
Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Ν α  ε ί μ α σ τ ε  έ τ ο ι μ ο ι  κ α ι  ν α  ε π ι θ υ μ ο ύ μ ε  τ η ν  ε π ι σ τ ρ ο φ ή  τ ο υ  Κ υ ρ ί ο υ  μ α ς

Η πολύ σημαντική ερώτηση για όλους
μας σε σχέση με την επιστροφή του Κυ-
ρίου μας, είναι το ποια πρέπει να είναι η
προσωπική μας στάση ως προς τη δεύτε-
ρη έλευσή Του. Είναι μια ερώτηση που
απαντάται μέσα από τη Βίβλο.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να είμαστε έτοιμοι
για την επάνοδο του Κυρίου μας οποτε-
δήποτε και αν Εκείνος έρθει. Οφείλουμε
να προσέχουμε πολύ την εντολή του Κυ-
ρίου μας «Γίνεστε έτοιμοι, επειδή, κατά

την ώρα που δεν στοχάζεστε, έρχεται ο

Υιός του Ανθρώπου» (Ματθ. 24:44). Δεν
πρέπει μόνο να προσέχουμε αυτά τα λό-
για, αλλά να τα θυμόμαστε κάθε μέρα
της ζωής μας. Κάθε πρωί που σηκωνόμα-
στε, πρέπει να λέμε στον εαυτό μας: «Να

είσαι έτοιμος για τον ερχομό του Κυρί-

ου σου, γιατί μπορεί να έρθει σήμερα».
Κάθε βράδυ, πριν πέσουμε για ύπνο,
πρέπει να ρωτάμε τον εαυτό μας αυτή
την ερώτηση: «Θα ήμουν έτοιμος για

τον ερχομό του Κυρίου μου, εάν ερχό-

ταν πριν ξυπνήσω το πρωί;»

Η επικείμενη επιστροφή του Κυρίου
μας αποτελεί το μεγάλο επιχείρημα της
Βίβλου για μια καθαρή, μη εγωιστική, α-
φιερωμένη ζωή υπηρεσίας και ενώ κά-
ποιοι παροτρύνουν τους ανθρώπους να
ζουν άγια και να εργάζονται επιμελώς,
αυτό δεν είναι το επιχείρημα της Βίβλου.
Το επιχείρημα της Βίβλου είναι ότι ο
Χριστός έρχεται. Να είστε έτοιμοι όταν
έρθει. Αυτό, αναμφίβολα οδηγεί στην ε-

ρώτηση: «Τι συνθέτει την ετοιμότητα για
τον ερχομό του Χριστού;»

Το Λουκ. 21: 34-36 απαντάει την ερώ-
τηση: «Προσέχετε, μάλιστα, στον εαυτό

σας, μήπως και βαρύνουν οι καρδιές σας

μέσα σε κραιπάλη και μεθύσι, και βιοτικές

μέριμνες, και έρθει επάνω σας ξαφνικά ε-

κείνη η ημέρα. Επειδή, θα έρθει σαν παγί-

δα επάνω σε όλους εκείνους που κάθο-

νται επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της

γης. Αγρυπνείτε, λοιπόν, δεόμενοι σε κάθε

καιρό, για να καταξιωθείτε να ξεφύγετε ό-

λα τούτα που πρόκειται να γίνουν, και να

σταθείτε μπροστά στον Υιό του Ανθρώ-

που». Για να το πούμε με άλλα λόγια, η
προετοιμασία για τον ερχομό του Κυρίου
συμπεριλαμβάνει απομάκρυνση από την
ικανοποίηση του σαρκικού φρονήματος
του κόσμου και έντονη καθημερινή επι-
θυμία για προσευχή.

