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Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Η  σ υ γ χ ώ ρ ε σ η  ε λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι
Όσα κι αν πούμε για τη συγχώρεση

δεν είναι αρκετά. Ας θυμηθούμε μόνο τι
κόστισε στο Θεό Πατέρα : το θάνατο
του Γιου Του στο σταυρό. Χρειαζόμαστε
τη συγχώρεση πιο πολύ κι από την ανα-
πνοή μας. Η συγχώρεση μπορεί να κρί-
νει ακόμα και το πού θα ξοδέψουμε την
αιωνιότητα.

Όποιος έχει γνωρίσει τη συγχώρεση
από το Θεό έχει νιώσει πραγματικά τη
μεγαλύτερη χαρά. Η συγχώρεση αποτε-
λεί την αφετηρία για μια θαυμαστή απε-
λευθέρωση από ένα παρελθόν ήττας και
την αρχή για μια νέα ζωή. Αν τα αισθή-
ματα της ενοχής συνεχίζονταν μέσα
στην αιωνιότητα σίγουρα θα αμαύρω-
ναν τη χαρά των λυτρωμένων. Όμως ό-
χι! Η συγχώρεση διαγράφει το παρελ-
θόν και το θάβει για πάντα (Ιερ.31-34,
Εβρ.10:17).

Συγχώρεση θα πει να φέρεσαι στο
φταίχτη σαν να μην έχει κάνει ποτέ το
λάθος του. Έτσι ενεργεί ο Θεός απένα-
ντι σ’ εμάς, κι έτσι θέλει να ενεργούμε κι
εμείς προς τους άλλους. Χωρίς μνησικα-
κίες.

Παρατηρούμε μέσα στην Αγία Γραφή
ότι ο Θεός με τις ενέργειές Του θέτει κά-
ποιες κατευθυντήριες γραμμές. Το ίδιο
συμβαίνει και με τη συγχώρεση. Αυτός
συγχωρεί και ζητά κι από μας να συγχω-
ρούμε. Αυτός γίνεται το πρότυπό μας. Ο
απ. Παύλος συμβούλευε τους πιστούς
να φέρονται μεταξύ τους με καλοσύνη
και ευσπλαχνία και να συγχωρούν ο έ-

νας τον άλλο, όπως κι ο Θεός τούς συγ-
χώρεσε δια του Χριστού. (Εφεσ.4:32).

Ο Κύριος θέλει να είμαστε γενναιόδω-
ροι όσον αφορά τη συγχώρεσή μας
προς τους άλλους. Ρώτησε ο Πέτρος
τον Ιησού αν θα έπρεπε να συγχωρήσει
τον αδελφό του μέχρι εφτά φορές κι ο
Ιησούς τού απάντησε όχι εφτά φορές
αλλά εβδομήντα φορές το εφτά
(Ματθ.18:21-23).

Όταν αντιληφθούμε πόσο ασήμαντα
είναι αυτά που μας έχουν κάνει οι άλλοι,
σε σχέση με όσα εμείς έχουμε κάνει
στον Κύριό μας, γίνεται φανερό ότι Αυ-
τός έχει δώσει πρώτος το παράδειγμα
της γενναιοδωρίας στη συγχώρεση.

Πρέπει να αντιληφθούμε, πόσο σοβα-
ρή είναι η θέση μας, όταν προσευχόμα-
στε με τα λόγια : «και άφες ημίν τα ο-
φειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν
τοις οφειλέταις ημών», και δεν προχω-
ρούμε στην υλοποίηση αυτών των λό-
γων.

Στο τέλος της παραβολής του άσπλα-
χνου δούλου ο Χριστός είπε τα εξής φο-
βερά λόγια: «Έτσι θα κάνει και σ’ εσάς ο
ουράνιος Πατέρας μου, αν ο καθένας
σας δε συγχωρήσει τα παραπτώματα
του αδελφού του μ’ όλη του την καρ-
διά» (Ματθ.18:35).

Όλοι μας ξέρουμε την απελευθέρωση
που φέρνει στην καρδιά και στην ψυχή
η συγχώρεση, και όταν εμείς συγχωρού-
με και όταν οι άλλοι μας συγχωρούν. Η
κατάσταση της συνεχούς κατάκρισης εί-

ναι λυπηρή και καταστρεπτική, ενώ α-
ντίθετα το μυαλό που είναι ελεύθερο α-
πό τέτοια συναισθήματα ζει ένδοξα.

Οι ερευνητές των ψυχολογικών επι-
στημών ανακαλύπτουν ότι η μνησικα-
κία, η ζήλια και η απέχθεια κατατρώνε
το συναισθηματικό μας κόσμο. Ίσως να
μην αντιλαμβανόμαστε τη ζημιά άμεσα,
αλλά είναι γνωστό ότι η εκδίκηση και η
έλλειψη συγχώρεσης επηρεάζουν την
καρδιά και ολόκληρο το κυκλοφοριακό
σύστημα, καθώς και τα νεύρα.

Η συγχώρεση απαλλάσσει την ανθρώ-
πινη καρδιά από το βάρος αυτό. Ηρεμεί
το νευρικό σύστημα και κατεβάζει την
πίεση. Η συγχώρεση όμως είναι η έκ-
φραση της χριστιανικής αγάπης και ό-
πως λέει ο απόστολος Παύλος (1 Κορ.
κεφ. 13ο) χωρίς την αγάπη είμαστε ένα
τίποτα και δεν μπορούμε να προχωρή-
σουμε παραπέρα. Όταν συγχωρούμε γι-
νόμαστε συνεργάτες του Θεού στην ε-
πέκταση της βασιλείας Του. Συνεπώς, ό-
ταν η αγάπη του Χριστού ριζώσει μέσα
στις καρδιές μας, το γράμμα του νόμου
θα γίνεται όλο και λιγότερο απαραίτητο,
γιατί τότε η ίδια δύναμη που κινεί τον
Κύριό μας θα κινεί κι εμάς.

Τέλος, η συγχώρεση είναι ο τρόπος να
συντονισθούμε με τον Κύριο, καθώς
Εκείνος ενεργεί το μεγάλο έργο της σω-
τηρίας μας. Προσφέροντας τη συγχώρε-
ση στους άλλους, προσφέρουμε στους
εαυτούς μας.

Πόσο έχουμε προχωρήσει με το Χριστό; Μέχρι πιο σημείο έχει φθάσει η πρόοδός μας; Η αύξησή μας; Η ποι-

ότητά μας; Η χριστιανική μας ωριμότητα; Όλα αυτά φαίνονται από τη ζωή της προσευχής μας. Διότι η αληθινή

μας μαθητεία γίνεται στο σχολείο της προσευχής. Παρόμοια, οι περισσότερες από τις σχέσεις μας, καθώς και τα

μαθήματά μας από τον Κύριο, πηγάζουν από εκεί. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με το Χριστό περισσότερο

από ό,τι προχωράμε στην προσευχή. Η προσευχή, για το χριστιανό είναι ζωή. Οφείλουμε να μιλάμε για τη ζωή

της προσευχής. Αυτό είναι το ακριβές μέτρο για την πνευματική μας ανάπτυξη. Είναι το ακριβές επίπεδο της δύ-

ναμής μας. Ο σατανάς δεν χρειάζεται να επιτεθεί στη δύναμή μας, αλλά μόνο στην προσευχή μας.

