
Τ.Θ. 90, 19011 ΑΥΛΩΝΑΣ - ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2016 - Α.Φ.168 -  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,01 ΕΥΡΩ

Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

H  μ ο ν α δ ι κ ή  ε λ π ί δ α  γ ι α  τ η ν  Ε λ λ ά δ α

«Και ζήτησα ανάμεσά τους έναν άν-

δρα, που να ανεγείρει το περίφραγ-

μα, και να σταθεί στη χαλάστρα

μπροστά μου υπέρ τής γης, για να μη

την εξολοθρεύσω και δεν βρήκα. Γι'

αυτό, ξέχυνα την οργή μου επάνω τους

τους κατανάλωσα μέσα στη φωτιά τής

οργής μου ανταπέδωσα τους δρόμους

τους επάνω στα κεφάλια τους, λέει ο

Κύριος ο Θεός» (Ιεζ. 22:30-31).

Γνωρίζουμε ξεκάθαρα από την

Αγία Γραφή ότι η καρδιά του Θεού ε-

επιθυμεί να σώζει και να ελευθερώ-

νει και όχι να καταδικάζει και να

καταστρέφει. Είναι υπομονετικός

προς εμάς και μακρόθυμος, επιθυ-

μώντας να μη χαθεί κανένας, αλλά

όλοι να έρθουν σε μετάνοια (Β΄ Πετ.

3:9). Ωστόσο, όταν ένα έθνος, ή μια

εκκλησία, ή ένας άνθρωπος συνεχί-

ζει ν’ αμαρτάνει και αρνείται να με-

τανοήσει, εκεί έρχεται το σημείο, ό-

που ο Θεός είναι τόσο θλιμμένος α-

πό την επανάσταση και την κακία

του ανθρώπου, ώστε αναγκάζεται να

εκχύσει τη δίκαιη οργή Του.

Η Γραφή μάς προειδοποιεί ότι ο

Θεός δεν εμπαίζεται, αλλά ό,τι σπεί-

ρουμε, θα θερίσουμε (Γαλ. 6:7). Η

Ελλάδα χάνει το μεγαλείο της εξ’ αι-

τίας της αμαρτίας των κατοίκων της.

Έχουμε φθάσει στο σημείο που περι-

γράφεται στο Βιβλίο των Κριτών, στο

οποίο αυτό το έθνος πράττει «πονη-

ρά μπροστά στον Κύριο» και κάθε έ-

νας κάνει «το αρεστό στα μάτια του»

(2:11, 21:25). Όταν ένα έθνος φθά-

σει σε τέτοιο σημείο, το Βιβλίο των

Κριτών αποκαλύπτει ξανά και ξανά

ότι η κρίση είναι βέβαιο επακόλου-

θο.

Δεν εκπλήσσει κανέναν το ότι οι

μη πιστοί συνεχίζουν να απειθούν

στο Θεό! Αυτό που εκπλήσσει είναι

ότι πολλοί μέσα στην εκκλησία εί-

ναι απαθείς, χλιαροί και αδιάφοροι

σχετικά με την αμαρτία, ή, ακόμη

χειρότερα, και αυτοί οι ίδιοι επανα-

στατούν ενάντια στον Κύριο και στο

Λόγο Του. Αυτή είναι μια ώρα όπου

οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να λυ-

πηθούν για την κατάσταση του έ-

θνους, και ακόμη περισσότερο για

την κατάσταση της εκκλησίας. Ωστό-

σο, η τρομερή κατάσταση αυτού του

έθνους είναι το καθρέφτισμα της κα-

τάστασης της εκκλησίας «…έφτασε ο

καιρός να αρχίσει η κρίση από τον οί-

κο του Θεού» (Α΄ Πετ. 4:17). Η μονα-

δική ελπίδα γι’ αυτό το έθνος είναι

η ταπεινοφροσύνη, η προσευχή και

η μετάνοια από τη μεριά των ανθρώ-

πων του Θεού (”και εάν ο λαός μου,

επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνο-

μά μου, ταπεινώσουν τον εαυτό τους,

και προσευχηθούν, και εκζητήσουν το

πρόσωπό μου, και επιστρέψουν από

τους δρόμους τους τους πονηρούς, τό-

τε εγώ θα εισακούσω από τον ουρανό,

και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους,

και θα θεραπεύσω τη γη τους”  Β΄

Χρον. 7:14).

Δόξα τω Θεώ, η καρδιά του Θεού α-

κόμη ψάχνει για εκείνους που θα

«ανεγείρουν το περίφραγμα και θα

σταθούν στη χαλάστρα» ενώπιόν Του,

ώστε να μη χρειάζεται να στείλει την

επικείμενη κρίση. Η επιθυμία Του

είναι να έρθει πνευματικό ξύπνημα

και αναζωπύρωση στο λαό Του.

Έτσι, η ερώτηση δεν έχει να κάνει

με την καρδιά του Θεού, αλλά μ’ ε-

μάς. Θ’ ανταποκριθούμε; Θα φθάσου-

με τελικά στο σημείο όπου θα πετά-

ξουμε μακριά την απάθεια, τη χλια-

ρότητα και την αμαρτία και θα στρέ-

ψουμε τελείως την προσοχή μας

στον Κύριο; Πρέπει να οδηγηθούμε

στα γόνατα με βαθειά ταπεινοφροσύ-

νη, μετάνοια και μεσιτεία, γνωρίζο-

ντας πως ό,τι συμβαίνει στην Ελλά-

δα εξαρτάται από την ανταπόκρισή

μας σαν λαός του Θεού.

Η σπουδαιότητα των δοκιμασιών

Κάποιος παρακολουθούσε με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον έναν ξυλουργό καθώς
αυτός έμπηγε ένα σουβλερό ξύλο σε
μερικούς κορμούς ενώ περνούσαν α-
πό μπροστά του ξεχωρίζοντας τους απ’
τους υπόλοιπους που τους άφηνε να
περάσουν. Αυτός που τον έβλεπε, γε-
μάτος απορία τον ρώτησε γιατί ξεχωρί-
ζει αυτούς τους κορμούς. Εκείνος χα-
μογελώντας του απάντησε «Ξέρω, σου
φαίνεται παράξενο αυτό που κάνω για-
τί όλοι οι κορμοί μοιάζουν ίδιοι. Όμως
υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Οι κορ-
μοί που τους αφήνω να περάσουν προ-
έρχονται από τα δέντρα των κοιλάδων.
Εκεί το κλίμα είναι ήπιο και δε φυ-
σούν δυνατοί άνεμοι. Αντίθετα, αυτοί
που τους ξεχωρίζω μεγάλωσαν ψηλά

στα βουνά. Από μικρά δεντράκια βρί-
σκονταν εκτεθειμένοι στις κακουχίες.
Οι άνεμοι εκεί πάνω είναι πολύ δυνα-
τοί. Κάτω απ’αυτές τις δύσκολες συν-
θήκες το ξύλο τους απέκτησε ανθεκτι-
κότητα και πήρε ένα όμορφο χρώμα.
Γι’ αυτό και τους ξεχωρίζω αυτούς τους
κορμούς γιατί τους θέλω για εκλεκτή
δουλειά.»

