρωση στον τόπο μας και σε κάθε
τόπο.
Η μεγαλύτερη ανάγκη μας αυτή την ώρα
είναι να ζητήσουμε από το Θεό να δώσει
περισσότερη δυναμική προσευχή σε όλους
όσους έχουν στην καρδιά τους τον ευαγγελισμό κάθε ψυχής που δεν έχει αγγιχθεί ακόμα. Προσευχή που είναι δυνατή, που υπερισχύει, που πιστεύει, που κινείται από
το Θεό, που διώχνει το διάβολο, που σώζει
τον αμαρτωλό, που εξαγιάζει τον πιστό,
που εξυψώνει το Χριστό, που παράγει έργο
και που φέρνει αποτελέσματα!
Χρειαζόμαστε προσευχή που παίρνει ό,τι
είμαστε και όσα έχουμε και τα προσφέρει
στο Θεό, όπως πήρε όλα όσα είχε ο Ιησούς, στο Γολγοθά, για να μας δώσει το δικαίωμα να προσευχόμαστε!
Αλλά πώς θα έχουμε το είδος της προσευχής που πρόσφερε ο Δανιήλ και που ταρακούνησε την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία απ’ άκρη σ’ άκρη, φέρνοντας τον Παντοδύναμο Θεό στη δόξα που Του ανήκει;
Από πού θα αποκτήσουμε το είδος της
προσευχής που πρόσφερε ο Νεεμίας, που
έβαλε άρχοντες να τρέχουν ξωπίσω του με
άντρες, χρήματα, και υλικά, για να βοηθήσουν να ξαναχτιστούν τα τείχη της ερειπωμένης Ιερουσαλήμ;
Ήταν ο Ίδιος ο Θεός που ενέπνευσε την
προσευχή του Νεεμία, την προσευχή που
έκανε την Ιερουσαλήμ μια νέα πόλη και
που οδήγησε τον δούλο Του στα γόνατα
για την ερειπωμένη Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο τρόπος που εργάζεται ο Θεός.
Αλήθεια, θα δώσει ο Θεός αυτό το είδος

Αγωνιστική
«Κακοπαθεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας
προσεύχεται» Ιακ.5:13
Ο Αϊζενχάουερ, πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών, έγραφε λίγο πριν το θάνατό του:
«Από τα πολλά περιστατικά με τα οποία η
πίστη και η προσευχή με στήριξαν και με τόνωσαν στη ζωή, το πρώτο συνέβη στην εφηβική μου ηλικία και στάθηκε μια σημαντική
καμπή της νιότης μου, που με σημάδεψε μέχρι τώρα.
Είχα πέσει και είχα χτυπήσει το αριστερό
μου γόνατο. Όταν η οδυνηρή μόλυνση προχώρησε τόσο, ώστε να μη μπορώ να κάνω
τις αγροτικές δουλειές, οι γονείς μου πρόσεξαν το πρησμένο και κιτρινισμένο μου πόδι.
Ο οικογενειακός μας γιατρός μόλις το είδε,
συνέστησε ακρωτηριασμό, για να μου σώσει
τη ζωή. Γεμάτος φρίκη και στη σκέψη μόνο,
ανασηκώθηκα από το κρεβάτι και με όλη τη
δύναμή μου φώναξα. Όχι, δε θέλω, προτιμώ
να πεθάνω. Έπεισα το μεγαλύτερο αδελφό

της προσευχής σήμερα; Ναι, μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός μπορεί να μας δώσει
αυτό το θυελλώδες είδος προσευχής, που
θα μετακινήσει τα πράγματα, εκεί όπου τίποτε άλλο δεν μπορεί να τα κάνει να μετακινηθούν!
Πρέπει ν’ αποκτήσουμε την προσευχή
του Θεού, προσευχή με υπερφυσικές συνέπειες γιατί προσευχές που είναι δικές μας,
είναι μάταιες και δεν οδηγούν πουθενά. Ο
διάβολος δεν φοβάται τίποτε από ό,τι κάνει
ο άνθρωπος, ούτε καν τις προσευχές του!
Αρχίζει να φοβάται και να μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού μόνον όταν μια ψυχή
προσφέρει ενώπιον του Θεού προσευχή εμπνευσμένη από το Άγιο Πνεύμα του Θεού.
Όταν προσφέρουμε την προσευχή με
τον τρόπο που Εκείνος θέλει να κάνουμε,
δεν θα υπάρχει αναπάντητη προσευχή. Κάθε προσευχή θα είναι παντοδύναμη, όπως
ο Θεός, γιατί η φύση Του θα υπάρχει μέσα
της. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τώρα θα εξαφανισθούν και δεν θα μιλάμε σαν
να ήταν ο Θεός χρεωκοπημένος! Και τότε,
ο Θεός θα φανεί στη ζωή μας. Η δύναμή
Του θα ρεύσει από μέσα μας σαν πλημμύρα προς τους άλλους με τη μορφή ευλογιών. Θαύματα θα συμβαίνουν σε ο,τιδήποτε αγγίζουμε. Κάθε ανάγκη θα καλύπτεται και ο διάβολος θα ηττάται.