Καθώς προχωρούσαν οι μαθητές άρχισαν να μαθαίνουν ότι το μεγαλύτερο μυστικό του Κυρίου Ιησού βρισκό-

ταν στην προσευχή. Ακόμη, ανακάλυψαν ότι η μεγάλη Του επιθυμία ήταν, το μεγάλο Του μυστικό της προσευ-

χής να γίνει και δικό τους. Και αυτό – μέσω των υποσχέσεών Του, των εντολών Του, των παραβολών Του, και,

πάνω απ’ όλα, της καταπληκτικής πρακτικής Του – αυτό ήταν που προσπαθούσε να τους περάσει.

Την ώρα που ο Κύριος ήταν έτοιμος να αναληφθεί στους ουρανούς, οι μαθητές Του  είχαν πλέον διδαχτεί πώς

πραγματικά να προσεύχονται. Το μυστικό Του είχε γίνει και δικό τους. Τώρα μπορούσε ν’ αναχωρήσει, γιατί

τους είχε τόσο καλά εκπαιδεύσει στο σχολείο της προσευχής και της πίστης, ώστε να μπορούν να εμπιστεύονται

πλήρως το Λόγο Του. Έτσι λοιπόν απεφοίτησαν. Πήραν το «πτυχίο» τους. Από τότε και στο εξής, θα προόδευαν

κεφάλαιο με κεφάλαιο των Πράξεων, στα γόνατά τους. «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε» (Λουκ. 11:1).

«Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε»

“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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“Σήκωσε τον σταυρό σου”

Το μεγάλο μας παράδειγμα πώς να ζεις ευχαριστώ-

ντας το Θεό, είναι ο πολύτιμος Σωτήρας μας, ο Κύριος

Ιησούς Χριστός, που είπε για τον ΄Ιδιο: «Εκείνος που με

απέστειλε είναι μαζί μου, ο Πατέρας δεν με άφησε μό-

νον, επειδή, εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά σ' αυτόν.»

(Ιωα. 8:29).

Η επιλογή του Χριστού πάντοτε ήταν να βάζει το θέλη-

μα του Πατέρα Του πάνω από το δικό Του, ό,τι κι αν Του

κόστιζε. «Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό

μου. Καθώς ακούω, κρίνω και η δική μου κρίση είναι δί-

καιη επειδή, δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέ-

λημα του Πατέρα, που με απέστειλε.» (Ιωα. 5:30). Και

αυτός ο μεγαλειώδης καπετάνιος της σωτηρίας μας επι-

θυμεί και οι ακόλουθοί Του να πράττουν ομοίως. Δεν έ-

κρυψε τίποτα από τις προσδοκίες Του από τους μελλο-

ντικούς ακολούθους Του. « Όποιος θέλει νάρθει πίσω α-

πό μένα, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, και ας σηκώσει

τον σταυρό του, και ας με ακολουθεί. Επειδή, όποιος θέ-

λει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει και όποιος χάσει τη

ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του ευαγγελίου, αυ-

τός θα τη σώσει.» (Μαρκ. 8:34-35).

Δεν πρόκειται για μια δημοφιλή έκκληση. Σ’ αυτή τη

λέξη, πολλοί γυρίζουν πίσω. Θέλουμε τις θαυμάσιες ευ-

λογίες και τα οφέλη που ο Χριστός εξαγόρασε για εμάς.

Αλλά, θα περπατήσουμε το δρόμο του Σταυρού; Ω, ο

θλιβερός Κήπος της Γεσθημανή, τα χτυπήματα των

στρατιωτών, η βασανιστική Οδός του Μαρτυρίου μέσα

από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, η απόλυτη αγωνία

από τα καρφιά στο Γολγοθά – αυτά, φυσικά, είναι όλα

μοναδικά για το Χριστό. Ωστόσο, λέει ότι, αυτός που θα

Τον ακολουθήσει πρέπει «να σηκώσει τον σταυρό του».

Ο Θεός έχει ένα μοναδικό σταυρό για τον καθένα μας.

Εάν ο σταυρός που ο Θεός μάς ζητά να σηκώσουμε φαί-

νεται βαρύς, σκέψου το Χριστό! Παρακολούθησέ Τον

στη Γεσθημανή, μαρτύρησε τα χτυπήματα, ακολούθησε

τα ματωμένα χνάρια στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, το

άλαλο θέαμα του αγαπημένου και αξιολάτρευτου Κυρί-

ου να υποφέρει στο Σταυρό. Όλα αυτά ας ρίξουν εκ νέ-

ου αυτούς που αγαπούν το Χριστό στα γόνατα με ταπει-

νότητα και συντριβή καρδιάς.

Θ έ λ ο υ μ ε  ν α  α π α λ λ α γ ο ύ μ ε  α π ό  τ ο  β ά ρ ο ς  
τ η ς  α μ α ρ τ ί α ς ;

Η αληθινή μετάνοια ποτέ δεν σταμα-
τά στο στάδιο της εξομολόγησης των
αμαρτιών και της επιθυμίας για συγ-
χώρηση. Μας παρακινεί πέρα απ’ αυτά
δίνοντάς μας την επιθυμία να έχουμε
μία καθαρή καρδιά, μακριά από την α-
μαρτία, και βαδίζοντας προς τη νίκη,
ενώ κράζει : «Ω Θεέ, μη μ’ αφήσεις να
το ξανακάνω!». Ο Δαβίδ προσευχήθη-
κε μ’ αυτό τον τρόπο «Κτίσε μέσα
μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά και ένα
ευθύ πνεύμα ανανέωσε μέσα μου.»
(Ψαλμ.51:10). Ζητώντας μια νέα καρ-
διά, καταλαβαίνουμε την ανάγκη γι’ α-
γιασμό και για δύναμη ώστε να μην α-
μαρτάνουμε.

Βέβαια το πιο σίγουρο είναι ότι θα α-
μαρτήσουμε και θα ξανά αμαρτήσου-
με, αλλά η επιθυμία μας έχει αλλάξει,
καθώς θέλουμε να απαλλαγούμε επι-
τέλους από την αμαρτία. Τελικά, έχου-
με φθάσει στο σημείο να μισούμε την
αμαρτία. Η επιθυμία μας είναι τώρα
για καθαρότητα και αγιότητα. Εάν αυ-
τή η επιθυμία δεν υπάρχει μέσα σου,
τότε κάτι δεν πάει καλά με την πνευ-
ματική σου πορεία. Πολλοί Χριστιανοί
βραχυκυκλώνουν στην πορεία της με-
τάνοιας και σταματούν πριν φθάσουν
σ’ αυτό το σημείο.

Τι συμβαίνει όμως μέσα μας αφότου
έχουμε περάσει αυτή την πορεία της
εξομολόγησης και της μετάνοιας; Η α-
νταπόκριση του Δαβίδ στη συγχώρεση
ήταν να γευτεί συναισθήματα χαράς
και να προσφέρει δοξολογία στον Κύ-
ριο «Απόδωσέ μου την αγαλλίαση της
σωτηρίας σου, και με ηγεμονικό πνεύ-
μα στήριξέ με» Ψαλμ.51:12 και «Κύ-

ριε, άνοιξε τα χείλη μου και το στόμα
μου θα αναγγέλλει την αίνεσή σου»
Ψαλμ.51:15.