Ο Θεός πολλές φορές αφήνει τα παι-
διά Του να δοκιμάζονται, να έχουν
προβλήματα και να συναντούν αναπο-
διές. Έτσι, αυτά δυναμώνουν και μπο-
ρούν να Τον υπηρετήσουν καλύτερα.
Γι’ αυτό ας μη δυσανασχετούμε με τις
δυσκολίες που μας βρίσκουν. Είναι
μέσα στο τέλειο σχέδιο του Θεού και εί-
ναι σίγουρα για το καλό μας.

Αυτό που χρειάζεσαι για να 

ξεπεράσεις την αμφιβολία 

είναι ΠΙΣΤΗ!

Η πίστη δεν είναι αναγκαία 

όταν γνωρίζεις 

πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, 

γιατί αυτό λέγεται γνώση. 

Είναι όταν δεν ξέρεις πού πηγαί-

νεις, όπου η πίστη σε βλέπει 

στην άλλη πλευρά. 

Η πίστη σού δίνει δύναμη. 

Είναι το φως που υπάρχει μέσα

σου, και που συνεχίζει να φέγγει

ακόμα και αν υπάρχει 

ολόγυρά σου σκοτάδι. 

Τώρα είναι που πρέπει να 

κρατήσεις ζωντανή την πίστη!

“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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Ζήτησε να γίνεις φως μέσα στον κόσμο

«Η νύχτα προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε. Ας απορρί-
ψουμε, λοιπόν, τα έργα του σκότους, και ας ντυθούμε τα ό-
πλα του φωτός» (Ρωμ. 13:12).

O Απόστολος Παύλος το ονομάζει «νύχτα». «Η νύχτα», λέ-
ει, «προχώρησε». Αυτή η λέξη φαίνεται παράξενη σε μερι-
κούς. Θεωρούν ως έκπληξη ο παρόντας καιρός να ονομάζε-
ται «νύχτα». Ζουν σε μέρες μάθησης, επιστήμης, πολιτισμού,
εμπορίου, ελευθερίας και γνώσης. Εντούτοις, στα πράγματα
του Θεού, ο κόσμος βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση «νύχτας».
Ο Θεός κοιτάει κάτω στη γη μας και καθώς γυρνά γύρω α-
πό τον ήλιο και την βλέπει, δηλώνει ότι είναι «πολύ σκοτει-
νή!» . Οι άγγελοι πηγαινοέρχονται και αναφέρουν ό,τι βλέ-
πουν στη γη μας και η συνεχής αναφορά τους είναι ότι είναι:
«πολύ σκοτεινή!». Οι πιστοί στον Κύριο Ιησού σε κάθε χώρα
συμφωνούν σ’ αυτό το θέμα. Κράζουν και αναστενάζουν εξ’
αιτίας των βδελυγμάτων που βλέπουν γύρω τους. Γι’ αυτούς
ο κόσμος φαίνεται «πολύ σκοτεινός!».

Οι περισσότεροι στον κόσμο είναι σε ανοιχτή επανάσταση
ενάντια στο Θεό. Εκατομμύρια κάτοικοι της γης δεν έχουν Βί-
βλο, Ευαγγέλιο, γνώση, πίστη, ελπίδα! Από την άλλη μεριά,
υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες χριστιανοί πάνω στη γη,
που είναι κλονισμένοι στην πίστη. Η θρησκεία τους απλά δεν
είναι Γραφική. Έχουν προσθέσει σ’ αυτή πολλά πράγματα
που δεν βρίσκονται στη Βίβλο. Έχουν αφαιρέσει πολλά που
η Βίβλος καθαρά παραγγέλλει. Υπάρχουν εκατομμύρια που
δεν ξέρουν τίποτα για τη Βίβλο, και δεν έχουν την παραμι-
κρή ιδέα για τη σωτηρία που περιλαμβάνεται στο Ευαγγέλιο.
Φυσικά, αυτό είναι νύχτα!

«΄Ας απορρίψουμε, λοιπόν, τα έργα του σκότους, και ας
ντυθούμε τα όπλα του φωτός». Πώς γίνεται όμως να «απορ-
ρίπτουμε τα έργα του σκότους»; Οφείλεις να παραμερίσεις
ο,τιδήποτε από τη ζωή σου και τις συνήθειές σου, που δεν
φέρνουν το φώς της φανέρωσης του Χριστού.  Μην κάνεις
ο,τιδήποτε που δεν θα σου άρεσε να βρεθείς να το κάνεις ό-
ταν ο Ιησούς ξανάρθει για να συγκεντρώσει τα παιδιά Του.

Ω, για καθημερινή ετοιμότητα, να δικάζουμε τον εαυτό μας
ώστε να μην κριθούμε από τον Κύριο και να κρίνουμε τον ε-
αυτό μας τώρα, έτσι ώστε να μην κριθούμε την τελευταία η-
μέρα!

Αναγνώστη, συμπεριέλαβε την ψυχαγωγία σου, τα βιβλία
σου, τις συντροφιές σου, τον τρόπο συνομιλίας σου, την κα-
θημερινή σου συμπεριφορά σε όλες τις εκβάσεις της ζωής.
Μέτρησέ τα όλα κάτω από αυτό το μέτρο: «Η νύχτα προχώ-
ρησε και η μέρα πλησίασε. Ζω σαν ένα παιδί της νύχτας – ή
σαν ένας που περιμένει την ημέρα;» Κάνε αυτό και θ’ απορ-
ρίψεις τα έργα του σκότους.

Αλλά πώς γίνεται να ντυθείς τα όπλα του φωτός; Οφείλεις
να έχεις σαν σκοπό κάθε χάρη και κάθε συνήθεια που αρμό-
ζει σ’ έναν πιστό του Χριστού, σ’ ένα παιδί του Θεού και σ’
έναν πολίτη της ουράνιας βασιλείας.

Ζήσε σαν να θεωρούσες ότι ο Χριστός πιθανόν να ερχόταν
οποιαδήποτε στιγμή. Κάνε ο,τιδήποτε, σαν να το ’κανες για
τελευταία φορά. Πες ο,τιδήποτε, σαν να το ’λεγες για τελευ-
ταία φορά. Διάβασε κάθε κεφάλαιο στη Βίβλο, σαν να μην ή-
ξερες αν θα μπορούσες να ξαναδιαβάσεις πάλι. Προσευχήσου
κάθε προσευχή, σαν να ένοιωθες ότι θα μπορούσε να ήταν
η τελευταία σου ευκαιρία. Άκουσε κάθε κήρυγμα, σαν να ή-
ταν το τελευταίο σου. Αυτός είναι ο τρόπος για να βρεθείς έ-
τοιμος. Όσο πιο πολύ πλησιάζεις προς το ουράνιο σπίτι –
τόσο πιο άγρυπνος οφείλεις να είσαι. Όσο περισσότερο κα-
ταλαβαίνεις τη δεύτερη προσωπική έλευση του Κυρίου Ιησού
– τόσο πιο ζωντανός οφείλει να είναι ο χριστιανισμός σου. 

Είμαστε μισοξύπνιοι! Είμαστε μισοξύπνιοι! Οι περισσότεροι
από εμάς, χρειάζεται  να έχουμε την καρδιά μας σε εγρήγορ-
ση. Ας ξυπνήσουμε τα νυσταγμένα μάτια της διάνοιάς μας και
ας δούμε κατάματα το γρήγορο ερχομό του Κυρίου μας.
Αρκετά μείναμε νυσταλέοι και οκνηροί δούλοι! Για τον επερ-
χόμενο καιρό, ας εργαστούμε σαν αυτούς που αισθάνονται
ότι : «Ο Κύριος σύντομα θα είναι εδώ, Ο ερχομός του Κυρί-
ου πλησιάζει!».