Αναζωπύρωση
σημαίνει
ημέρες του ουρανού
στη γη.
προσευχή
μου να μου υποσχεθεί πως δε θα άφηνε το
γιατρό να μου κόψει το πόδι και τον τοποθέτησα φύλακα έξω από το δωμάτιο μου!
Εκείνη την εποχή οι γονείς μου θυμήθηκαν
τα θαύματα που ο Θεός ενέργησε στον πιστό
παππού μου και ξεκίνησαν να προσεύχονται
στο προσκέφαλό μου. Προσεύχονταν εναλλάξ γονατιστοί, νύχτα και μέρα ο πατέρας, η
μητέρα, και μετά τ’ αδέλφια μου. Η δική μου
προσευχή μέσα στον πυρετό και στους πόνους, σπάνια σταματούσε. Ένα πρωί το έμπειρο μάτι του γιατρού πρόσεξε πως το
πρήξιμο υποχώρησε. Το πόδι σώθηκε, μα
πιο πολύ κι από αυτό, η δύναμη της προσευχής με ενίσχυσε και δυνάμωσε την πίστη
μου για την υπόλοιπη ζωή μου».
Η προσευχή είναι δύναμη, η προσευχή είναι εξουσία, η προσευχή είναι δώρο της δόξας του Θεού, η προσευχή είναι πολύτιμο όπλο. Όποιος μπορεί να προσεύχεται με πίστη στο Θεό, μπορεί τα πάντα.

Σημερινά θαύματα
Ένα μικρό κορίτσι στην Αφρική είχε
διωγμό από τους γονείς της, επειδή
πήγαινε στην καλύβα του ιεραποστόλου, όπου μελετούσε την Αγία Γραφή.
Το κοριτσάκι είχε αγαπήσει το Χριστό,
αλλά οι γονείς της δε συμφωνούσαν και
την έδερναν πολύ. Τελικά την πήγαν
στο μάγο, ο οποίος τους είπε να την
πάνε στο δάσος και να την αφήσουν εκεί μόνη της τη νύχτα. Οι γονείς ήξεραν
ότι τα λιοντάρια θα έτρωγαν τη μικρή
αν γινόταν αυτό, όμως δεν τόλμησαν
να μην υπακούσουν στο μάγο. Την έδεσαν λοιπόν σ’ ένα δέντρο και την άφησαν εκεί μόνη. Το πρωί που πήγαν να
δουν τι απέμεινε από το παιδάκι, βρήκαν γύρω από το δέντρο ίχνη λιονταριών, αλλά το κοριτσάκι ήταν ζωντανό
και χαρούμενο. Τους είπε ότι όλο το
βράδυ προσευχόταν στο Θεό, κι Εκείνος είχε φράξει τα στόματα των λιονταριών.
Ποιος είπε πως σήμερα δεν γίνονται
θαύματα; Ο Θεός είναι ο ίδιος, «χθες,
σήμερα και στους αιώνες». Η δύναμή
Του είναι η ίδια, αναλλοίωτη και απέραντη. Η αγάπη Του είναι ή ίδια, αμερόληπτη. Εκείνο που λείπει είναι η πίστη, η
πίστη μας η ζωντανή σ’ Αυτόν. Λείπει η
ολοκληρωτική μας παράδοση στον Ιησού Χριστό. Λείπει η απόφαση του θανάτου, όπως την είχε πάρει ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του
«Αλλά, εμείς οι ίδιοι πήραμε μέσα μας
την απόφαση του θανάτου, για να μην
έχουμε την πεποίθηση στον εαυτό μας,
αλλά στο Θεό, που ανασταίνει τούς νεκρούς» (Β΄Κορ.1:9). Είμαστε διατεθειμένοι για χάρη του Χριστού να υποστούμε διωγμό, να συνεχίσουμε να λατρεύουμε το ζωντανό Θεό του Ουρανού
φανερά, όταν όλοι οι άλλοι θα είναι εναντίον μας; Τότε σίγουρα θα δούμε και
σήμερα τα θαύματά Του στη ζωή μας.