Οι άνθρωποι του Θεού είναι άνθρω-
ποι λατρείας. Είναι συγχωρημένοι άν-
θρωποι που έχουν κάτι για να φωνά-
ξουν, έχουν ένα λόγο για να χαρούν.
Ο Απ. Πέτρος γράφει: «Εσείς όμως εί-
στε γένος εκλεκτό, ιερατείο βασιλικό,
έθνος άγιο, λαός που απέκτησε ο Θεός
για τον εαυτό του με σκοπό να διαλα-
λήσετε τις έξοχες ιδιότητες εκείνου
που σας προσκάλεσε από το σκοτάδι
να βγείτε στο θαυμαστό του φως» (1
Πετρ.2:9). 

Ο Δαβίδ συνεχίζει πέρα από τη λα-
τρεία και σαν ανταπόκριση στη συγ-
χώρηση του Θεού το ομολογεί πα-
ντού. Ο Δαβίδ δεν κράτησε κράτησε
μυστικό αυτά που ο Θεός είχε κάνει
για κείνον. Είχε συγχωρηθεί και ήθελε
ο κόσμος να το μάθει. Διακηρύττει :
«Θα διδάξω στους παραβάτες τους
δρόμους σου και αμαρτωλοί θα επι-
στρέφουν σε σένα» (Ψαλμ. 51:13).
Εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσμα-
τικοί στη διάδοση του ευαγγελίου, θα
το κάνουμε επειδή πραγματικά πιστεύ-
ουμε ότι ο Θεός έχει κάτι καταπληκτι-
κό στη ζωή μας και θέλουμε αυτό να
συμβεί και στις ζωές των άλλων.

Πώς χειρίζεσαι την αμαρτία στη ζωή
σου; Ο Θεός έχει προμηθεύσει την α-
πάντηση στις αμαρτίες σου μέσω του
Ιησού Χριστού. Δε θέλει ούτε ένας α-
πό εμάς να περπατά φορτωμένος α-
μαρτίες. Ίσως τώρα είναι η ώρα να τις
φέρεις μπροστά στο Μοναδικό που
μπορεί να τις χειριστεί. Το να πηγαί-

νεις στην εκκλησία δεν πρόκειται να σε κα-
θαρίσει από την αμαρτία σου. Ζήτα Του
συγχώρεση και εμπιστεύσου το αίμα του
Ιησού που καθαρίζει και παρέχει όχι μόνο
συγχώρηση, αλλά και τη δύναμη ν’ απο-
φύγεις την αμαρτία στο μέλλον. Άρχισε α-
πό σήμερα κιόλας να ψάλλεις δοξολογία
στο Μοναδικό που σ’ έπλυνε και σε καθά-
ρισε για πάντα «Μετανοήστε, λοιπόν, και
επιστρέψτε στο Θεό, για να εξαλειφτούν
οι αμαρτίες σας» (Πραξ.3:19). Επέτρεψε
στη θαυμαστή χάρη και τη συγχωρητικό-
τητα του Κυρίου να σε πλύνει, προσφέρο-
ντάς Του προσευχές λατρείας και δοξολο-
γίας σαν ελάχιστη τιμή. Ζήτησέ Του να σε
κάνει να βλέπεις την αμαρτία όπως Εκείνος
τη βλέπει και πες Του ότι θέλεις να περπα-
τάς σε δρόμους που ευχαριστούν και τι-
μούν μόνο Εκείνον.

Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Κωδικός 5027

Είναι μία Χριστιανική εφημερίδα που

κυκλοφορεί σε 1.500 φύλλα κάθε δύο

μήνες.

Ιδιοκτήτης : Ελληνική Ευαγγελική

Εκκλησία Κατερίνης. 

Εκδότης: Πολυξένη Χυδήρογλου Προ-

κοπίου.

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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Ά μ ε σ η   β ο ή θ ε ι α

«Και να επικαλείσαι εμένα σε ημέρα

θλίψης, θα σε ελευθερώσω, και θα με δο-

ξάσεις.» Ψαλμ.50:15

Μια φτωχή χήρα ζούσε μόνη της σε μια

καλυβούλα. Μοναδικός της φίλος ήταν ο

Θεός και σ’ Αυτόν απευθυνόταν κάθε μέ-

ρα για παρηγοριά και δύναμη. Κάποια

μέρα της τελείωσαν όλα τα τρόφιμα και

δεν είχε ούτε μια χούφτα αλεύρι. Δεν ανη-

συχούσε όμως, έλπιζε ότι ο Θεός θα τη

φρόντιζε, κι έτσι έβαλε τη χύτρα στο τζά-

κι, με λίγο νερό μέσα. Μετά γονάτισε κι

ευχαρίστησε το Θεό για την πρόνοια και

την αγάπη Του. Τότε χτύπησε η πόρτα.

Ήταν η κόρη ενός πλούσιου γείτονα. «Τι

τον έπιασε τον μπαμπά μου, κι επέμενε

να σας φέρω αυτά εδώ πρωί –πρωί;» εί-

πε το κοριτσάκι κι άφησε πάνω στο τρα-

πέζι μια σακούλα γεμάτη τρόφιμα. Η χή-

ρα ύψωσε το βλέμμα της σε Κείνον που

έσπρωξε το γείτονά της να το κάνει αυτό.

Το πιστό παιδί του Θεού ξέρει να στρέ-

φεται προς τον Πατέρα του σε κάθε περί-

πτωση στη ζωή του, και όταν οι δυσκο-

λίες και οι θλίψεις το πιέζουν, για ενίσχυ-

ση και δύναμη, αλλά και όταν έρχεται η

απελευθέρωση και η λύση, για ευχαρι-

στία και απόδοση ευγνωμοσύνης. Και

ταυτόχρονα, και στη μία και στην άλλη

κατάσταση, στέλνει μέσα απ’ την καρδιά

του δοξολογία στον Κύριό του, γιατί γνω-

ρίζει καλά ότι Εκείνος όλα τα σχεδιάζει

για το αγαθό του. Το μυστικό της όμορ-

φης, της ευλογημένης ζωής είναι η πίστη.

Πιστεύουμε στην αγάπη Του; Πιστεύουμε

στην πρόνοιά Του; Εάν ναι, θα απολαύ-

σουμε ζωντανές τις απαντήσεις Του και

τις επεμβάσεις Του στη ζωή μας. Χωρίς

πίστη σημαίνει ζωή χωρίς Θεό, μόνος, αι-

ώνια μόνος!

Γ ι α  π ά ν τ α  μ ε  τ ο υ ς  Α γ ί ο υ ς  
κ α ι  τ ο ν  Λ υ τ ρ ω τ ή  μ α ς

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αγαπημέ-
νους μας που ήταν εδώ μαζί μας και να
χαιρόμαστε στη σκέψη ότι σύντομα θα
βρεθούμε στον άγιο χώρο που βρίσκο-
νται κι’ εκείνοι και θα συμμετέχουμε
στην ατελείωτη χαρά τους. Η επικοινω-
νία των αγίων πάνω στη γη είναι γλυκιά
– αλλά πώς θα είναι αλήθεια στον ου-
ρανό; Εδώ είναι ατελής και προσωρινή,
ενώ εκεί θα είναι τέλεια και παντοτινή.
Θα συγκατοικήσουμε σ’ ένα αιώνιο σπί-
τι, σαν παιδιά του Πατέρα, σαν αδέλ-
φια μιας οικογένειας, σαν τους κατοί-
κους που αγαπιώνται!