Υπάρχουν πολλοί που δεν πίνουν δυ-
νατά ποτά, αλλά εν τούτοις, ζουν για την
κοιλιά τους, στον απλό αλλά εντυπωσια-
κό τρόπο που το θέτει ο Παύλος: «των ο-

ποίων ο Θεός είναι η κοιλιά» (Φιλιπ.
3:19). Τρώνε όχι για δύναμη για υπηρε-
σία, αλλά για την ικανοποίηση της όρε-
ξης, τρώνε ακόμη και αυτά που γνωρί-
ζουν ότι είναι επιβλαβή. Υπάρχουν άλλοι
που ζουν πολύ λιτά, αλλά που είναι τε-
λείως βυθισμένοι στις βιοτικές μέριμνες.
Ακόμη, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που
είναι πολύ δραστήριοι στη χριστιανική
τους υπηρεσία, αλλά είναι πολύ αμελείς

στην προσευχή. Δεν «Αγρυπνούν…δεόμε-

νοι σε κάθε καιρό». Κανένας από όλους
αυτούς δεν είναι έτοιμοι για τον ερχομό
του Κυρίου!

Στις δύο παραβολές που αφορούν τον
ερχομό του Κυρίου στο Ματθ. 25:1-30,
βλέπουμε ότι το να έχουμε λάδι στα δο-
χεία μας και πιστότητα στην χρησιμοποί-
ηση των ταλέντων μας για την υπηρεσία
του Κυρίου μας, είναι δύο πολύ σημαντι-
κοί παράγοντες στην ετοιμότητα για τον
ερχομό του Κυρίου μας. Θα ρωτούσα
κάθε αναγνώστη: «Έχεις λάβει το Άγιο
Πνεύμα και εξακολουθείς να λαμβάνεις
συνεχώς δόσεις της παρουσίας Του και
της δύναμής Του;» Και θα σε ξαναρω-
τούσα: «Χρησιμοποιείς επιμελώς για
Εκείνον όλα τα ταλέντα που ο Κύριός
μας Ιησούς σού έχει εμπιστευθεί;» Αν α-
ποτυγχάνεις σε οποιοδήποτε από τα πα-
ραπάνω, τότε δυστυχώς δεν είσαι έτοι-
μος για τον ερχομό του Κυρίου. 

Ο Κύριος Ιησούς έρχεται πάλι – πολύ-
τιμες λέξεις! Πόσο έπρεπε να συγκινούν
την καρδιά μας! Πόσο πράγματι συγκι-
νούν την καρδιά μας! Πόσο έπρεπε να
μας οδηγούν στο να εξετάσουμε προσε-
κτικά, μήπως υπάρχει κάτι μέσα μας που
λυπεί Εκείνον. Πόσο έπρεπε η καρδιά
μας να φλέγεται από την επιθυμία να κά-
νουμε περισσότερα και να χρησιμοποιή-
σουμε τα ταλέντα μας με περισσότερη
πιστότητα μέχρις ότου Εκείνος έρθει.

στη γη και κατασφαγιάστηκε. Πάνω στο

Γολγοθά πέθανε για να πληρώσει την ποι-

νή των δικών μας αμαρτιών. Στο κατά Ιω-

άννη ευαγγέλιο 3:16 διαβάζουμε «Γιατί ο

Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κό-

σμο, ώστε πρόσφερε το Γιο του το Μονο-

γενή, για να μην χαθεί ο καθένας που πι-

στεύει σ' Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια».

Αλήθεια πόσο τεράστια είναι η αγάπη του

Θεού για μας!

Η μεγάλη αγάπη 
του Θεού

«Προσεύχομαι έτσι ώστε να κατορθώσετε

να καταλάβετε. . . την αγάπη του Χριστού,

που ξεπερνάει την ανθρώπινη γνώση».

Εφεσ. 3:17-19

Η αγάπη του Θεού για μας είναι τόσο βα-

θιά που ο νους μας δε μπορεί να καταλάβει.

Είναι μία αγάπη που μας φτάνει ακόμα και

μέσα από το σκοτάδι αυτού του αμαρτωλού

κόσμου, χωρίς να την αξίζουμε. Ο Αγία Γρα-

φή μάς λέει ότι προτού ακόμα ο Θεός δημι-

ουργήσει τον πλανήτη μας, είχε αποφασίσει

να δείξει το βάθος και το πλάτος της αγάπης

Του για εμάς μέσα από το σταυρικό θάνατο

του Γιου Του (1 Πετρ.1:20, Αποκ.13:8)

Εξαιτίας της αγάπης του Θεού, ο Γιος ήρθε

“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

Ó Õ Í Ô Ï Ì Á    

Ì Ç Í Õ Ì Á Ô Á

> Εάν η θρησκεία του ανθρώ-
που δεν τον οδηγεί στην Εκκλησία,
είναι αμφίβολο εάν τον οδηγήσει
στον ουρανό.