Τιμάται ο Χριστός στη ζωή μου;
Οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω
μας παρακολουθούν και εξετάζουν τις
ζωές μας και όχι αυτά που τους έχουμε πει για το ποιοι είμαστε. Μετρούν
τη ζωή μας και παρακολουθούν τις αντιδράσεις μας σε διάφορες καταστάσεις ακόμα και όταν εμείς δεν το ξέρουμε.
Δεν είναι μόνο για χάρη μας που ο
Θεός μάς καλεί να περπατούμε μαζί
Του και μας νουθετεί προκειμένου οι
πράξεις και τα λόγια μας να είναι όπως του Ιησού Χριστού, αλλά και χάρη αυτών που εξαιτίας της ζωής που
βλέπουν σε εμάς είτε ελκύονται είτε
απομακρύνονται από το Χριστό. Το
σημαντικότερο απ’ όλα είναι ο Χριστός να τιμάται σε όλη Του τη δόξα
και ομορφιά μέσα από τη ζωή μας.
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Προσευχή όταν αισθάνεσαι αδύναμος
Δεν μ’αρέσει να νιώθω ανεπαρκής ή ανήμπορη. Δεν μ’αρέσει όταν είμαι σωματικά, συναισθηματικά, διανοητικά ή πνευματικά αδύναμη.
O Λόγος του Θεού όμως, βλέπει την αδυναμία μου διαφορετικά, την χρησιμοποιεί για να έρθω κοντύτερα στο Χριστό.
Ο Ιησούς είπε στο Λουκ. 5: 31-32 : «Δεν έχουν ανάγκη γιατρού αυτοί που υγιαίνουν,
αλλά αυτοί που πάσχουν. Δεν ήρθα για να
καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Ήρθε να καλέσει αυτούς που είναι αμαρτωλοί και αδύναμοι και απελπισμένοι και ατελείς και χαμένοι. Ήρθε να
πάρει τα βάρη μας και να μας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας. «Ελάτε
σε Μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και Εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό Μου, και μάθετε από Μένα, επειδή, Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας» (Ματθ. 11: 2829).
Αλλά υπάρχει ελπίδα για την αδυναμία
μου. Δεν είναι μια αιώνια κατάσταση. Δεν
είμαι εγκλωβισμένη σ’ αυτή. Δεν με ορίζει
και δεν με κυβερνά. Ο Ιησούς ήρθε να γίνει αδύναμος για μένα. Φόρεσε την ασθενική ανθρώπινη σάρκα και έζησε σ’ αυτό

τον κόσμο της αμαρτίας. Εντελώς τέλειος,
αντιμετώπισε όλους τους πειρασμούς που
αντιμετωπίζω κι’ εγώ, αλλά χωρίς να αμαρτήσει. Ένιωσε το βάρος της αδυναμίας
που συμπορεύεται με την ανθρωπότητα,
αλλά πάντοτε υπάκουε. Εμπιστεύθηκε τον
Πατέρα Του, βασίστηκε στη δύναμη του
Πνεύματος, και σήκωσε το βάρος των αμαρτιών μου επάνω στον σταυρό.
Ο Ιησούς έγινε αδύναμος, έτσι ώστε να
μπορέσω εγώ να γίνω δυνατή.
Όταν ο Θεός με κοιτά, δεν βλέπει την αμαρτία μου, βλέπει το Χριστό. Όταν αντιμετωπίζω την ανθρώπινη αδυναμία, ο Ιησούς είναι μαζί μου, μέσω της δύναμης
του Πνεύματος. Με ενδυναμώνει και με
κάνει ικανή να περάσω μέσα από τις δοκιμασίες, έτσι ώστε να αυξηθώ σε αγιότητα.
Χρησιμοποιεί τις αδυναμίες μου για να
μου δείξει πόσο πολύ Τον έχω ανάγκη.
Και κάνει το ίδιο και για σένα.
Η αδυναμία μας δεν είναι εμπόδιο για το
Χριστό. Μάλλον, γελά με την αδυναμία και
λέει: «Κοίτα τι μπορώ να κάνω μ’ αυτό».
Χρησιμοποιεί ένα φονιά που «το ‘βαλε στα
πόδια» με πρόβλημα στην ομιλία, για να
ελευθερώσει το λαό Του από την σκλαβιά.
Χρησιμοποιεί έναν προφήτη που αντιστέκεται, επαναστάτη, για να κηρύξει μετά-

Διάβασμα ή μελέτη;
«Αλλά, στον νόμο τού Κυρίου είναι το
θέλημά του, και στον νόμο του μελετάει
ημέρα και νύχτα.» Ψαλμ.1:2
Όλοι όσοι ασχολούνται με την ιατρική
επιστήμη γνωρίζουν καλά το όνομα
Burkitt. O Denis Burkitt, έδωσε το όνομά του στο λέμφωμα Burkitt, του οποίου ανακάλυψε τα αίτια και την αντιμετώπιση. Επίσης, έγινε γνωστός σαν ένας
από τους πρώτους που τόνισαν τα οφέλη μια διατροφής πλούσιας σε φυτικές
ίνες. Αυτά είναι γνωστά. Εκείνο που οι
περισσότεροι δε γνωρίζουν είναι ότι ο
Burkitt ήταν ένας πιστός και αφιερωμένος χριστιανός που καθημερινά διέθετε
χρόνο για τη μελέτη της Αγίας Γραφής
και για προσευχή. Είχε κάνει μάλιστα
την εξής παρατήρηση : «Η Βιβλική μελέτη απαιτεί χρόνο και προσοχή. Όπως η
αγελάδα αναμασά με προσοχή την τροφή της, έτσι κι εμείς πρέπει να διαβάζουμε ένα μικρό εδάφιο από το Λόγο
του Θεού και μετά να το επεξεργαζόμαστε στη σκέψη μας και να το χορταίνουμε. Καλύτερα λίγο και να το χωνεύουμε