Αλλά πιο αγαπητά, πολύ πιο αγαπη-
τά, από την σκέψη της τέλειας και τρυ-
φερής αγάπης με όλους τους λυτρωμέ-
νους είναι η προσδοκία της τέλειας και
διαρκούς επικοινωνίας με το Σωτήρα
μας, που την υπόσχεται από τώρα να
ξεδιπλώνεται μπροστά μας. «Έρχομαι
πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε
Μένα, για να είστε κι εσείς, όπου Είμαι
Εγώ» (Ιωα. 14:3). «Πατέρα, εκείνους
που μου έδωσες, θέλω, όπου είμαι
Εγώ, να είναι και εκείνοι μαζί Μου, για
να θωρούν την δόξα την δική Μου, την
οποία Μου έδωσες» (Ιωα. 17:24). Μια
από τις δοκιμασμένες και τιμημένες υ-
πηρέτριες του Χριστού, καθώς περίμε-
νε την κλήση της για να περάσει απέ-
ναντι το ποτάμι, γράφει: «Το να είμαι
όπου είσαι Εσύ, να Σε βλέπω όπως Εί-
σαι και το να γίνομαι σαν Εσένα – να έ-
χει περάσει για πάντα κάθε τάση για α-
μαρτία, να μην υπάρχει πλέον αντίστα-
ση, ούτε άγχος, τεμπελιά, ξεραΐλα, ή
νέκρα – αλλά έχοντας το ίδιο φρόνημα
με τον ευλογημένο μου Σωτήρα, με κά-
νει ικανή να Τον υπηρετώ με κάθε τρό-
πο, να Τον απολαμβάνω – αυτό είναι

Ουρανός!»
Κουρασμένε και θλιμμένε οδοιπόρε,

τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν
μπορούν να συγκριθούν με τη δόξα
που θ’ αποκαλυφθεί! Η λάμψη της ε-
περχόμενης χαράς, ας φωτίσει τα σύν-
νεφα της παρούσας θλίψης. Η μελωδία
των επουράνιων ύμνων, ας ανακουφί-
σει την ταραχή του ταραγμένου πνεύ-
ματός σου «η προσωρινή ελαφριά μας
θλίψη κατεργάζεται σε μας, από υπερ-
βολή σε υπερβολή, αιώνιο βάρος δό-
ξας, για τον λόγο ότι, εμείς δεν ατενί-
ζουμε σ’ αυτά που βλέπονται, αλλά σ’
αυτά που δεν βλέπονται, επειδή, αυτά
που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ
αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια»
(Β΄ Κορ. 4: 17-18).

«Έχουμε μια ανεκτίμητη κληρονομιά
– μια κληρονομιά άφθαρτη και αμόλυ-
ντη και αμάραντη, που είναι φυλαγμέ-
νη για μας στους ουρανούς» (Α΄ Πετ.
1:4).

Άκου τα λόγια του αναστημένου και
δοξασμένου Σωτήρα σου: «Ναι, έρχο-
μαι γρήγορα!» Ποια είναι η πιο θερμή
και εγκάρδια απόκρισή σου; «Αμήν.
Ναι, έλα, Κύριε Ιησού!»

Η χάρη Του στην 

εργασία μας

“Αλλ’ ο Κύριος ήτο μετά του Ιω-

σήφ και επέχεεν εις αυτόν έλεος και

έδωκε χάριν εις αυτόν έμπροσθεν

του αρχιδεσμοφύλακος» Γεν.39:21

Η εργασία μου μού είχε γίνει πια

αφόρητη, διηγείται ένας πιστός χρι-

στιανός. Το αφεντικό με πίεζε, οι

συνάδελφοι ήταν καχύποπτοι και

καθόλου φιλικοί απέναντί μου, κι ε-

γώ είχα χάσει την ειρήνη μου. Σκε-

φτόμουν σοβαρά να παραιτηθώ και

το μόνο που με συγκρατούσε ήταν

ότι δεν έβρισκες εύκολα δουλειές.

Είχα οικογένεια με παιδάκια να

θρέψω. Στην απελπισία μου συζή-

τησα με έναν πνευματικό άνθρωπο

πιστό και του άνοιξα την καρδιά

μου. Μου είπε: «Αδελφέ μου, κάθε

πρωί που θα δρασκελίζεις το κατώ-

φλι της δουλειάς σου να προσεύχε-

σαι : “Κύριε, κάνε να βρω χάρη

σήμερα ενώπιόν Σου και ενώ-

πιον των ανθρώπων αυτών».

Αυτή η προσευχή ήταν η λύση

στο πρόβλημά μου. Μέσα σε σύ-

ντομο διάστημα όλα άλλαξαν και η

εργασία μου από αβάσταχτο φορ-

τίο, έγινε ευλογία και χαρά.

Δοκίμασε να «ανακατέψεις» το

Θεό σε όλα τα καθημερινά σου, για

να δεις τα θαύματα της παρουσίας

Του στη ζωή σου. Βάλε τον Κύριο

πρώτο στο θέμα της εργασίας σου,

για να απολαύσεις την ευλογία της

ενέργειάς Του. Μάθε να Τον βλέ-

πεις σε κάθε περίσταση της ζωής

σου, σε όλα όσα συμβαίνουν στο

εργασιακό σου περιβάλλον. Εξά-

σκησε πίστη σε κάθε πρόβλημα

που σου προκύπτει. Ανάθεσε σ’

Αυτόν κάθε πιεστική σου υπόθεση.

Ανάθεσε στα χέρια Του κάθε δυ-

σκολία που αντιμετωπίζεις. Τότε

δεν θα’χεις για τίποτε ν’ ανησυχείς.

Τότε θα μπορείς να Τον ευχαρι-

στείς, με ειρήνη μέσα στην καρδιά

σου.

Ενδιαφέρεται ο Κύριος για κάθε

«λεπτομέρεια» της ζωής μας, για το

πώς περνάμε στη δουλειά μας ή

στο σπίτι μας και εργάζεται μέσα α-

πό όλες τις συνθήκες στην καρδιά

μας, για να μας αγιάσει. Εσύ να

προσεύχεσαι για θεϊκή παρέμβαση

που κάνει ανείπωτα θαύματα και

ζήτα Του να αυξήσει την πίστη σου.

Το να βλέπεις το χέρι του Θεού κά-

θε μέρα και σε όλα στη ζωή σου εί-

ναι πίστη.

Ç ðßóôç ôåëåéþíåé 
åêåß ðïõ îåêéíÜ 
ç áíçóõ÷ßá, 

êáé ç áíçóõ÷ßá
ôåëåéþíåé 

åêåß ðïõ áñ÷ßæåé 
ç ðßóôç
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ΠΟΣΟ αγαπητές είναι οι σκηνές σου,

Κύριε των δυνάμεων!  Επιποθεί, και μά-

λιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές

τού Κυρίου, η καρδιά μου και η σάρκα

μου χαίρονται υπερβολικά για τον ζωντα-

νό Θεό.  Ναι, το σπουργίτι βρήκε κατοι-

κία, και η τρυγόνα φωλιά για τον εαυτό

της, όπου βάζει τα νεογέννητά της, τα θυ-

σιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων,

Βασιλιά μου, και Θεέ μου. Μακάριοι εκεί-

νοι που κατοικούν στον οίκον σου, θα σε

αινούν πάντοτε. Μακάριος ο άνθρωπος,

του οποίου η δύναμη είναι σε σένα, στην

καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου,

οι οποίοι, καθώς διαβαίνουν μέσα από

την κοιλάδα τού κλαυθμώνα, την κάνουν

πηγή νερών και η βροχή ακόμα γεμίζει

τους λάκκους.  Προχωρούν από δύναμη

σε δύναμη, κάθε ένας απ' αυτούς φαίνε-

ται μπροστά στον Θεό στη Σιών. Κύριε,

Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε την προ-

σευχή μου, δώσε ακρόαση, Θεέ τού Ια-

κώβ. Δες, Θεέ, η ασπίδα μας, και επίβλε-

ψε στο πρόσωπο του χρισμένου σου.