> Η αγάπη δεν ακυρώνει τις
δέκα εντολές. Η αγάπη τις υπακούει

> Εάν θέλεις μόνο την λιακά-
δα, θα πρέπει να ζήσεις στην έρημο.

> Η εκκλησία δεν υποφέρει
τόσο από τις αμαρτίες του κόσμου,
όσο ο κόσμος υποφέρει από τις α-
μαρτίες της εκκλησίας.

Εγώ είμαι μαζί σου και θα σε
διαφυλάττω παντού, 

όπου κι αν πας..... 
δεν θα σε εγκαταλείψω, 

μέχρις ότου κάνω 
όσα μίλησα σε σένα."

Γένεσις 28:15
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Η μετάνοια πρέπει να προηγείται της αναζωπύρωσης

Στη Β΄ Χρονικών 15:12-15 διαβάζουμε το μυστικό
μιας από τις πιο αξιοσημείωτες αναζωπυρώσεις που έ-
λαβαν χώρα επί βασιλείας Ασά στον Ιούδα: «Συμφώνη-
σαν να λατρεύουν τον Κύριο, το Θεό των προγόνων
τους μ’ όλη τους την καρδιά και την ψυχή… Ορκί-
στηκαν μάλιστα στον Κύριο με δυνατές φωνές, με
κραυγές και σάλπιγγες και με κέρατα κριαριών. Όλος
ο λαός του Ιούδα χαίρονταν για τον όρκο αυτό, που
τον είχαν δώσει μ’ όλη τους την καρδιά. Χαίρονταν
που αναζήτησαν τον Κύριο μ’ όλη τους την καρδιά
και Τον είχαν βρει, κι ο Κύριος τους είχε εξασφαλίσει
ειρήνη από παντού» (Ιερ.29:11-13).

«Με όλη μας την καρδιά» είναι μεγάλη έκφραση
και απαίτηση για εμάς. Σημαίνει ότι εκζητούμε και
λατρεύουμε μόνο τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Ίσως
αυτό να είναι ένα τεστ για μας ώστε να διαπιστώσουμε
εάν όντως Του έχουμε προσφέρει όλη μας την καρδιά
και όλα όσα έχουμε και είμαστε.

Η αναζωπύρωση μάς καλεί να στραφούμε  από την
αμαρτία, εγκαταλείποντας τους διεφθαρμένους δρό-
μους μας. Η προσευχή του Ιησού του Ναυί ήταν α-
πελπισμένη: «Σε παρακαλώ, Κύριε, τι να πω τώρα που
οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν από τους εχθρούς
τους; Όταν το μάθουν οι Χαναναίοι και οι άλλοι κά-
τοικοι της χώρας θα μας  περικυκλώσουν και θα μας

εξαφανίσουν από τη γη. Και τι θα κάνεις τότε για να
περισωθεί η δόξα του μεγάλου Σου ονόματος;» (Ιησούς
του Ναυί 7:8-9).

«….. Και ακόμη η απάντηση έρχεται προς εμάς ό-
πως ήρθε πολλά χρόνια πριν στον Ιησού του Ναυί:
«Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν· παρέβηκαν τις υποχρεώ-
σεις που ανέλαβαν απέναντί Μου. Πήραν πράγματα
από τα αφιερώματα, τα έκλεψαν, τα συγκάλυψαν με
ψέματα και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους»
(εδ.11). Δεν μπορούμε να περιμένουμε νίκη, εάν υ-
πάρχει αξομολόγητη αμαρτία. Η μετάνοια πρέπει να
προηγηθεί της αναζωπύρωσης. Ο Θεός δεν μπορεί να
κάνει τα θαυμαστά Του έργα, ενώ η ανομία υπερισχύ-
ει μέσα μας. «Δε θα είμαι πια μαζί σας, αν δεν πετάξε-
τε μακριά σας τα απαγορευμένα αντικείμενα» (εδ.12).
Μόνον όταν  φύγει η κατάρα μπορεί να κερδηθεί η
μάχη. Έτσι πρέπει πάντοτε να γίνεται. Τα παιδιά του
Θεού εάν δεν προετοιμαστούν ώστε να επιστρέψουν
από τις πονηρές οδούς τους, η πόρτα της αναζωπύρω-
σης θα μείνει κλειστή. 