καλά, παρά να παίρνουμε πολύ και να
μένει αχώνευτο».
Ο Λόγος του Θεού έχει να μας δώσει
πολλά, και μεγάλα, και δυνατά. Πριν
σκύψουμε σ’ αυτόν με προσοχή, ας ζητούμε πάντοτε με πίστη από το Συγγραφέα του, το Θεό μας, να μας αποκαλύψει μέσα από αυτόν τα θαυμάσιά Του.
Ας σταθούμε με ευλάβεια και γνήσιο
ενδιαφέρον σε κάθε φράση του. Κι αν
συναντήσουμε κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, δεν είναι φρόνιμο να παραμείνουμε εκεί με παράπονο και να παραιτηθούμε. Ας υψώσουμε πάλι επάνω
τα μάτια μας τα πνευματικά, να μας
φωτίσει Εκείνος. Κι αν δεν είναι ακόμα
η ώρα να μας δείξει αυτό το συγκεκριμένο, ας προχωρήσουμε σε κάτι πιο κει,
που το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Δεν
αρχίζουμε το ψάρι από τα κόκαλα!! Να
ζητήσουμε από το Θεό να μας μάθει να
μελετούμε το Λόγο Του, να τον αφομοιώνουμε και πάνω απ’ όλα να τον ζούμε
με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, με ειλικρίνεια και σοβαρότητα.

Η αναζωπύρωση, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη
ή μικρή είναι στη διάσταση της,
ξεκινά πάντα ατομικά με πιστούς,
που οι καρδιές τους ποθούν απεγνωσμένα το Θεό,
και που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν
κάθε κόστος για να Τον συναντήσουν.

νοια στην πιο βίαιη κοινωνία των ημερών
του. Τραβά τον χειρότερο των αμαρτωλών
από τα χέρια του σατανά και τον μεταμορφώνει σε ιεραπόστολο των εθνών, δίνοντάς του έναν «σκόλοπα στη σάρκα» για
να του υπενθυμίζει την διαρκή του εξάρτηση και ανάγκη για το Χριστό.
«Και για να μην υπερηφανεύομαι, εξ’ αιτίας της υπερβολής των αποκαλύψεων,
μου δόθηκε ένας σκόλοπας στη σάρκα, ένας άγγελος του σατανά, για να με χτυπάει, για να μην υπερηφανεύομαι. Για το ζήτημα αυτό παρακάλεσα τον Κύριο τρεις
φορές, για να απομακρυνθεί από μένα.
Και μου είπε: «Αρκεί σε σένα η χάρη Μου,
επειδή, μέσα σε αδυναμία, η δύναμή Μου
φανερώνεται τέλεια». Με βαθύτατη ευχαρίστηση, λοιπόν, θα καυχηθώ περισσότερο
στις αδυναμίες μου, για να κατοικήσει μέσα
μου η δύναμη του Χριστού. Γι’αυτό, αρέσκομαι στις αδυναμίες, στις ύβρεις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στενοχώριες
για χάρη του Χριστού. Επειδή, όταν είμαι
αδύνατος, τότε είμαι δυνατός» (Β΄Κορ.12).
Αν η πραγματικότητα της δικής σου αδυναμίας σε κοροϊδεύει σήμερα, πήγαινε
στο Θεό με προσευχή. Ικέτευσε τον Κύριο
γι’ αυτήν και αναπαύσου στο ότι η δύναμή
Του τελειοποιείται μέσα στην αδυναμία.