« Ο  ε ρ χ ο μ ό ς  τ ο υ  Κ υ ρ ί ο υ  π λ η σ ι ά ζ ε ι »  

Για αρκετά χρόνια, το Πνεύμα του Θεού

καλεί σε ετοιμότητα ταπεινούς, πεινασμέ-

νους για τον Κύριο χριστιανούς σ' όλο τον

κόσμο, να είναι έτοιμοι για το δεύτερο ερ-

χομό του Κυρίου Ιησού Χριστού, έτσι ώστε

να παραλάβει όσους είναι έτοιμοι. Οι ταπει-

νοί και πεινασμένοι άνθρωποι του Θεού βρί-

σκονται σε επαγρύπνηση από το Άγιο Πνεύ-

μα, σε ετοιμότητα και σε αφύπνιση «αναση-

κωθείτε και σηκώστε ψηλά τα κεφάλια σας,

επειδή, πλησιάζει η απολύτρωσή σας»

(Λουκ. 21:28).  

Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε

είναι ότι ο Ιησούς έρχεται, αλλά είναι τελεί-

ως διαφορετικό το να είμαστε έτοιμοι για

τον ερχομό Του - όπως απεικονίζεται από

τις πέντε φρόνιμες και τις πέντε μωρές παρ-

θένες στο 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαί-

ου Αγίου Ευαγγελίου, και το «ο ένας παρα-

λαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται» του

Ματθ. 24:37-42. 

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θε-

ού, είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας (Εφ. 5:23-

24) και όλοι πρέπει να δίνουμε μεγάλη προ-

σοχή σ' αυτά που λέει! «Όλοι εμείς θα πα-

ρασταθούμε στο βήμα του Χριστού» (Ρωμ.

14:10). Εκείνη την ημέρα δεν πρόκειται να

σταθούμε ενώπιον του θρόνου της κρίσης

κανενός άλλου.    

Ο Ιησούς λέει: «Αν κάποιος με αγαπάει,

θα φυλάξει τον Λόγο Μου» (Ιωαν. 14:23).

Επίσης διαβάζουμε «εκείνος που αθετεί Εμέ-

να, και δεν δέχεται τα λόγια Μου, έχει αυ-

τόν που τον κρίνει, ο Λόγος που μίλησα ε-

κείνος θα τον κρίνει κατά την έσχατη ημέ-

ρα» (Ιωα. 12:48). Πόσο φοβερό είναι ν' α-

γνοούμε ή να παραμελούμε τις συνεχείς

προειδοποιήσεις και εντολές του Κυρίου Ιη-

σού Χριστού στο να είμαστε έτοιμοι και στο

να προσέχουμε και να προσευχόμαστε πά-

ντοτε (Ματθ. 24:44, Λουκ. 21:34-36, Μαρκ.

13:34-37).       

«΄Ηρθε ο γάμος του Αρνίου, και η γυναί-

κα Του ετοίμασε τον εαυτό της» (Αποκ.

19:7).   

«Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θε-

ού, κι  ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται

να είμαστε, γνωρίζουμε όμως, ότι όταν φα-

νερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, επει-

δή θα Τον δούμε καθώς είναι. Και καθένας

που έχει αυτή την ελπίδα επάνω σ' Αυτόν,

αγνίζει τον εαυτό του, όπως Εκείνος είναι

αγνός» (Α΄Ιωα. 3:2-3). 

Κατά χάρη είμαστε σωσμένοι, διαμέσου

της πίστης (Εφεσ. 2:8) και ανταμειβόμαστε

ανάλογα με τα έργα μας. «Και δέστε, έρχο-

μαι γρήγορα, και ο μισθός μου είναι μαζί

μου, για να αποδώσω σε κάθε έναν όπως

θα είναι το έργο του» (Αποκ. 22:12).

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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Η  π α γ ί δ α  τ η ς  α υ τ ό - δ ι κ α ί ω σ η ς

Δυστυχώς δεν έχουν πεθάνει όλοι

οι Φαρισαίοι, αλλά υπάρχουν ακό-

μα και στις πιο πνευματικές εκκλη-

σίες. Εξωτερικά δείχνουν δίκαιοι και

πνευματικοί άνθρωποι, αλλά μέσα

τους είναι «γεμάτοι από υποκρισία

και ανομία.» (Ματθ.23:28). Θα πρέ-

πει ίσως να ρωτήσουμε τους εαυτούς

μας : «Μήπως είμαι και εγώ ένας α-

πό αυτούς;»

Όταν ο Νάθαν έδωσε στο Δαβίδ το

μήνυμα του Θεού και του είπε για τη

μεγάλη αμαρτία που είχε διαπράξει,

αμέσως ο Δαβίδ ζήτησε με ταπείνω-

ση από το Θεό να τον συγχωρέσει

«Και ο Δαβίδ είπε στον Νάθαν:

Αμάρτησα στον Κύριο. Και ο Νάθαν

είπε στον Δαβίδ: Και ο Κύριος παρέ-

βλεψε το αμάρτημά σου δεν θα πεθά-

νεις» (2 Σαμ.12:13). Ο Δαβίδ υπέφε-

ρε πολύ από τις συνέπειες της τρομε-

ρής αυτής αμαρτίας αλλά όταν εξο-

μολογήθηκε και άφησε τις αμαρτίες

του, τότε ο Θεός τον συγχώρεσε.

«Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες

μας Αυτός είναι πιστός στο λόγο Του

και είναι δίκαιος ώστε να συγχωρή-

σει τις αμαρτίες μας και να μας κα-

θαρίσει από κάθε αδικία.» (1 Ιω-

αν.1:9)

Πόσο συχνά ο Θεός αντιμετωπίζει

προβλήματα με τους «παλιούς» πι-

στούς που συχνά δυσκολεύονται να

έρθουν στην παρουσία του Θεού και

με ταπείνωση και ειλικρίνεια να πα-

ραδεχτούν τις αμαρτίες τους. Πόσο

φοβερή και ύπουλη είναι η αμαρτία

της αυτό-δικαίωσης. Μην ξεχνάμε ό-

τι οι θρησκευτικοί ηγέτες στις μέρες

του Ιησού ήταν που προκάλεσαν τη

σταύρωσή Του. Είναι πραγματικά

δύσκολο για έναν άνθρωπο με καλή

φήμη και θέση στην εκκλησία, να τα-

πεινώσει μέχρι εδάφους τον εαυτό

του και να ομολογήσει ανοικτά ότι έ-

χει αμαρτήσει. 

Έχουμε την τάση να δικαιολογού-

με τους εαυτούς μας, να δικαιωνόμα-

στε και να κατηγορούμε τους άλλους

ή τις καταστάσεις ή ακόμα και τον ί-

διο το Θεό, ώστε μετά απ’ όλα αυτά

να μη δείχνουμε και τόσο κακοί. Ω

πόσο απατηλή είναι η ανθρώπινη

καρδιά! Μακάρι ο Θεός να μας βοη-

θήσει ν’ ανοίξουν τα μάτια της καρ-

διάς μας!  «Όλα αυτά τα άκουγαν και

οι Φαρισαίοι. και τον περιγελούσαν.