Ο Ψαλμός 139:23-24 ας είναι η φωνή της ψυχής
μας – «Διερεύνησέ με, Θεέ, και μάθε την καρδιά μου·
δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου. Δες αν
ακολουθώ ένα δρόμο άνομο· κι οδήγησέ με στης αιώ-
νιας ζωής το δρόμο».

Γ ί ν ε  τ ο  θ α ύ μ α  τ ο υ  Θ ε ο ύ

Πολλές από τις εκκλησίες μας σήμερα
δείχνουν περισσότερα σημάδια θανάτου
παρά ζωής, περισσότερα σημάδια πα-
ρακμής παρά ανάπτυξης! Αν ήμασταν
απόλυτα ειλικρινείς, ο Ιχαβώδ (που ση-
μαίνει «έφυγε η Δόξα») (Α΄Σαμ.4:21)
θα γραφόταν πάνω στη δική σου εκκλη-
σία ή στη δική μου; Δεν είναι αλήθεια ό-
τι τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό η δόξα
του Θεού στην εκκλησία είναι λιγότερη
από ό,τι ήταν παλαιότερα;

Δεν χρειάζεται όμως να είναι έτσι. Κα-
μία ζωή δεν μπορεί να δικαιολογήσει
την πνευματική της παρακμή. Καμία εκ-
κλησία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την
απουσία της αίσθησης της παρουσίας
του Θεού, της δύναμης του Θεού και
της δόξας Του. Αυτή η αίσθηση της πα-
ρουσίας του Θεού μπορεί να επανέλθει
σήμερα όπως ήταν και παλιά. Το χρίσμα
του Αγίου Πνεύματος μπορεί να είναι
τόσο δυνατό στη ζωή σου, όπως συνή-
θιζε να ήταν κάποτε.

Γιατί να παραπονιέσαι για το πόσο η
εκκλησία χρειάζεται αναζωπύρωση όταν
η δική σου ζωή είναι τόσο συνηθισμένη;
Γιατί να δείχνεις την πνευματική ξηρα-
σία σχετικά με εσένα όταν ποτάμια ζω-
ντανού νερού δεν αναβλύζουν από μέ-
σα σου; Γιατί να θρηνείς την έλλειψη
των εκδηλώσεων του υπερφυσικού, ό-
ταν δεν πληρώνεις το τίμημα για και-
νούργια δυνατά σημεία της δύναμης
του Θεού και στη δική σου ζωή; Είμα-
στε όλοι μας ένοχοι ενώπιον του Θεού.

Γνωρίζουμε τι είναι λάθος με την εκ-

κλησία, αλλά δεν αναστατώνουμε εμείς
οι ίδιοι την οικουμένη (Πράξ.17:6). Εσύ
κι εγώ καταδικάζουμε τον εαυτό μας με
το φως στο οποίο αποτυγχάνουμε να
περπατήσουμε. Δεν έχουμε ικανοποιητι-
κή δικαιολογία για τη γύμνια της ζωής
μας.

Τι θα κάνουμε γι’ αυτό; Δεν αρκούν οι
αγνές προθέσεις. Πρέπει να εκζητήσου-
με το πρόσωπο του Θεού μέχρι η πείνα
μας γίνει υπερβολική, μέχρι η ψυχή μας
εκλιπαρεί για περισσότερο Θεό. Δεν αρ-
κεί να ψάλλουμε για την προσευχή,
πρέπει να μάθουμε να ξοδεύουμε ώρες
στην προσευχή.