H Προσευχή των Προσευχών
«…΄Ελα, Κύριε Ιησού» (Αποκ.
22:20).
Όλες οι προσευχές όλων των παιδιών του Θεού σε όλες τις εποχές
συνοψίζονται σε μια λέξη. Η λέξη
είναι «Έλα». Τι ζητά αυτή η προσευχή για να εκπληρωθεί; Όταν ο
Ιωάννης λέει: «Έλα» στο τέλος
του Βιβλίου της Αποκάλυψης, έχοντας δει το τέλος όλης της ιστορίας, έχοντας δει οι βασιλείες αυτού του κόσμου να γίνονται η Βασιλεία του Κυρίου και χρησμένου
Βασιλιά πάνω στον θρόνο Του, ο
Ιωάννης λέει: «Έλα, Κύριε Ιησού!
Θέλω να δω να αποκαλύπτεις την
υπεροχή Σου σ’ αυτό το βαθμό και
σε τίποτα λιγότερο, έτσι ώστε να
υπάρξει μια έγερση δική Σου, που
θα γεμίζει όλο το σύμπαν, που θα
διασκορπίζει κάθε σκοτεινιά, θα
καταστρέφει κάθε εχθρό και θα αναζωογονεί όλους του αγίους για
πάντα!» Κατ’ αυτόν τον τρόπο τελειώνει η Βίβλος – με μια μονολεκτική προσευχή που εγείρει το Χριστό!
Ένα τέτοιο πάθος για τη δόξα
Του, θάπρεπε να κατέχει όλους εμάς που εκζητούμε το Θεό για ειλικρινή αναζωπύρωση ανάμεσα στα
έθνη.
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Τρεις τρόποι για να καταλάβεις εάν μια «ανοιχτή πόρτα» είναι από το Θεό
Όταν κάποια ευκαιρία παρουσιάζεται,
και φαίνεται ελκυστική, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι από το Θεό. Και παρόμοια, όταν κάποια ανοιχτή πόρτα
φαίνεται λίγο αβέβαιη, δεν σημαίνει ότι
δεν πρέπει να την διασχίσεις.
Το κλειδί είναι να γνωρίζεις πώς να
διακρίνεις εάν μια ευκαιρία είναι πράγματι από το Θεό ή όχι. Πώς μπορείς να
πεις ότι ο Θεός ανοίγει αυτή την πόρτα;
Η Βίβλος μάς δίνει μερικές αρχές για
να μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε εάν
μια «ανοιχτή πόρτα» ή μια ευκαιρία είναι
πράγματι από το Θεό:
1.
Η πόρτα που ανοίγει ο Θεός
ποτέ δεν αντικρούει το Λόγο Του
Πολλοί χριστιανοί βλέπουν ευκαιρίες
για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα
σαν μια ανοιχτή πόρτα από το Θεό, ακόμη κι’ αν η ευκαιρία σημαίνει ένα επάγγελμα που θα τους κρατά μακριά από
την τακτική συντροφιά ή υπηρεσία
στην εκκλησία τους. Ωστόσο, ο Λόγος
του Θεού μάς λέει να μην αμελούμε να
συνερχόμαστε μαζί για λατρεία (Εβρ.
10:25).
Ο Θεός δεν θα σε οδηγήσει σε μια ευκαιρία που εναντιώνεται σε ό,τι καθαρά
μας λέει στο Λόγο Του. Ούτε θα άνοιγε
μια πόρτα όπου θα απαιτούνταν προσωπικός συμβιβασμός ή ανυπακοή, για
να μπορέσεις να μπεις. Σαν άνθρωποι
που ρέπουμε προς την αμαρτία, έχουμε
έναν εξαιρετικό τρόπο να μετατρέπουμε
ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Θεό και
να το ταιριάζουμε ακριβώς με τις περι-

στάσεις μας, αλλά έτσι δεν εργάζεται ο
Θεός. Εάν υπάρχει συμβιβασμός με οποιονδήποτε τρόπο ή πρέπει να προσαρμόσουμε την Αγ. Γραφή έτσι ώστε
να δικαιολογήσουμε την «ανοιχτή μας
πόρτα», τότε πολύ πιθανόν να μην είναι
η πόρτα που ο Θεός ανοίγει! Θα αποκαλούσα ο,τιδήποτε εναντιώνεται στο Λόγο Του μάλλον για πειρασμό, παρά ανοιχτή πόρτα από το Θεό. Και ο Λόγος
του Θεού λέει ξεκάθαρα ότι ο Θεός δεν
είναι Αυτός που μας πειράζει (Ιακ. 1:1314).
2. H πόρτα που ανοίγει ο Θεός
συνοδεύεται από επιβεβαίωση
Στο Ματθ. 18:15-16, ο Ιησούς έδωσε
οδηγίες για την αντιμετώπιση της αμαρτίας ανάμεσα στους πιστούς λέγοντας
ότι: «Αν, όμως, δεν ακούσουν, πάρε μαζί σου ακόμα έναν ή δύο, για να επιβεβαιωθεί κάθε λόγος από το στόμα δύο ή
τριών μαρτύρων». Πιστεύω το ίδιο ισχύει όταν κάτι προέρχεται από το Θεό
επιβεβαιώνοντας κάτι στο Λόγο Του.
Συχνά, Εκείνος θα επιβεβαιώσει ή θα εδραιώσει ένα ζήτημα από «δύο ή τρεις
μάρτυρες» εάν είναι εδάφια από το Λόγο του Θεού, μια συμβουλή από τον
ποιμένα ή από ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο που βασίζεται στην Αγ. Γραφή, ή από
μια ασυμβίβαστη περίσταση που συνεχίζει να παρουσιάζεται. Μέσω της προσευχής και της εκζήτησης θεϊκής συμβουλής, θα μπορέσεις να πεις εάν αυτή
η «ανοιχτή πόρτα» και οι επιβεβαιώσεις
της, έρχονται πραγματικά από το Θεό.