Επειδή, καλύτερη είναι μία ημέρα στις

αυλές σου, παρά χιλιάδες, θα προτιμού-

σα να είμαι θυρωρός στον οίκο τού Θεού

μου, παρά να κατοικώ στις σκηνές τής

πονηρίας. Επειδή, ήλιος και ασπίδα είναι

ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα θα δώ-

σει ο Κύριος δεν θα στερήσει από κανέ-

να αγαθό αυτούς που περπατούν με α-

κακία.  Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο

άνθρωπος που ελπίζει σε σένα.

Ο Ψαλμός 84 είναι μία προσευχή πο-

ρείας γι’ αυτούς που ταξιδεύουν στην Ιε-

ρουσαλήμ προκειμένου να λατρεύσουν

το Θεό στο Ναό. Παρόμοια, είναι ένα

πρότυπο για όλους εμάς που πορευόμα-

στε μέσα στον κόσμο. Ο Απ. Πέτρος μάς

περιγράφει σαν «παρεπίδημους στον

κόσμο» 1 Πετρ.1:1. Κινούμαστε σ’ αυτή

τη ζωή κατανοώντας ότι, σύμφωνα με

τον Ιησού, είμαστε μέσα στον κόσμο, αλ-

λά όχι από τον κόσμο.

Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές με-

ταξύ των οδοιπόρων της Παλ. Διαθήκης

και των αγίων της Καινής Διαθήκης είναι

ότι δεν ταξιδεύουμε προς ένα συγκεκρι-

μένο οίκημα προκειμένου να συναντή-

σουμε το Θεό. Αν και συνεχίζουμε να αυ-

ξανόμαστε «προς» το Θεό, το πιο θαυ-

μαστό γεγονός της πορείας μας είναι ότι

ταξιδεύουμε «με» το Θεό. Μέσω του Αγί-

ου Του Πνεύματος, ο Ίδιος ο Θεός έχει

έλθει να κατοικήσει μέσα μας και να μας

οδηγεί σ’ αυτή τη ζωή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να

εκζητούμε το Θεό. Η μεγάλη πλειοψη-

φία, αν όχι όλοι οι πιστοί, αγωνιζόμαστε

να περπατήσουμε γνωρίζοντας ότι η πα-

ρουσία του Θεού υπάρχει στη ζωή μας.

Πρέπει όμως να έχουμε προσηλωμένα

τα μάτια μας στον Ιησού, ζητώντας πρώ-

τα τη βασιλεία Του και τη δικαιοσύνη

Του. Μαθαίνοντας να προσευχόμαστε

τον Ψαλμό 84 με προσηλωμένο το νου

στην Καινή Διαθήκη, μπορεί να μας

προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην καθη-

μερινή μας πορεία. Να, ένας τρόπος να

προσευχόμαστε αυτόν τον πολύ δυνατό

Ψαλμό :

«Κύριε δύσκολα μπορώ να εμβαθύνω

στην ωραιότητα που κατοικείς. Τίποτε α-

πό αυτά που μου έχουν γίνει εμπειρία

στη γη δεν μπορούν να με προετοιμά-

σουν αρκετά, ώστε να γευτώ τον ένδοξό

Σου Οίκο. Αλλά γνωρίζω καλά αυτό :

Επιποθώ να δω τον Οίκο σου και ν’ α-

ποκτήσω την εμπειρία της Παρουσίας

Σου. Όλο μου το είναι κράζει για Σένα,

Θεέ μου!

Είμαι τόσο ευγνώμων που δεν χρειά-

ζεται να περιμένω μέχρι το θάνατο για

να κατοικήσω στον Οίκο Σου. Έχεις έρ-

θει και κατοικείς μέσα μου μέσω του Αγί-

ου Σου Πνεύματος και ω, τι θαυμαστό

τώρα μπορώ να διαλέγω καθημερινά να

ζω στην Παρουσία Σου. Πόσο ευλογημέ-

νοι είναι αυτοί που κατοικούν στον Οίκο

Σου. Η ζωή μας θα υπερχειλίσει με ύ-

μνους, καθώς ατενίζουμε συνεχώς την

ομορφιά Σου.

Πατέρα μου, αν και μου επιτρέπεις να

κατοικώ, από τώρα στον Οίκο σου, ω-

στόσο ζω σ’ έναν κόσμο γεμάτο κινδύ-

νους, κόπους και αμαρτίες. Χρειάζομαι

τη δύναμή Σου για να περπατήσω ανά-

μεσα σ’ αυτόν τον κόσμο με τα μάτια

μου στραμμένα σε Σένα. Κύριέ μου, α-

φιερώνω τον εαυτό μου στο ταξίδι προς

Εσένα, καθημερινά, αποκτώντας περισ-

σότερη εμπειρία της χάρης και του ελέ-

ους Σου, και βρίσκοντας τον εαυτό μου

μεταμορφωμένο από  τη δύναμη του

Αγίου Σου Πνεύματος. 

Θέλω τόσο πολύ να κατοικήσω στον

Οίκο Σου μαζί Σου, ώστε θα ήμουν ευ-

χαριστημένος να κρατώ έστω την πόρτα

για τους άλλους να μπουν. Ακόμη και

αυτό το πλησίασμα προς Εσένα θα ήταν

χαρά. Μέσα στη σκοτεινιά αυτού του κό-

σμου,  Εσύ δίνεις φως και  προστασία,

ακτινοβολείς σαν τον ήλιο, αλλάζοντας

τη ζωή μου και επιτρέποντάς μου να

περπατώ στο φως Σου, στη ζεστασιά

Σου και στη δύναμή Σου. Σ’ ευχαριστώ

γι’ αυτή τη θαυμαστή ευλογία της Πα-

ρουσίας Σου και της δύναμής Σου. Στο

όνομα του Ιησού Χριστού προσεύχομαι»

Προσευχή για τον Οίκο του Θεού

Πείνα και  δ ίψα γ ια την Πληρότητα του Θεού

Γνωρίζεις τι σημαίνει να πεινάς και να διψάς για την δι-

καιοσύνη, για την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος; Εάν

γνωρίζεις, μπορώ να σου εγγυηθώ βασιζόμενος πάνω

στην εξουσία του Λόγου του Θεού ότι θα χορτάσεις

(Ματ. 5:6). Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε αρκετά πεινα-

σμένοι για το Θεό. Ο πλούτος τού τι μπορούμε να λάβου-

με από το Θεό, εξαρτάται από το βάθος της επιθυμίας

μας. Ο Ιακώβ άρχισε να παλεύει με τον άγγελο σαν ένας

περήφανος, αυτάρκης και εγωιστής άνθρωπος. Αλλά κα-

θώς προσευχόταν, πείνασε τόσο πολύ για το Θεό, ώστε

αποφάσισε να μην αφήσει τον άγγελο μέχρι να τον ευλο-

γήσει. Ο άγγελος ρώτησε τον Ιακώβ το όνομά του, που

φανέρωνε τη φτωχή φύση του. Ο Ιακώβ το εξομολογήθη-

κε και συνέχισε την πάλη του έως ότου υπερίσχυσε. Ο Ια-

κώβ (που σημαίνει υποσκελιστής, απατεώνας), μετά τη

νύχτα της προσευχής του, μετονομάστηκε σε Ισραήλ

(Πρίγκηπας του Θεού), ενώ στη συνέχεια έλαβε την ευλο-

γία που τόσο χρειαζόταν (Γεν. 32:8-13, 24-30, Ωσηέ 12:4).