Φυσικά, υπάρχουν κάποια βασικά
πράγματα. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε α-
μαρτία στη ζωή μας, πρέπει να μετα-
νοήσουμε και να την πετάξουμε. Εάν
δεν έχουμε απόλυτα παραδοθεί και δεν
έχουμε λάβει την πληρότητα του Αγίου
Πνεύματος με πίστη, θα πρέπει να ανοί-
ξουμε την καρδιά μας και να μπούμε
στην πληρότητά Του.

Κάτι τέτοιο θα σου κοστίσει χρόνο.
Θα σου κοστίσει ώρες να διαβάζεις το
Λόγο του Θεού ξανά και ξανά. Θα σου
κοστίσει ημέρες να φτάσεις το Θεό και
νύχτες πείνας και δίψας για περισσότε-
ρη εκζήτηση του Προσώπου Του. Θα
σου κοστίσει αυτοπειθαρχία για να δεις
ότι τηρείς τις ώρες προσευχής σου, ότι
ξεχωρίζεις τις ώρες νηστείας.

Αλλά εάν πληρώσεις το τίμημα, η δύ-
ναμη του Χριστού θα αναπαυθεί επάνω
σου, η δόξα του Θεού θα στεφανώσει

τη διακονία και τη μαρτυρία σου και η ζωή
σου θα ακτινοβολεί από την παρουσία του
αναστημένου Χριστού. Δεν μπορείς να το
κερδίσεις, δίνεται μόνο με τη χάρη του Θε-
ού, διότι ο Θεός δεν σπαταλά τη χάρη Του
σε αυτούς που δεν προετοιμάζουν τη ζωή
τους προκειμένου να γίνουν αγιασμένα
σκεύη Του για ξεχωριστή χρήση.

Τα θαύματα μπορεί να γεμίσουν τη ζωή
σου, γιατί ο Θεός περιμένει σήμερα να φα-
νεί Ελεήμων. Περιμένει σήμερα να κινήσει
αυτόν τον κόσμο μέσα από εσένα.

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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Ε ιρήνη μέσα στον κ ίνδυνο!

«Θα με επικαλείται και θα τον εισακούω

μαζί του θα είμαι στη θλίψη θα τον λυτρώ-

νω, και θα τον δοξάζω.» Ψαλμ.91:15 

Ένας πιστός χριστιανός βρισκόταν σ' έ-

να πλοίο καταμεσής του Ατλαντικού, όταν

παρουσιάστηκε ρήγμα στα ύφαλα του

πλοίου και το πλήρωμα είπε στους επιβά-

τες ότι κινδύνευαν να βυθιστούν. Ετοιμά-

στηκαν οι λέμβοι και όλοι φόρεσαν τα φου-

σκωτά γιλέκα τους. Αν ξεσπούσε η παρα-

μικρή καταιγίδα θα βυθίζονταν. Μια βαριά

ατμόσφαιρα επικρατούσε. Οι άνθρωποι έ-

τρεμαν σαν τα φύλλα, αγκαλιάζονταν, έ-

κλαιγαν. Ο ευσεβής άνθρωπος ένιωθε κι

αυτός βαριά την καρδιά του. Μάζεψε κά-

ποιους γύρω του και διάβασαν τον 91ο

ψαλμό. Όταν έφτασαν στο εδάφιο 15, ήταν

σαν να έλαμψε ένα φως. Η καρδιά του γέ-

μισε ειρήνη και ανάπαυση. Πήγε ήσυχα

στο κρεβάτι του και έπεσε να κοιμηθεί! 

Όταν ξέρεις Ποιον επικαλείσαι, ησυχά-

ζεις. Αυτός που σε ακούει είναι ο Κύριος

του Ουρανού και της Γης, ο Κύριος των

συνθηκών και των περιστάσεων, ο Κύριος

της καταιγίδας και της γαλήνης. Δεν έχου-

με έναν άπονο, απόμακρο Θεό, αλλά έναν

Πατέρα με τρυφερή καρδιά, με φροντίδα

και αγάπη για μας, προσωπική και ιδιαίτε-

ρη. Είναι σκυμμένος επάνω μας, στον πό-

νο, στην ανάγκη μας, στη δύσκολη στιγμή

μας. Έχει άπειρους τρόπους να μας ελευ-

θερώνει, να μας γλιτώνει από κινδύνους

και από παγίδες. Κρατάει στα χέρια Του το

Σύμπαν. Τίποτε δεν είναι δύσκολο σ' Αυ-

τόν. Αν μπορούσε η πίστη μας αυτό να το

αγκαλιάσει, αν μπορούσαμε να το θυμό-

μαστε την ώρα τη σκοτεινή, πόσο θα φωτι-

ζόταν η καρδιά μας! 