Επικίνδυνοι
Ζούμε σε δυσοίωνους καιρούς και
πολλοί υποκύπτουν στο φόβο. Κανένας μας δεν γνωρίζει το ακριβές μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε. Πολλοί
προσπαθούν να προετοιμαστούν για
επείγοντα περιστατικά. Καλή ιδέα, αλλά η καλλίτερη ιδέα είναι το να προετοιμαζόμαστε πλησιάζοντας όλο και
περισσότερο στον Κύριο. Επέστρεψε
σ’ Αυτόν με ολόκληρη την καρδιά σου.
Μόνον τότε θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, ό,τι κι αν
αυτό επιφέρει. Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει ότι ο Ιησούς μπορούσε
να έρθει απόψε, έτσι θα έπρεπε να
ζούμε τη ζωή μας με τρόπο που Τον
ευαρεστεί! Κάποιος ραβίνος είχε πει:
“Μετανόησε μια μέρα πριν πεθάνεις”.
Οι μαθητές του τον ρώτησαν: «Γνωρίζει άραγε κανείς ποια μέρα θα πεθάνει;» Ο ραβίνος απάντησε: «Ένας παραπάνω λόγος για να μετανοήσεις
σήμερα, μήπως πεθάνεις αύριο»!!!

καιροί

Ο Ιησούς είπε στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας: « Επειδή, φύλαξες τον
λόγο τής υπομονής μου, και εγώ θα
σε φυλάξω από την ώρα τού πειρασμού, που πρόκειται νάρθει επάνω σε
ολόκληρη την οικουμένη, για να δοκιμάσει αυτούς που κατοικούν επάνω
στη γη. Πρόσεξε, έρχομαι γρήγορα,
κράτα εκείνο που έχεις, για να μη λάβει κανένας το στεφάνι σου. Όποιος
νικάει, θα τον κάνω στύλο μέσα στον
ναό του Θεού μου, και δεν θα βγει
πλέον έξω» (Αποκ. 3: 10-12α).
Ο προφήτης Ωσηέ λέει γι’αυτές τις
μέρες: «Και ύστερα απ' αυτά οι γιοι
τού Ισραήλ θα επιστρέψουν, και θα
ζητήσουν τον ΚYPIO τον Θεό τους, και
τον Δαβίδ τον βασιλιά τους και θα φοβούνται τον ΚYPIO και την αγαθότητά
του στις έσχατες ημέρες» (Ωσηέ 3: 5).
Τώρα είναι καιρός να μετανοήσουμε
και να πράξουμε σωστά πράγματα με
το Θεό.

3. Η πόρτα που ανοίγει ο Θεός θα
αξιώσει από εσένα να εξαρτηθείς
από Εκείνον
Ο Θεός δεν πρόκειται να μας δώσει
κάτι που θα μας αποξενώσει από Εκείνον ή θα μας κάνει να πιστεύσουμε ότι
δεν Τον χρειαζόμαστε πια. Είναι Θεός
που επιμένει να βρίσκεται πρώτος στη
ζωή μας (Ματθ. 6:33). Γι’ αυτό, αν βρίσκεις τον εαυτό σου να λέει: «Δεν μπορώ αυτό να το κάνω εάν δεν πάει ο Θεός πριν από εμένα», ή «Μπορώ αυτό να
το κάνω, αλλά μόνο με τη βοήθεια και
την οδηγία του Θεού» θα έλεγα, μέσα
από την προσωπική μου εμπειρία, ότι είναι πολύ πιθανό ο Θεός να σε καλεί να
κάνεις κάτι. Η προς Εβρ. 11:6 μάς λέει:
«Χωρίς, μάλιστα, πίστη είναι αδύνατον
κάποιος να Τον ευαρεστήσει, επειδή αυτός που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει
να πιστέψει, ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης σ’ αυτούς που Τον εκζητούν».
Πολλές φορές μια «ανοιχτή πόρτα» από
το Θεό επιτρέπει στην πίστη μας να αυξηθεί και να δυναμώσει. Τελικά, αυτός
είναι ο αντικειμενικός σκοπός του Θεού
για εμάς: ν’ αυξηθούμε στην πίστη και
στην ομοιότητα με το Χριστό.
Πάρε την ευκαιρία σου ή την «ανοιχτή
πόρτα» από το Θεό και ζήτα την επιβεβαίωσή Του, μέσω του Λόγου Του και
της θεϊκής συμβουλής από άλλους και
θα έχεις τη βεβαιότητα ότι δεν διαλέγεις
απλά μια πόρτα τυχαία, αλλά διαβαίνεις
προσεχτικά μέσα από τις πόρτες που
Εκείνος θέλει να περάσεις.