O Mωϋσής πεινούσε να δει τη δόξα του Θεού και επέ-

μενε κάνοντας δεήσεις μέχρις ότου ο Θεός τού έδωσε

ό,τι επιθυμούσε. Δεν γνωρίζουμε πόσες από τις σαράντα

ημέρες ξοδεύτηκαν εκζητώντας και έχοντας επικοινωνία

με το Θεό. Πάντως όσο και να πήρε, ο Μωϋσής έλαβε ε-

κείνο για το οποίο πεινούσε (΄Εξοδ. 33:18) και κατέβηκε

από το βουνό ακτινοβολώντας τη δόξα του Θεού (34:29-

35).

Oι προσευχές του Δαβίδ είναι μόνο λόγια; ΄Εχεις κατα-

λάβει τη δίψα της ψυχής του; ΄Εκραξε: "Θεέ.σε διψά η

ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου, μέσα σε γή έρημη, ξερή

και άνυδρη. Η ψυχή μου προσκολλήθηκε πίσω από Εσέ-

να" (Ψαλμ. 63:1-2, 8). 

"Eπιποθεί και μάλιστα επιθυμεί η ψυχή μου..η καρδιά

μου και η σάρκα μου χαίρονται υπερβολικά για τον ζω-

ντανό Θεό"(84:2). "Πρόσμεινα τον Κύριο, η ψυχή μου

προσμένει τον Κύριο, περισσότερο από ό,τι εκείνοι που

προσμένουν την αυγή, ναι, εκείνοι που προσμένουν την

αυγή" (130:5-6). Όταν η ψυχή σου διψά τόσο βαθειά να

γεμίσεις με το Πνεύμα, δε θα αργήσει να πληρωθείς μέ-

χρι να ξεχειλίσεις από το Πνεύμα Του, έως ότου μια

πλημμύρα ευλογιών ξεχυθεί από μέσα σου για να ευλο-

γήσεις τόσες κατάξερες και διψασμένες ψυχές που βρί-

σκονται τριγύρω σου. 
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Η  Π ρ ο σ ε υ χ ή  ε ν ό ς  Π α ι δ ι ο ύ

Ένα περιστατικό αναφέρεται σχετικά
μ’ ένα κοριτσάκι από την Κίνα το οποίο
ο παππούς του συνήθιζε να χτυπά γιατί
προσευχόταν στο Όνομα του Ιησού
Χριστού! Κάποια μέρα από γειτονική πε-
ριοχή ήρθαν ληστές και ανάμεσα σε άλ-
λα σπίτια λήστεψαν και το σπίτι του
παππού.

Μια μέρα φοβήθηκε πολύ, όταν περ-
πατώντας στην άκρη της πόλης του
πρόσεξε τους ίδιους κλέφτες με στολές
και αγριεμένη όψη να επιστρέφουν.

Έτσι, ψάχνοντας στην απελπισία του για
ελπίδα βοήθειας, ο παππούς ξαφνικά
θυμήθηκε τη μικρή του εγγονή που είχε
την κακιά συνήθεια να …. προσεύχε-
ται!!!! Πηγαίνοντας βιαστικά στο σπίτι
τη βρήκε, τη σκούντησε δυνατά να ξυ-
πνήσει και της φώναξε: «Αν προσευχή-
θηκες ποτέ στη ζωή σου, προσευχήσου
τώρα! Αυτή η συμμορία ξανάρχεται.
Τους είδα στην άκρη της πόλης και σύ-
ντομα θάναι εδώ. Ισχυρίζεσαι, ότι ο δι-
κός σου Θεός απαντάει προσευχές. Πή-
γαινε λοιπόν στο δωμάτιο σου και προ-
σευχήσου. Προσευχήσου να μην έρ-
θουν στο σπίτι μας!»

Κάνοντας όπως είπε, έβαλε το παιδί σ’

ένα άδειο δωμάτιο και έκλεισε την πόρ-
τα. Μόνο του, το μικρό κοριτσάκι, που
ήταν περίπου 8 ετών, γονάτισε φοβι-

σμένο, ενώ η μητέρα της που βρισκόταν
στο σπίτι, την άκουγε καθώς προσευχό-
ταν ξεχύνοντας την καρδιά της στο Θεό.

«Ουράνιε Πατέρα», είπε, «Είμαι τόσο
ευτυχισμένη, και γεμάτη ευγνωμοσύνη
που ο παππούς μού είπε να προσευχηθώ
σε Σένα. Παλιά, με χτύπαγε ή με κλό-
τσαγε αν προσευχόμουν και ήταν τόσο
θυμωμένος, αλλά τώρα μου ζήτησε να
προσευχηθώ. Ουράνιε Πατέρα, τώρα εί-
ναι η ευκαιρία Σου. Σε παρακαλώ δείξε
στον παππού μου ότι Εσύ απαντάς προ-
σευχές. Σε παρακαλώ μην αφήσεις τους
ληστές να έρθουν στο σπίτι μας». 

Οι ληστές μπήκαν πράγματι στην πό-
λη και κατέβαιναν το δρόμο τους. Η
πόρτα του σπιτιού του παππού ήταν α-
νοιχτή, γιατί ήξερε ότι δεν θα ωφελούσε
σε τίποτε να την κλείσει. Ο επικεφαλής
πλησίασε και γύρισε το κεφάλι του αλό-
γου του για να πάει στο προαύλιο. Εκεί
ήταν το μέρος που το μικρό κοριτσάκι
προσευχόταν μέσα –  «Μην τους αφή-
σεις να μπουν στο σπίτι μας Ουράνιε
Πατέρα. Τώρα είναι η ευκαιρία Σου. Σε
παρακαλώ δείξε στον παππού μου ότι
Εσύ απαντάς προσευχές».

Ανεξήγητα, το άλογο δεν πήγαινε
προς τα εκεί. Αντιθέτως, πήγαινε πίσω
και κλότσαγε. Έκανε πίσω, από δω κι’ α-
πό κει, και τίποτε δε μπόρεσε να το κά-

νει να μπει στο δρόμο του σπιτιού του
παππού. Ο επικεφαλής το χτύπησε, και
το σπιρούνιασε, αλλά χωρίς αποτέλε-
σμα, ώσπου τελικά, οι προληπτικοί φό-
βοι, που ποτέ δεν λείπουν απ’ την Κίνα,

τον κατέλαβαν. Γύρισε στους άντρες
του και είπε: «Προφανώς αυτό το προ-
αύλιο είναι γεμάτο από δαιμόνια! Εμείς
δε μπορούμε να τα δούμε, αλλά το άλο-
γο μπορεί. Κανείς σας να μην πάει εκεί!»
Και γύρισε το άλογό του και οδήγησε
τους άντρες του σ’ ένα άλλο μέρος της
πόλης.

Τι είδε το άλογο ή τι φοβήθηκε δεν το
ξέρουμε, αλλά γνωρίζουμε τι είδε το γαϊ-
δούρι του Βαλαάμ πολύ καιρό πριν, ό-
ταν παρέκκλινε από το δρόμο (Αριθμ.