Μα ο Ιησούς τούς είπε: ‘Εσείς παρι-

στάνετε τους δίκαιους μπροστά

στους ανθρώπους, αλλά ο Θεός γνω-

ρίζει τις καρδιές σας, καθότι εκείνο

που είναι ανώτερο για τους ανθρώ-

πους, για το Θεό είναι σιχαμερό.»

(Λουκ.16:14-15)

Μήπως και εσύ είσαι κάποιος θρη-

σκευτικός ηγέτης; Μήπως είσαι ένας

«παλιός» πιστός; Τότε πρόσεξε να

βαδίζεις όσο πιο ταπεινά γίνεται ε-

νώπιον του Θεού. Ίσως μάλιστα να

μη δείχνεις και τόσο σπουδαίος, όσο

νομίζεις, στα μάτια του Θεού. Ο Ιη-

σούς είπε στους θρησκευτικούς ηγέ-

τες της εποχής Του, «Πραγματικά,

σας λέω, οι τελώνες και οι πόρνες

βρίσκονται πιο μπροστά από σας

στο δρόμο που οδηγεί στη βασιλεία

του Θεού.» (Ματθ.21:31)

Είναι υπερβολικά επικίνδυνο να

βρισκόμαστε στο σημείο όπου επιθυ-

μούμε τις επευφημίες των ανθρώπων,

ή όπου μας αρέσει να δεχόμαστε τους

επαίνους του κόσμου. «Κι άλλωστε,

πώς είναι δυνατόν να πιστέψετε ε-

σείς, τη στιγμή που επιζητάτε επαί-

νους ο ένας από τον άλλο, ενώ τη δό-

ξα από μέρους του μόνου αληθινού

Θεού δεν την επιζητάτε;» (Ιωαν.5:44)

«Αλίμονο σε σας, όταν όλοι οι άν-

θρωποι σας επαινούν, γιατί τα ίδια

έκαναν και στους ψευδοπροφήτες οι

πρόγονοί τους.» (Λουκ.6:26)

Είσαι Χριστιανός; Έχεις «προσκλη-

θεί» στο γάμο; (Ματθ.22:1-14). Πρό-

σεξε μήπως είσαι πολύ απασχολημέ-

νος με άλλα πράγματα και αμελήσεις,

την ταπεινή, με προσευχή πορεία

σου, όπου το κύριο μέλημά σου δε θα

είναι τι ο κόσμος σκέφτεται για σένα,

αλλά πώς να ευχαριστείς το Θεό με

τη ζωή σου. Πολλοί είναι οι καλεσμέ-

νοι αλλά λίγοι οι εκλεκτοί διαβάζου-

με στο Ματθ.22:14 και 20:16.

Όταν κάποιος σε κριτικάρει, ή ό-

ταν κάποιο κήρυγμα σε «κτυπάει»,

μην αντισταθείς, ούτε να προσπαθή-

σεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.

Αντιθέτως πες : «ίσως ο Θεός θέλει

κάτι να μου πει για ν’ αλλάξω. Ίσως

αυτή η σκληρή κριτική έχει μεγάλη

δόση αλήθειας». «Τεθείτε λοιπόν με

ταπείνωση κάτω από το στιβαρό χέ-

ρι του Θεού ώστε να σας υψώσει ό-

ταν έρθει η κατάλληλη γι' αυτό ώ-

ρα.» (1 Πετρ.5:6)

«Ο Θεός αντιστέκεται στους περή-

φανους, στους ταπεινούς όμως δίνει

χάρη» (Ιακ.4:6). Ο Θεός αντιστάθηκε

στον Ιώβ μέχρις ότου ο Ιώβ Του πα-

ραδώσει την υπερηφάνειά του και

την αυτό-δικαίωσή του. Όταν ο Ιώβ

ταπείνωσε τον εαυτό του και εξομο-

λογήθηκε τις αμαρτίες του, τότε ήταν

που ο Κύριος τον ελέησε, τον βοήθη-

σε και τον ευλόγησε περισσότερο α-

πό ποτέ. 

Ο Ησαΐας ήταν προφήτης και κά-

ποια μέρα είδε σε όραμα την αγιότη-

τα του Θεού και είπε : «ΚΑΤΑ τον

χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας,

είδα τον Κύριο να κάθεται επάνω σε

έναν θρόνο ψηλό και υπερυψωμένο,

και το κράσπεδό του γέμισε το ναό.

Τότε, είπα: Ω ταλαίπωρος εγώ! Επει-

δή, χάθηκα για τον λόγο ότι, είμαι

άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη, και

κατοικώ ανάμεσα σε λαό με ακάθαρ-

τα χείλη επειδή τα μάτια μου είδαν

τον Βασιλιά τον Κύριο των δυνάμε-

ων.» (Ησα.6:1,5)

Ο Κύριος συνάντησε τον Ησαΐα α-

κριβώς στο σημείο που εκείνος ταπεί-

νωσε τον εαυτό του και ο Κύριος του

είπε : «Δες αυτό άγγιξε τα χείλη σου

και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η

αμαρτία σου καθαρίστηκε.» (Ησα.

6:7). Ακόμα και ένας προφήτης είχε

ανομία και αμαρτία στη ζωή του η

οποία μέχρι εκείνη την ώρα δεν ήταν

αντιληπτή παρά μόνο κάτω από τη

φώτιση που η παρουσία του Θεού έ-

φερε στα βάθη της καρδιάς του και έ-

τσι μπόρεσε να την εξομολογηθεί και

να παραιτηθεί απ’ αυτή.

“Ευλογημένος 

να ‘ναι ο Κύριος 

που άκουσε 

της δέησής μου τη φωνή. 

Ο Κύριος ενίσχυσή μου

και  προστασία μου, 

σ’ Αυτόν έλπισε 

η καρδιά μου!

Βρήκα βοήθεια 

κι αναγάλλιασα, 

με το τραγούδι μου 

θα Τον ευχαριστήσω” 
Ψαλμ.28:6-7
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Πνευματική άσκηση

«Αλλ' όμως το γερό θεμέλιο που έ-

θεσε ο Θεός παραμένει ακλόνητο κι

έχει τούτη τη σφραγίδα: 'Γνωρίζει ο

Κύριος τους δικούς του' κι επίσης:

'Να στέκεται μακριά από την αδικία

ο καθένας που ομολογεί το όνομα του

Κυρίου!» B΄ Τιμ.2:19

Στις αρχές του αιώνα, ένας φτωχός

αγρότης πέρασε από μια εξαιρετικά

δύσκολη κατάσταση, όπου μια επι-

δημία χτύπησε τα ζώα του και έχα-

σε πολλά από αυτά. Η οικογένεια  εί-

χε οχτώ ανήλικα παιδιά που μεγά-

λωναν και συντηρούνταν μέσω της

φτωχικής, οικόσιτης αυτής οικονο-

μίας.