Η αγάπη του Θεού είναι
δωρεάν
Αλλ' ο Πέτρος του είπε: «Ας μείνει
το χρήμα σου μαζί σου στο χαμό σου,
γιατί νόμισες πως τη δωρεά του Θεού
μπορείς να την αγοράσεις με χρήματα!»
Πραξ..8:20
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι με
τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν τα
πάντα. Μπορεί αυτό να ισχύει για τα υλικά αγαθά, όμως κανείς δεν μπορεί να
αγοράσει την ειρήνη, τη χαρά και την
πληρότητα της ζωής. Αυτά τα συναισθήματα δεν έχουν ταμπέλες με τιμή.
Είναι δώρα της χάρης του Θεού προς
εμάς.
Χαιρόμαστε όλα όσα είναι καλά και
άξια χαράς με τη χάρη του Θεού. Δεν
τα αξίζουμε, δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε από μόνοι μας, όμως τα λαμβάνουμε εξαιτίας της απέραντης αγάπης
και χάρης του Χριστού προς εμάς.
Ποτέ μην θεωρείς δεδομένες τις ευλογίες του Θεού, αλλά πάντα να θυμάσαι ότι είναι δώρα της αιώνιας καλοσύνης του Θεού και σημείο της αγάπης
Του προς εμάς.
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Προσευχήσου για ν’ανοίξουν τα μάτια στο Χριστό
Υπάρχει δυστυχώς πολύ πνευματικό
σκοτάδι στον κόσμο σήμερα. Ακόμα και
σε εκκλησίες όπου το Ευαγγέλιο κηρύττεται τακτικά, φαίνεται να υπάρχει ένα
πέπλο σε πολλές καρδιές που τις εμποδίζει να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό.
Πολλοί παίρνουν αποφάσεις κατά την
διάρκεια ευαγγελιστικών εξορμήσεων,
που όμως στερούνται της αποκάλυψης
από τον Πατέρα. Και επειδή δεν υπάρχει αποκάλυψη, οι λεγόμενοι πιστοί δεν
έχουν διάρκεια στην πίστη τους. Στην
πραγματικότητα ποτέ δεν πίστεψαν,
γιατί ο Πατέρας δεν αποκάλυψε τον Υιό
σ’ αυτούς. Ακόμα κι αν πολλοί πιστοί
διαβάζουν το Λόγο του Θεού, ωστόσο
δεν φαίνεται να βλέπουν ή να καταλαβαίνουν την αλήθεια σ’ Αυτόν, με τέτοιο
τρόπο ώστε η ζωή τους να μεταμορφώνεται.
Εάν πρόκειται να υπάρξει μια αλλαγή,
πρέπει να υπάρξει συγχρόνως και μια
αύξηση στην ποιότητα και στην ποσότητα της προσευχής για αποκάλυψη.
Εάν αυτό γίνει, τότε θα υπάρξει αλλαγή.
Ο Πατέρας θ’ απαντήσει τις προσευχές
και θ’ αποκαλύψει τον Υιό στους μη πιστούς. Θ’ ακούσει προσευχές και θ’ αποκαλύψει την αλήθεια στους πιστούς
με αποτέλεσμα να σταματήσουν να είναι μόνο ακροατές. Θα γνωρίσουν την
αλήθεια και αυτή θα τους ελευθερώσει.
Επιμένουμε ότι ο Κύριος πρέπει ν’ αποκαλύπτει το Χριστό στους ανθρώπους και την αλήθεια στον πιστό. Χωρίς τις ενέργειες της αποκάλυψής Του,
κάθε κήρυγμα, διδασκαλία, ευαγγελισμός, ανάγνωση βιβλίων, άκουσμα κασετών, και των συναφών, είναι μάταια.
Ο σαρκικός νους δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού. Πρέπει να
του αποκαλυφθούν. Έτσι εξηγείται γιατί
αυτοί που πηγαίνουν στις συναθροίσεις
της εκκλησίας και που έχουν μια ισχυρή

ζωή προσευχής, ανταποκρίνονται πιο
άμεσα στην αλήθεια.
Ο προφήτης Ελισσαίε προσευχήθηκε
στον Κύριο για τον υπηρέτη του : «Ω,
Κύριε, άνοιξε τα μάτια του, για να δει»
(Β΄ Βασιλ. 6:17). O Θεός απάντησε,
γιατί η Βίβλος λέει: «Και ο Κύριος άνοιξε
τα μάτια του υπηρέτη, και είδε».
Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε πολύ
καλά ότι μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει
πνευματική όραση και πνευματική κατανόηση. Έτσι, προσευχήθηκε ώστε «ο
Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο
Πατέρας της δόξας, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, σε επίγνωσή Του. ΄Ώστε να φωτιστούν τα μάτια
του νου σας, στο να γνωρίσετε ποιά είναι η ελπίδα της πρόσκλησής Του και
ποιος ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς Του στους αγίους, και ποιό είναι
το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής
Του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα
με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας
της δύναμής Του» (Εφεσ. 1:17-19).
Έχεις ποτέ προσευχηθεί ώστε ο Θεός
ν’ ανοίξει τα μάτια εκείνων που έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο, αλλά δεν πιστεύουν στο Χριστό, ώστε να Τον δουν; Εάν
ποτέ δεν έχεις προσευχηθεί έτσι, γιατί
δεν αρχίζεις τώρα; Μπορείς να κάνεις
μια λίστα με τα μέλη της οικογένειάς
σου, τους φίλους σου, τους γείτονές
σου, τους συναδέλφους σου, και να ικετεύσεις τον Κύριο ν’ ανοίξει τα μάτια
τους να δουν. Θα το κάνει, και θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα σωθούν!
Μπορείς να κάνεις το ίδιο και για τους
πιστούς που βρίσκονται σε λάθη ή που
έχουν μεν μια διανοητική δόση λίγης αλήθειας, αλλά όμως η μεταμορφωτική
δύναμη αυτής της αλήθειας απουσιάζει
από τη ζωή τους! Ο Κύριος σίγουρα θ’
ακούσει και θ’ ανατείλλει μια καινούργια
μέρα στη ζωή τους.