22:23-27), και ξέρουμε ότι ήταν εξ’ ίσου
εύκολο για τον Κύριο να στείλει τον άγ-
γελό Του μ’ ένα γυμνό σπαθί τώρα όπως
και τότε.

Επίσης γνωρίζουμε από έναν ιεραπό-
στολο σ’ αυτή την πόλη ότι ο παππούς
την επόμενη μέρα άλλαξε στάση και πή-
γε στο «Σπίτι της Ιεραποστολής», και ό-
ταν συναντήθηκαν, δάκρυα έτρεξαν απ’

τα μάτια του περήφανου παππού. «Νο-
μίζω», είπε, «ότι η μικρή μου εγγονή ή-
ταν σωστή κι’ εγώ λάθος. Πες τε μου για
το Θεό που απαντάει προσευχές. Μάθε-
τέ με πώς να προσεύχομαι»!!

Ζ η τ ώ ν τ α ς  γ ι α  τ ο υ ς  ε α υ τ ο ύ ς  μ α ς
Πώς να εκπλήσσουμε τους

ανθρώπους

«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)

Είτε το θέλουμε είτε όχι, το να ζητάμε

είναι ο κανόνας αυτού του κόσμου και ο

Θεός χαίρεται όταν Του ζητάμε γιατί εί-

μαστε παιδιά Του. Άλλωστε αυτό το εί-

δος προσευχής μάς κάνει να εξαρτιόμα-

στε από τη σχέση γονέως-παιδιού.

Ικεσία σημαίνει να ζητάμε από το Θεό

για τις προσωπικές μας ανάγκες. Φυσι-

κά δεν είναι κακό να ζητάμε τις ευλογίες

του Θεού για τον εαυτό μας, καθώς με-

ρικοί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι εγωι-

στικό, ενώ ότι οι προσευχές δοξολογίας,

ευχαριστίας και ικεσίας δείχνουν ένα με-

γαλύτερο βαθμό πνευματικότητας.

Όμως αυτό το είδος σκέψης δεν είναι

κάτι το βιβλικό, επειδή πάντα θα εξαρτό-

μαστε από το Θεό, άρα πάντα θα πρέπει

να ζητάμε τις ευλογίες Του στη ζωή μας.

O Θεός μπορεί πολλά να μας δώσει και

εμείς έχουμε πολλές ανάγκες. Άλλωστε

ο Ιησούς ενθάρρυνε τους μαθητές Του

για την προσευχή και τους είπε: «Γι' αυ-
τό κι εγώ λέω σε σας: Ζητάτε και θα σας
δοθεί. Γυρεύετε και θα βρείτε. Χτυπάτε
και θα σας ανοιχτεί. Γιατί ο καθένας που
ζητάει παίρνει, κι εκείνος που γυρεύει
βρίσκει, και σ' εκείνον που χτυπάει θ' α-

νοιχτεί.» (Λουκ.11:9-10). Ο Θεός χαίρε-

ται όταν τα παιδιά Του ζητούν από Εκεί-

νον. Δεν ενοχλείται από τις προσευχές

μας, ακόμα και όταν πηγαίνουμε σε

Εκείνον με μικρά αιτήματα για τη ζωή

μας.

Στην Εβρ.4:16 μας παρακινεί να πλη-

σιάσουμε το θρόνο της χάριτος του Θε-

ού με πεποίθηση ότι θα λάβουμε αυτό

που χρειαζόμαστε από Εκείνον. Ο Θεός

μάς προσκαλεί να έρθουμε με εμπιστο-

σύνη στην παρουσία Του και με την πε-

ποίθηση ότι ο Ιησούς έχει ανοίξει το

δρόμο που οδηγεί στην καρδιά του Θε-

ού, ο οποίος χαίρεται να εκπληρώνει τις

ανάγκες μας. Και μπορούμε να πάμε με

εμπιστοσύνη ότι ο Ιησούς θα μας κατα-

λάβει, γιατί «έχει περάσει απ' όλες τις
δοκιμασίες, παρόμοια μ' εμάς, χωρίς ό-
μως ν' αμαρτήσει.» (Εβρ.4:15)

Ο Κύριος μάς προσκαλεί να τον πλη-

σιάσουμε γνωρίζοντας ότι είμαστε α-

μαρτωλοί, ζητώντας το έλεός Του και ό-

χι λαμβάνοντας την τιμωρία που πραγ-

ματικά αξίζουμε να λάβουμε. Μας προ-

σκαλεί να Τον πλησιάσουμε γνωρίζοντας

τις ανάγκες μας, ζητώντας τη χάρη Του,

και συνειδητοποιώντας ότι θα μας δώσει

αυτό που δεν αξίζουμε να λάβουμε. Ο

Ιησούς στέκεται έτοιμος να μας συνα-

ντήσει, όποια και αν είναι η ανάγκη μας.

«Απ' αυτό θα μάθουν όλοι ότι εί-
στε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη με-
ταξύ σας». (Ιωαν.13:35)

Μερικοί Χριστιανοί νομίζουν ότι

για να καλυτερέψει το πνευματικό

μας περιβάλλον καλό είναι να τονί-

ζουμε το κακό που υπάρχει στον κό-

σμο μας. Όμως ο Ιησούς έδειξε έναν

καλύτερο τρόπο. Αν και δεν σχολία-

σε ποτέ την αμαρτία (Ματθ.15:18-20),

είπε στους μαθητές Του πριν πάει

στο σταυρό «Απ' αυτό θα μάθουν ό-

λοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε

αγάπη μεταξύ σας». (Ιωαν.13:35). Γι-

νόμαστε πιο αποτελεσματικοί μάρτυ-

ρες όταν είμαστε ένα πορτραίτο της

ομορφιάς που ο Θεός δημιουργεί με

εμάς, παρά όταν απλά ζωγραφίζουμε

μία ψυχρή εικόνα του ανθρώπινου ξε-

πεσμού.

Στο τέλος το καλύτερο που θα

μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κα-

ταπλήξουμε τους ανθρώπους. Και τι

είναι πιο εκπληκτικό για τον κόσμο

γύρω μας από το να βλέπουν Χρι-

στιανούς που αληθινά αγαπούν ο έ-

νας τον άλλο, αφού η αγάπη είναι ο

μαγνήτης που ελκύει τους πιστούς

μεταξύ τους και τους μη πιστούς στο

Χριστό.
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«Όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους τους ανθρώπους.»

(Ρωμ.12:18).

«Η γλυκιά απόκριση καταπραΰνει θυμό» μάς λέει ο σοφός Σολόμωντας

στις Παροιμίες 15:1, και είναι αλήθεια πως ενώ μία ταπεινή απάντηση α-

ναγκάζει την οργή να υποχωρήσει, είναι όμως εξίσου αλήθεια ότι μερικοί

άνθρωποι ποτέ δε θα γίνουν ειρηνοποιοί εξαιτίας της πικρίας και της δυ-

σαρέσκειας που πολύ καιρό κρύβουν μέσα τους.

Το μόνο που μπορούμε και που πρέπει να κάνουμε είναι να ανταποκρι-

νόμαστε με πραότητα και ταπείνωση στο θυμό τους και να αφήνουμε τα

υπόλοιπα στο Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτρέπουμε στον

άλλον να μας προσβάλει, αλλά  μπορούμε με τη χάρη, που μόνο ο Θεός

δίνει να ανταποκρινόμαστε με ηρεμία στο θυμό του διπλανού μας. Εάν

πραγματικά θέλουμε να χειριστούμε μία δύσκολη κατάσταση, ας δοκιμά-

σουμε την γλυκιά απάντηση.