Όταν πέθανε και η δέκατη αγελά-

δα, ήταν πια φανερό πως η οικογέ-

νεια είχε πρόβλημα διαβίωσης. Ο

άνθρωπος αυτός είχε μια πίστη α-

ξιοθαύμαστη, που δεν διαταρασσό-

ταν από τις τρικυμίες της ζωής. Κά-

λεσε όλη τη μεγάλη του οικογένεια

να μαζευτεί, όπως κάθε μέρα, για τη

μελέτη της Αγίας Γραφής και για

προσευχή. Καθώς ήταν όλοι στα γό-

νατα, ο πιστός πατέρας σήκωσε τα

χέρια του και απευθύνθηκε στον

Πατέρα Θεό : «Κυριέ μου, ακόμη

κι αν μου  αφαιρέσεις κάθε τι

που έχω, εγώ θα εξακολουθώ να

έχω το χέρι μου μέσα στο δικό

Σου. Δε θα Σε αφήσω να με ε-

γκαταλείψεις». Ήταν μια προσευ-

χή καρδιάς δυνατής, μια πρόκληση

για το Θεό που πιστεύουμε, στηριγ-

μένη βαθιά στις υποσχέσεις του Λό-

γου Του.

Η πίστη υπαγορεύει στο Θεό, Τον

δεσμεύει. 

Η πίστη υποχρεώνει το Θεό να α-

παντήσει.

Η πίστη προκαλεί το Θεό να φα-

νεί δυνατός «υπέρ των εχόντων την

καρδίαν αυτών τελείαν προς Αυτόν».

Η πίστη κάνει θαύματα στη ζωή

μας.

Πίστη στο Θεό σημαίνει δύναμη

Θεού στη γη μας.

Χωρίς πίστη ο άνθρωπος είναι μό-

νος, αποκομμένος από τη ζωή, χω-

ρίς Θεό.

«Άλλωστε δεν ντρέπομαι για το

Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί εί-

ναι δύναμη Θεού για σωτηρία

στον καθένα που πιστεύει, τόσο

για τον Ιουδαίο αρχικά όσο και

για τον Έλληνα.» Ρωμ.1:16

Κάποιος χάρισε μια Καινή Δια-

θήκη στην κόρη ενός ανθρακω-

ρύχου στην Ουκρανία. Μα ο πα-

τέρας ήταν άθεος και δεν ήθελε

να διαβάζει «τέτοια πράγματα»

η κόρη του. Κάποιες φορές της

έπαιρνε την Καινή Διαθήκη με το

ζόρι, άλλοτε εκείνη την έκρυβε

και άλλοτε την έβλεπε να διαβά-

ζει κρυφά τη νύχτα στο λιγοστό

φως ενός κεριού. 

Μια μέρα, γεμάτος περιέργεια,

πήρε το βιβλίο μαζί του στα ο-

ρυχεία, για να δει ο ίδιος τι έγρα-

φε, που είχε το τόσο ενδιαφέρον.

Το κράτησε εκεί, για να το δια-

βάζει στα διαλείμματα του. Η κο-

πέλα έχασε την Καινή Διαθήκη

και νόμιζε ότι της την πέταξε.

Εκείνες τις μέρες έπεσε μια στοά

στα ορυχεία και αποκλείστηκε ο

πατέρας της μαζί με άλλους ερ-

γάτες. Τρεις μέρες πάλευαν τα

συνεργεία για να τους απεγκλω-

βίσουν. Όταν τελικά κατάφεραν

να τους βρουν, είχαν όλοι πεθά-

νει.  Κοντά τους βρέθηκε και η

Καινή Διαθήκη. Στην τελευταία

σελίδα υπήρχε τυπωμένο ένα

πλαίσιο, με τα εξής λόγια : «Εδώ

γράψε την ημερομηνία που δέ-

χτηκες τον Ιησού Χριστό ως Σω-

τήρα σου». Εκεί η κοπελίτσα είχε

γράψει το δικό της όνομα. Από

κάτω υπήρχε τώρα γραμμένο και

το όνομα του πατέρα της, με τη
φράση : «Κι εγώ δέχτηκα τον Ιη-

σού Χριστό». Κι από κάτω άλλες

27 υπογραφές εργατών, που,

πριν πεθάνουν στη στοά του ο-

ρυχείου, επί τρεις μέρες διάβα-
ζαν από εκείνην την Καινή Δια-

θήκη.

Δεν πάει ποτέ χαμένος ο Λό-

γος του Θεού. Φέρνει επανάστα-

ση μέσα στις καρδιές. Αλλάζει

ζωές. Σώζει ψυχές. Τον έχουμε ό-

λοι ανάγκη. Τον έχουν ανάγκη οι

γύρω μας. Ακόμη κι αυτοί που

αρνούνται το Θεό. Αν Τον αρνού-

νται, είναι γιατί δεν Τον γνωρί-

ζουν. Δεν συνάντησαν τον Ιησού

Χριστό. Μα πρέπει να μάθουν γι'

Αυτόν, όσο ακόμη υπάρχει και-

ρός. Πρέπει να σωθούν, πριν εί-

ναι αργά, πριν είναι αιώνια αργά.

Κανείς δεν γνωρίζει τι περιθώρια

θα έχει  την τελευταία στιγμή.

Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός.

Μέσα στο ορυχείο
Α π ό  έ ν α  δ ω μ ά τ ι ο  

ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ . . .

«Γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε

πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύνα-

μης και αγάπης και σωφρονισμού.»

2 Τιμ.1:7

Ένας έμπορος πριν από χρόνια,

βρέθηκε στο Ουισκόνσιν της Αμερι-

κής για δουλειές και επειδή δεν υ-

πήρχε στο ξενοδοχείο δωμάτιο ε-

λεύθερο για να μείνει, τον έβαλαν

να μοιραστεί το δωμάτιο κάποιου

άλλου. Αυτός ο έμπορος ήταν πι-

στός του Ιησού Χριστού και είχε μια

πιστή μητέρα, η οποία πριν φύγει

από αυτόν τον κόσμο τον είχε πα-

ρακαλέσει να της υποσχεθεί ότι κά-

θε μέρα της ζωής του, όπου κι αν

βρίσκεται, θα γονατίζει να προσεύ-

χεται, θα διαβάζει την Αγία του

Γραφή κι έτσι θα πηγαίνει για ύ-

πνο. Δεν μπορούσε να παραβεί αυ-

τή την υπόσχεση, έτσι λοιπόν γονά-

τισε, προσευχήθηκε και τότε ο συ-

γκάτοικός του έτρεξε δίπλα του και

του είπε : «Αδελφέ μου,  κι εγώ εί-

μαι πιστός του Χριστού!». Πέρασαν

όλο το βράδυ μαζί με το Λόγο του

Θεού, ανταλλάσοντας εμπειρίες

και σκέψεις. Τότε ήταν που σκέφτη-

καν, για πρώτη φορά, να βάλουν

την Καινή Διαθήκη σε όλα τα ξενο-

δοχεία της πόλης, και στη συνέχεια

σε όλα τα ξενοδοχεία της πολιτεί-

ας. Έτσι  ξεκίνησε το γνωστό πια

έργο των Γεδεωνιτών, που τοποθε-

τούν δωρεάν Καινές Διαθήκες σε

κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου, αλλά

μοιράζουν και σε στρατόπεδα, σώ-

ματα ασφαλείας, σχολεία, κλπ.