Παρακάλεσα το Θεό....
-Παρακάλεσα το Θεό να μου αφαιρέσει την αλαζονεία και ο Θεός μού
είπε, ΟΧΙ!
Μου είπε, ότι δεν αφαιρούν την αλαζονεία, αλλά την απαρνιούνται!
-Παρακάλεσα το Θεό να με θεραπεύσει από το σωματικό πόνο και ο
Θεός μού είπε, ΟΧΙ!
Η ψυχή θεραπεύεται όταν το σώμα
πονά, έτσι κι αλλιώς, το σώμα θα πεθάνει κάποια στιγμή!
-Παρακάλεσα το Θεό να μου χαρίσει
την υπομονή και ο Θεός μού είπε, ΟΧΙ!
Μου είπε, ότι η υπομονή έρχεται με-

τά τη δοκιμασία, δε χαρίζεται, αλλά
κατακτιέται.
-Παρακάλεσα το Θεό να μου χαρίσει
την ευτυχία και ο Θεός μού είπε, ΟΧΙ!
Μου είπε, ότι μου δίνει την ευλογία
Του και αν θα γίνω ευτυχής ή όχι εξαρτάται μόνο από μένα!
-Παρακάλεσα το Θεό να με προφυλάξει από τον πόνο και ο Θεός μού είπε, ΟΧΙ!
Μου είπε, πως τα βάσανα απομακρύνουν τον άνθρωπο από τις έννοιες
αυτού του κόσμου και τον οδηγούν σ'
Αυτόν!

Επέστρεψε, ω Εκκλησία,
στην πρώτη σου αγάπη
Καθώς προσευχόμουν σχετικά
μ’αυτό το θέμα, πιστεύω ότι όντως ο
Θεός καλεί τα παιδιά Του, την
Εκκλησία Του, να επιστρέψει σ’Αυτόν. Πολλοί στις εκκλησίες μας σήμερα χρειάζεται να επιστρέψουν με
μετάνοια στο Θεό. Ανάμεσα σ’αυτούς που κάθονται στις συναθροίσεις είναι και αυτοί που ενδίδουν σε
πορνογραφία, σε μοιχεία και σε
πορνεία. Ανάμεσά μας είναι και αυτοί που τείνουν το δάχτυλο για κρίση
και κουτσομπολιό, αντί να επαναφέρουν με αγάπη αυτούς που έχουν
παραστρατήσει. Είναι καιρός για την
Εκκλησία του Θεού να επιστρέψει
στην καθαρότητα της καρδιάς και
της διάνοιας. Είναι ώρα για την
Εκκλησία του Θεού να μετανοήσουμε για την αγάπη μας για τα χρήματα, για εξουσία και για αξιώματα. Είναι καιρός να ταπεινωθούμε μπροστά στο θρόνο Του με συντετριμμένη
καρδιά. Ο Θεός μάς συγχωρεί.
Στις επιστολές προς τις επτά εκκλησίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης,
βρίσκονται μερικά σημαντικά μηνύματα για εμάς σήμερα, σχετικά με
την επιστροφή μας στο Θεό με μετάνοια και συντριβή.
Η Εκκλησία της Εφέσου
«Όμως, έχω κάτι εναντίον σου, επειδή άφησες την πρώτη σου αγάπη. Θυμήσου, λοιπόν, από πού ξέπεσες, και μετανόησε, και κάνε τα
πρώτα έργα ειδάλλως, έρχομαι σε
σένα γρήγορα, και θα κινήσω τη λυχνία σου από τον τόπο της, αν δεν
μετανοήσεις.» (Αποκ. 2:4-5)
Η Εκκλησία των Σάρδεων
«Θυμήσου, λοιπόν, πώς παρέλαβες και άκουσες, και φύλαγέ τα, και
μετανόησε αν, λοιπόν, δεν αγρυπνήσεις, θάρθω εναντίον σου σαν κλέφτης, και δεν θα γνωρίσεις ποια ώρα
θάρθω εναντίον σου.» (Αποκ. 3:3)
Η Εκκλησία της Λαοδίκειας
«Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός είθε να ήσουν
ψυχρός ή ζεστός έτσι, επειδή είσαι
χλιαρός, και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, πρόκειται να σε ξεράσω από
το στόμα μου. Επειδή, λες ότι: Είμαι
πλούσιος, και πλούτησα, και δεν έχω
ανάγκη από τίποτε, και δεν ξέρεις ότι
εσύ είσαι ο ταλαίπωρος, και ο ελεεινός, και ο φτωχός, και ο τυφλός και
ο γυμνός. Εγώ, όσους αγαπάω, τους
ελέγχω και τους περνάω από παιδεία γίνε, λοιπόν, ζηλωτής και μετανόησε.» (Αποκ. 3:15-17, 19)