«Σας παρακαλώ πρώτα απ’ όλα να κά-

νετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις,

ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους,

για τους κυβερνήτες και για όλους εκεί-

νους που ασκούν την εξουσία, ώστε να

ζούμε ήρεμα και ειρηνικά με ευσέβεια κι

ευπρέπεια από κάθε άποψη» (1 Τιμ.2:1-

2)

Όλοι οι Χριστιανοί ανεξαρτήτως εθνι-

κότητας και πολιτικών πεποιθήσεων,

πρέπει να αναγνωρίσουν τη μεγάλη ευ-

θύνη απέναντι στο Θεό να ανταποκρι-

θούν με όλη τους την καρδιά και την ψυ-

χή στο «κάλεσμα προσευχής» όπως μας

λέει στο Λόγο Του.

Το γεγονός ότι μας λέει ξεκάθαρα στο

Λόγο Του πως πρέπει οπωσδήποτε να

προσευχόμαστε για κάθε κυβέρνηση,

δείχνει ότι το αν ζούμε ειρηνικά ή όχι ο-

φείλεται αποκλειστικά και μόνο στη στά-

ση που κρατούν οι Χριστιανοί απέναντι

σ’ αυτή την εντολή. Ο Θεός έχει κάποιο

πρόγραμμα για τη σημερινή μας εποχή.

Ο λαός του Θεού που έχει σωθεί, καλεί-

ται να γίνει «συνεργάτης στην υπηρεσία

του Θεού» (1 Κορ.3:9), ούτως ώστε να

εκτελεστεί θριαμβευτικά αυτό το πρό-

γραμμα του Θεού, το ευαγγέλιο του Ιη-

σού Χριστού σε κάθε πλάσμα, σε όλα τα

έθνη, σε όλο τον κόσμο (Μαρκ.16:15,

Ματθ.28:19).

Αυτό που κυρίως πρέπει να μας απα-

σχολεί δεν είναι τόσο οι στερήσεις, κα-

κουχίες και δυστυχίες αυτού του κόσμου,

όσο ότι πρωταρχικός μας σκοπός είναι

να εκτελεστεί το πρόγραμμα του Θεού

που είναι η σωτηρία της ψυχής κάθε αν-

θρώπου.

«Γι’ αυτό πρώτα απ’ όλα να επιζητείτε

τη βασιλεία του Θεού» (Ματθ.6:33).

Πρωταρχικό μας καθήκον είναι να συμ-

βάλλουμε στην εξάπλωση του Ευαγγελί-

ου, ώστε κάθε πλάσμα πάνω στη γη να

ακούσει για το λυτρωτικό έργο του Ιη-

σού.

Οι καρδιές των πολιτικών μας βρίσκο-

νται ακόμα στα χέρια του Θεού, ο οποίος

μπορεί και θέλει να τις αλλάξει και να τις

φέρει εκεί που Εκείνος θέλει. Οι Γραφές

δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη

εμείς οι Χριστιανοί, ώστε να συνεργα-

στούμε με το Θεό για να πραγματοποιη-

θεί το θέλημά Του στη γη.

Ας επικαλεσθούμε το όνομα του Ιησού

για να εξαπλωθεί το πρόγραμμα του Θε-

ού «σωτηρίας ψυχών» σε ολόκληρο τον

κόσμο, όχι τόσο για να έχουμε υπακού-

σει στην εντολή του Θεού και να ζούμε

ειρηνικά, αλλά γιατί πραγματικά θέλουμε

και εμείς να δούμε εκείνη τη δοξασμένη

ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όσο το

δυνατόν περισσότερες ψυχές ακόμα και

πολιτικών να έχουν σωθεί.

Δεν είναι μόνο πολεμιστές που ψάχνει

ο Θεός, αλλά ψάχνει ιδιαιτέρως ανθρώ-

πους προσευχής που θα σταθούν στο

κενό και θα αγωνιστούν στα γόνατα. Θα

είσαι εσύ ένας από αυτούς; Θα είμαι εγώ

ένας από αυτούς;

Λίγες σκέψεις  γύρω από την Προσευχή

-Η προσευχή είναι πολύ σκλη-
ρή εργασία.

-Η προσευχή είναι αυτό που
βάζει σε αναστάτωση τη βασι-
λεία του σατανά.

-Οι πιο ικανοί στρατιώτες του
Θεού είναι αυτοί που προσεύ-
χονται.

-Η προσευχή είναι η προτε-
ραιότητα των πνευματικών αν-
θρώπων.

-Η προσευχή είναι ο δρόμος
προς την καρδιά του Θεού.

-Όλα είναι δυνατά σ’ αυτόν
που προσεύχεται με πίστη.

-Ο χαρακτήρας του ανθρώπου
ευκολότερα αλλάζει με προσευ-
χή, παρά με κήρυγμα.

-Η προσευχή είναι πιο σημα-

ντική από το κήρυγμα.
-Το δωμάτιο της προσευχής

είναι ο χώρος της νικηφόρας
μάχης.

-Η μεγαλύτερη έγνοια του σα-
τανά είναι να σταματήσει τους
πιστούς από το να προσεύχο-
νται.

-Οι ήρωες του Θεού μετατρέ-
πουν την ώρα του ύπνου, σε ώ-
ρα προσευχής.

-Η έλλειψη προσευχής είναι
καταστροφική.

-Αγρύπνησε και προσευχή-
σου, έτσι ώστε να μην εισέλθεις
σε πειρασμό (Ματθ. 26:41)

-Αδιαλείπτως προσεύχεσθε
(Α΄ Θεσσαλ. 5:17).

Η  μ ο ν α χ ι κ ή  ζ ω ή

«Ας φροντίζουμε ο ένας για τον
άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και
καλά έργα» (Εβρ.10:24)

Από στατιστικής άποψης είναι
αδύνατον να είμαστε μόνοι πάνω
σ’ αυτόν τον πλανήτη από την
στιγμή που στη γη κατοικούν πά-
νω από 6 δισεκατομμύρια άνθρω-
ποι. Εάν νιώθεις μόνος, ίσως θα
μπορούσαμε να σου προσφέρουμε
κάποια ενθάρρυνση. Εάν ανοίξεις
και διαβάσεις το Λόγο του Θεού ε-
κεί θα βρεις τρία σημεία ώστε να
μην είσαι πια μόνος.

Το πρώτο είναι να σκύψεις
στον Ιησού και τότε σίγουρα θα

βρεις ικανοποίηση. Το δεύτερο εί-
ναι να μην κοιτάς πλέον τις δικές
σου ανάγκες, αλλά όσο μπορείς να
βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο που
αυτή τη στιγμή ίσως σε χρειάζε-
ται. Και το τρίτο είναι να αρχίσεις
να λατρεύεις και να δοξολογείς
τον Κύριο μαζί με άλλους πιστούς.
Αυτές οι ενέργειες θα αλλάξουν
τον τρόπο σκέψης σου και θα σου
θυμίσουν πως όταν γνωρίζεις το
Θεό ποτέ δεν είσαι μόνος. Και μην
ξεχνάς ότι πολλοί άνθρωποι μέ-
νουν μόνοι, επειδή επιλέγουν να
κτίζουν γύρω τους τοίχους αντί
για γέφυρες.

Προσεύχεστε γ ια τ ις
κυβερνήσεις

Η  γ λ υ κ ι ά  α π ά ν τ η σ η