Είναι καμάρι και δόξα να είσαι

πιστός του Χριστού, γιατί να το

κρύψεις; Είναι θαύμα του Ουρανού

αν είσαι πριγκιπόπουλο της αιώ-

νιας Βασιλείας του, γιατί να μην

το φανερώσεις! Υπάρχουν πολλοί

γύρω σου που χρειάζονται τη μαρ-

τυρία σου για το Χριστό, την προ-

σευχή σου, την υπηρεσία σου. Υπάρ-

χουν πολλά που μπορούν να γίνουν,

για να δώσουμε το ζωντανό νερό

που ξεδιψάει τις πονεμένες ψυχές

δίπλα μας, το Λόγο του Θεού. Ας

σταθούμε με πνεύμα δυνάμεως και

αγάπης και σωφρονισμού, πιασμέ-

νοι από το χέρι του Κυρίου μας, που

μας οδηγεί σταθερά και σίγουρα, κι

Εκείνος θα ελκύει τις ψυχές στη

χάρη Του.



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΣΕΛΙΔΑ 5

Φ ό β ο ς  Θ ε ο ύ

Αλήθεια, γιατί συμβαίνει αυτό,
σήμερα, ο πολύς κόσμος να είναι
πλήρως αδιάφορος για τα πνευματι-
κά και τα αιώνια πράγματα και λά-
τρης μάλλον των ηδονών παρά του
Θεού; Γιατί η περιφρόνηση του ου-
ρανού γίνεται πιο ανοικτά, πιο κα-
τάφωρα, πιο αψήφιστα; Η απάντηση
είναι, διότι «δεν υπάρχει ο φόβος
Θεού μπροστά στα μάτια τους»
(Ρωμ. 3:18).

Γιατί η εξουσία των Γραφών έχει
τόσο δραματικά υποβιβαστεί; Γιατί
ανάμεσα ακόμα και σε αυτούς που
λένε ότι είναι άνθρωποι του Κυρίου
υπάρχει τόσο μικρή υποταγή στο
Λόγο Του και οι εντολές Του παίρ-
νονται τόσο ελαφρά και τόσο εύκο-
λα παραμελούνται; Ω! Αυτό που
χρειάζεται να τονιστεί σήμερα είναι
ότι ο Θεός, είναι ο Θεός του δέους.

«Αρχή σοφίας είναι ο φόβος τού
Κυρίου» (Παρ. 1:7).  Ευτυχισμένη
η ψυχή που έχει αισθανθεί δέος α-
πό τη θέα της μεγαλοπρέπειας του
Θεού, που είχε μια όραση της υπερ-
βολικής μεγαλειότητας του Θεού,
της ανείπωτης αγιότητάς Του, της
τέλειας δικαιοσύνης Του, της ακα-
ταμάχητης δύναμής Του, της υπέρ-
τατης χάρης Του. Είναι κανένας
που μπορεί να πει: «Μα, μόνο οι μη
σωσμένοι, αυτοί που είναι μακριά
από το Χριστό, πρέπει να Τον φο-
βούνται»; Τότε, η σωστή απάντηση

είναι ότι οι σωσμένοι, αυτοί που εί-
ναι με το Χριστό, προτρέπονται να
εργάζονται τη σωτηρία τους με «φό-
βο και τρόμο» (Φιλιπ. 2:12). Υπήρ-
χε καιρός, όπου όταν ήταν συνήθεια
να μιλάμε για έναν πιστό «με φόβο
Θεού» - αυτός ο χαρακτηρισμός έ-
τεινε να εκλείψει. Το μόνο που ε-
ξυπηρετούσε ήταν για να δείξει από
πού ο πιστός είχε εκπέσει. Παρόλα
αυτά, παραμένει ακόμη γραμμένο:
«Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα
παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλα-
χνίζεται αυτούς που Τον φοβού-
νται» (Ψαλ. 103:13).

Όταν μιλούμε για άγιο φόβο, φυ-
σικά, δεν εννοούμε έναν ταπεινωτι-
κό φόβο, σαν αυτόν που κυριαρχεί
σε αυτούς που λατρεύουν ψεύτι-
κους θεούς. Όχι, εννοούμε αυτό το
πνεύμα που ο Κύριος υπόσχεται να
ευλογήσει, αυτό το πνεύμα στο ο-
ποίο αναφερόταν ο προφήτης όταν
έλεγε: «…Σ’αυτόν θα επιβλέψω,
στον φτωχό, και συντριμμένον στο
πνεύμα, κι εκείνον που τρέμει στον
λόγο Μου» (Ησα. 66:2). Αυτό εννο-
ούσε ο απόστολος όταν έγραφε:
«Όλους να τους τιμήσετε, την αδελ-
φότητα να αγαπάτε. τον Θεό να φο-
βάστε, τον βασιλιά να τιμάτε»
(Α΄Πετ. 2:17). Και τίποτε άλλο δεν
θα καλλιεργήσει αυτόν τον άγιο φό-
βο, όσο η αναγνώριση της υπέρτα-
της Μεγαλειότητας του Θεού.

Ά γ ι α  θ λ ί ψ η

Τις τελευταίες μέρες θα υπάρχει «στενο-

χώρια των εθνών…οι άνθρωποι θα λιποψυ-

χούν από τον φόβο» (Λουκ. 21: 25-26). Αυ-

τή η στενοχώρια προέρχεται εξ’ αιτίας των

πολέμων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος

στενοχώριας που έρχεται από το Θεό. Την

είχε ο Αβραάμ, ο Μωυσής, και ο Παύλος, ό-

ταν αγωνιούσαν για το λαό τους. Οι ανέμε-

λοι χριστιανοί δεν ξέρουν τίποτα για την «ά-

για θλίψη». Είναι ικανοποιημένοι «να παρα-

σύρονται από το κύμα» και λένε : «Τίποτα

δεν θα γίνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει!».

Αλλά σε κάθε γενιά ο Θεός σηκώνει έναν α-

συνήθιστο πιστό, που τολμά να «σταθεί στο

χάλασμα» και να πάει κόντρα στο ρεύμα

(Ιεζ. 22:30).

Κανένας δε θα ξεσηκωθεί να βελτιωθεί,

εάν πρώτα δεν είναι ανικανοποίητος με τα

τωρινά κατορθώματά του. Η αδιαφορία ε-

μποδίζει την πρόοδο. Είναι καλλίτερο να κά-

νεις λάθη προσπαθώντας να διορθώσεις έ-

να κακό, παρά να οπισθοχωρείς και ν’ ανα-

ρωτιέσαι γιατί δεν έγινε μ’ έναν άλλο τρό-

πο. Κάθε μακρινή απάντηση στην προσευ-

χή έχει έρθει γιατί κάποιος έζησε πιο μπρο-

στά από τα νωθρά αδέλφια του και έκραξε

δυνατά στο Θεό μέχρι που κάτι συνέβη.

Μερικές φορές βρίσκεται κάποιος που ξε-

σηκώνεται και διακηρύττει ότι δεν θα είναι

ικανοποιημένος να «πάει με το ρεύμα».

Στρέφεται προς τους ενάντιους ανέμους και

τους αναγκάζει να πάρουν τέτοια κατεύθυν-

ση ώστε να τον οδηγήσουν στο επιθυμητό

λιμάνι. Συγκεντρώνει τα λάθη του και διδά-

σκεται από τις ήττες του μέχρι οι άλλοι να

νοιώσουν ντροπή που προσπάθησαν να τον

εμποδίσουν.

Ο Θεός περιμένει να εμφανιστεί στη βρο-

ντή της δύναμής Του. Αλλά δε θα το κάνει,

έως ότου κάποιος σηκωθεί και αναγγείλει με

μια άγια αγωνία ψυχής ότι μέσω της ουρά-

νιας χάρης «Κάτι θα συμβεί!». Θα είσαι εσύ

και εγώ αυτός ο κάποιος;

Τι θα κάνουμε στον Ουρανό;

«Οι δούλοι Του θα Τον λατρέψουν. Θα
βλέπουν το πρόσωπό του, και τ' όνομά του
θα είναι γραμμένο πάνω στα μέτωπά τους.»
(Αποκ.22:3-4)

Συχνά αναρωτιόμαστε τι θα κάνουμε στον
ουρανό. Θα καθόμαστε πάνω στα σύννεφα
και θα παίζουμε με ουράνιες άρπες; Θα φτε-
ρουγίζουμε πάνω σε ανάλαφρα φτερά; Στο
όραμά του ο απόστολος Ιωάννης είδε τρεις
ουράνιες δραστηριότητες.   

Η πρώτη είναι η λατρεία (Αποκ.22:3).
Όποιο και αν είναι το είδος της λατρείας που
θα προσφέρουμε στο Κύριο, δε θα νιώθου-
με ανεπαρκείς, κουρασμένοι, αδύναμοι. Στον
ουρανό θα είμαστε δοσμένοι με νου και  σώ-
μα στο να δοξάζουμε το Θεό.

Η δεύτερη δραστηριότητα θα είναι να βλέ-
πουμε: «Θα βλέπουμε το Πρόσωπό
Του» (εδ.4). «Τώρα βλέπουμε απροσδιόρι-
στα σαν σε θαμπό καθρέφτη» (1
Κορ.13:12), αλλά στον ουρανό θα βλέπου-
με το Σωτήρα μας πρόσωπο προς πρόσωπο
και «θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν» (1 Ιω-
αν.3:2). Αυτό εννοεί στην Αποκάλυψη 22:4
όταν λέει, «Τ' όνομά του θα είναι γραμμένο
πάνω στα μέτωπά τους.». Το όνομα του Θε-
ού αντιπροσωπεύει τον τέλειο χαρακτήρα
Του, έτσι το να φέρουμε το όνομά Του ση-
μαίνει να είμαστε σαν Αυτόν. Στον ουρανό
ποτέ δεν πρόκειται να παλέψουμε με την α-
μαρτία, αλλά θ’ αντανακλούμε την ομορφιά
της αγιότητάς Του.

Και η τρίτη δραστηριότητα είναι η Βασι-
λεία. Θα υπηρετούμε το Βασιλιά μας με το
να βασιλεύουμε μαζί Του «στους αιώνες των
αιώνων» (Αποκ.22:5)

Πώς θα περνάμε λοιπόν τον καιρό μας
στον ουρανό; Θα δοξάζουμε το Θεό, θα βλέ-
πουμε τον Σωτήρα μας και θα βασιλεύουμε
μαζί Του για πάντα.  Το σίγουρο είναι ότι
αυτοί που αγαπούν και λατρεύουν το
Θεό εδώ πάνω στη γη, θα νιώθουν σαν
το σπίτι τους μόλις πάνε στον Ουρανό.

«Ταπεινωθείτε μπροστά

στον Κύριο κι αυτός θα σας

υψώσει» (Ιακ.4:10).

Μην αφήνεις ανεκμετάλλευ-

τη καμιά ευκαιρία για να

τσακίσεις την υπερηφάνειά

σου. 

Ταπεινώσου μπροστά στο Θεό

και στους ανθρώπους, όποτε

το Πνεύμα του Θεού σε παρα-

κινεί να το κάνεις. 

Μη σκεφθείς ότι αυτό θα σε

πονέσει, γιατί το κέρδος θα

είναι ασύγκριτο. 

Ο Θεός παρέχει χάρη στους

ταπεινούς, ναι, τους υψώνει

μέχρι το θρόνο Του και τους

βάζει στην καρδιά Του.

Basilea Schlink
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Αν η αληθινή κρίση έχει τη σωστή θέ-

ση ανάμεσα στο λαό του Θεού, θα υ-

πάρχει απέναντι στην αμαρτία η ίδια

στάση που κάποια στιγμή θα υπάρξει

και την ώρα της τελικής Κρίσης. Θα κρι-

θούμε τότε με το ίδιο μέτρο δικαιοσύνης

που το Άγιο Πνεύμα περιμένει από μας

σήμερα. Η ψυχή που τώρα δεν εκτιμά

το μέτρο της δικαιοσύνης του Θεού θα

βρεθεί αντιμέτωπη με αυτό στην τελική

Κρίση.  

Υπάρχει στον κόσμο ένα πνεύμα που

προσπαθεί να επικρίνει το Θεό για το

μέτρο της δικαιοσύνης Του. Το πνεύμα

αυτό διακηρύττει ότι ο Θεός έχει πολύ υ-

ψηλές απαιτήσεις, ότι είναι αδύνατο να

ζήσει κάποιος σύμφωνα μ' αυτές και ό-

τι η άγια οδός είναι πολύ στενή.  

Όταν μια πραγματική ειλικρίνεια από

το Άγιο Πνεύμα έρθει πάνω σ' ένα άτο-

μο, θα δει ότι το μέτρο του Θεού είναι το

απόλυτα σωστό. Όταν το Άγιο Πνεύμα έ-

χει τον πλήρη έλεγχο των πραγμάτων,

κάθε τι αμαρτωλό παραμερίζεται και υ-

ποφέρει. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα

πράγματα πάντοτε. Δεν πρέπει το Άγιο

Πνεύμα να σβήνεται και οι άγιοι να υπο-

φέρουν, ενώ η αμαρτία και το λανθασμέ-

νο πνεύμα να απελευθερώνονται.  

Στη μεγάλη τελική Κρίση, ο άνθρωπος

θα σοβαρευτεί και θα έρθει στα λογικά

του, θα μπορέσει να δει τα πράγματα

σωστά και οι ευθύνες θα αποδοθούν ε-

κεί που ανήκουν. Αυτός είναι ο μόνος

τρόπος για να έρθει η αφύπνιση που

χρειαζόμαστε σήμερα και που θα δοξά-

σει το Θεό.      

Στην τελική Κρίση ο Θεός θα δικαιω-

θεί πλήρως. Η καθαρότητά Του δε θα

κατηγορηθεί ούτε θα αμφισβητηθεί πλέ-

ον. Η αμαρτία θα εκτεθεί και κανένας δεν

θα πάρει δόξα γι αυτήν. Οι άνθρωποι θα

μπορέσουν να δουν τα πράγματα όπως

ποτέ πριν δεν τα είχαν δει. 

Κατά τον ίδιο τρόπο η δίκαιη κρίση

πρέπει να υπάρχει μέσα σε κάθε ανα-

ζωπύρωση για να έρθει πραγματική εν-

δυνάμωση και ο Θεός να δοξαστεί. 

Η κρίση πρέπει ν' αρχίσει 

από τον οίκο του Θεού
Αγιότητα και  Προσευχή

Μόνο μέσω της προσευχής ο Θεός

μάς γνωρίζει.  Εμείς ούτε καν γνωρίζου-

με τον ίδιο μας τον εαυτό.  Πόσο δυ-

σμενής είναι η κοινωνική μας θέση ε-

δώ.  Όλοι οι χριστιανοί δεν είναι ίσοι ό-

σον αφορά τη ζωή της προσευχής.  Αυ-

τό που μετράει εδώ είναι η πνευματικό-

τητα και μόνον.  Ο Θεός δε μπορεί να

απειληθεί.  Δε μπορεί να εξαπατηθεί.

Δε μπορεί να αλλοιωθεί,  ούτε να εξα-

γοραστεί,  ούτε να παζαρευτεί.  Οι νόμοι

της προσευχής Τού ανήκουν.  «Κλείσε

την πόρτα! » Θεατές δεν επιτρέπονται

εδώ.  Κανένα παράθυρο δεν πρέπει να

δείχνει το χώρο της προσευχής.

Οι άσκοπες επαναλήψεις είναι απο-

κρουστικές στο Θεό.  Οι συνθήκες της

προσευχής τίθενται αποκλειστικά από

τον Ίδιο το Θεό.  O  D uncan Campbel l ,

που χρησιμοποιήθηκε από το Θεό στην

αναζωπύρωση στις Εβρίδες Νήσους

της Σκωτίας το 1950,  κήρυξε ένα βρά-

δυ όταν ο ουρανός ήταν πνευματικά

κλειστός.  Ξαφνικά ο D uncan σταμάτη-

σε το κήρυγμα,  και κάλεσε να προσευ-

χηθεί ένας νεαρός.  Ο « νεαρούλης»

σταμάτησε πριν προσευχηθεί για να

πει:  «Α!  Ποια η ωφέλεια της προσευχής

εάν δεν είμαστε σωστοί ενώπιον του

Θεού; » Έπειτα,  επικαλέστηκε τον 24ο

ψαλμό και τότε ο φόβος του Κυρίου έ-

πεσε επάνω σε πολλούς.  Η «φωτιά» έ-

πεσε και η περιοχή γνώρισε ότι ο Κύ-

ριος επισκέφθηκε τα παιδιά Του.

Πόσο ακριβής είναι ο Κύριος σ’ αυ-

τόν τον 24ο Ψαλμό!  Ο Θεός λέει ότι

δεν μπορούμε να «ανέβουμε στο βου-

νό του Κυρίου»,  δηλαδή.  να βρεθούμε

στην Παρουσία Του,  όταν εμείς μέσα

μας βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ό-

χι άγια.  «Ποιος θα σταθεί στον Άγιο Τό-

πο Του; » Ο Θεός δίνει την απάντηση:

«Ο αθώος στα χέρια,  και ο καθαρός

στην καρδιά… » ( Ψαλμ.  24: 4) .  Χωρίς α-

γιότητα «κανένας δεν θα δει τον Κύ-

ριο» ( Εβρ.  12: 14) .

Προσευχή για το Έθνος μας

Αγαπημένε μας Ουράνιε Πατέρα,

Ερχόμαστε μπροστά Σου για να δεη-

θούμε για το έθνος μας, που σίγουρα α-

ξίζει μόνο το θυμό και την κρίση Σου!

Κατονομάζουμε τις αμαρτίες της αθεΐας,

της κοσμικοποίησης της κοινωνίας σε ό-

λα τα επίπεδα, του υλισμού, της σεξουα-

λικής ανηθικότητας, της διαστροφής του

σεξ, της δύναμης και της εξουσίας, της ο-

μοφυλοφιλίας, του αλκοόλ των ναρκωτι-

κών, της ανομίας, των διαζυγίων, του τζό-

γου, της οικονομικής ανευθυνότητας και

των χρεών, της ηθικής διαστροφής μετα-

ξύ των βιομηχανιών τηλεόρασης και κι-

νηματογράφου, του εγκλήματος, της χρι-

στιανικής θρησκοληψίας και της απομί-

μησης χριστιανοσύνης, της κάθε είδους ε-

πανάστασης, του ρατσισμού, της συμμετο-

χής στην απόκρυφη και αναμφισβήτητη

σατανική λατρεία, της έλλειψης συμπό-

νιας για τους φτωχούς, των εκτρώσεων,

της εγκατάλειψης των παιδιών μας  στην

πίεση συνομηλίκων και της κακοήθειας

κάθε είδους.

Σου ζητούμε να συγχωρήσεις το έθνος

μας χάριν του αίματος του Ιησού Χριστού,

διότι «Αυτός είναι μέσον εξιλασμού για τις

αμαρτίες μας• και όχι μονάχα για τις δι-

κές μας, αλλά και για τις αμαρτίες όλου

τού κόσμου» (Α΄ Ιωα. 2:2). Οι άνθρωποι

του έθνους μας έχουν τυφλωθεί από τα

τεχνάσματα του διαβόλου (Β΄ Κορ. 4:4)

και δε μπορούν να έρθουν από μόνοι τους

σ’ Εσένα. Αλλά εμείς, σαν ιερείς του Θε-

ού (Αποκ. 5:10), πρεσβεύουμε γι’ αυτούς.

Πατέρα, είμαστε τόσο ευγνώμονες που

Εσύ είσαι ο Θεός κάθε χάρης, αγάπης,

και παρηγοριάς (Ψαλμ. 108:4). Σου ζητού-

με να κρίνεις αυτό το έθνος της αμαρτίας

και να το οδηγήσεις σε μετάνοια. Εάν πρέ-

πει να δικάσεις, Σου ζητούμε να ξεκινή-

σεις από την εκκλησία (Εβρ. 10:30). Πει-

θάρχησε όσους έχουμε το Λόγο Σου και

το Πνεύμα Σου! Αναζωπύρωσέ μας, έτσι ώ-

στε το έθνος μας να επιστρέψει από την

ανομία του και να Σε βρει.

…..Ζητούμε το χαρακτήρα και την καλο-

σύνη Σου εκ μέρους του έθνους μας και

σύμφωνα με το Λόγο Σου: «Εγώ, εγώ εί-

μαι, ο οποίος εξαλείφω τις παραβάσεις

σου για χάρη μου, και δεν θα θυμηθώ τις

αμαρτίες σου» (Ησα. 43:25). Η μεγαλύτε-

ρη δόξα για τον Υιό Σου θα ήταν για Εσέ-

να να φέρεις μια μεγάλη και κραταιά α-

ναζωπύρωση, που θα κατόρθωνε να επα-

νορθώσει αυτό το έθνος και να το μετα-

μορφώσει σε «ένα έθνος κάτω από το Θεό,

αδιαίρετο, με  ελευθερία και δικαιοσύνη

για όλους». Γι’ αυτό, δόξασε τον Υιό σου!

Τίποτε δεν είναι 

άθλιο και ελεεινό, 

παρά μόνο 

αυτό που εμείς 

το σκεφτόμαστε 

ως άθλιο και ελεεινό.

Ο Κύριος είναι 

το κρυσφύγετό μου. 

Τον Ύψιστο Τον έβαλα 

προστάτη μου, 

κακό κανένα 

δεν θα πέσει πάνω μου 

και συμφορά 

δεν θα σιμώσει 

την σκηνή μου.” 
Ψαλμ.91:9-12