Ο Θεός μας, που ξέρει πόσο αδύναμοι

άνθρωποι είμαστε, μας έδωσε τον άγιο

Λόγο Του, την Αγία Γραφή, που μας θυμί-

ζει, μας ενθαρρύνει, μας ζεσταίνει την καρ-

διά με τις υποσχέσεις Του, με τα γεμάτα α-

γάπη και δύναμη λόγια Του. Αξίζει να τον

έχουμε πάντα κοντά μας και να ανατρέ-

χουμε σ' αυτόν σε κάθε περίπτωση.

Καύσιμο γ ια ουράνια φλόγα

Πολλοί χριστιανοί προσεύχονται ώ-
στε η φωτιά της αναζωπύρωσης να
κάψει και να φουντώσει σ’όλόκληρο
τον κόσμο.  Το σίγουρο είναι πως όταν
ο Θεός βρει το καύσιμο που χρειάζε-
ται, τότε οι φωτιές θ’ ανάψουν! 

Η καρδιά και η ζωή των ανθρώπων
του Θεού είναι το καύσιμο που χρησι-
μοποιεί ο Θεός για ν’ ανάψει την ου-
ράνια φωτιά. Χρειάζεται καρδιές και
ζωές παραδομένες σ’ Εκείνον – που ε-
πιθυμία τους είναι να μένουν καθαρές
από την αμαρτία και νεκρές ως προς
τον εαυτό τους, και που να επιθυμούν
να έχουν παραδομένες τις προσωπικές
επιθυμίες, τα σχέδια και τις φιλοδο-
ξίες τους και να θέλουν να χρησιμο-
ποιηθούν οπουδήποτε και με οποιοδή-
ποτε τρόπο Εκείνος επιλέγει (Ρωμ.
12:1-2).

Μερικές φορές ο Κύριος βάζει ένα
φλεγόμενο δαυλό και τον τοποθετεί
ψηλά, σαν φακό σε σκοτεινό μέρος, ό-
που το φως του λάμπει μακριά και δυ-
νατά. Αλλά πιο συχνά, παίρνει τη ζωή
που Του δίνουμε και με το δικό Του
γλυκό τρόπο, την τοποθετεί στην ε-
στία μαζί με πολλές άλλες. Αλλά Αυτός
που είναι ο κύριος Κατασκευαστής της
φωτιάς της αναζωπύρωσης, όπως και
όλου του Σύμπαντος, γνωρίζει πώς να
χρησιμοποιήσει με τον καλλίτερο τρό-
πο κάθε ζωή που Του παραδίνεται.

Η φωτιά που καταναλώνει το καύσι-
μο κάνει τους άλλους να καίνε. Ποιος
μπορεί να πει πόσο μακριά φωτίζει και
πόσους θερμαίνει και ανάβει σε φλό-
γα;

Ο Θεός χρειάζεται αυτούς που θα γί-
νουν καύσιμο για τη φωτιά της αναζω-

πύρωσης εκεί ακριβώς που τους έχει
τοποθετήσει – στο κρυφό δηλαδή μέ-
ρος της προσευχής, στην πολυάσχολη
οικογένεια, στην αναπηρική καρέκλα,
στην μικρή συνάθροιση, ανάμεσα
στους αδιάφορους αμαρτωλούς.

Να χαίρεσαι με την εκλογή του Θε-
ού! Αποφάσισε να γίνεις καύσιμο για
την ουράνια φλόγα ακόμη κι αν φαίνε-
ται ότι περνάς απαρατήρητος.΄Ησυχα,
πιστά και υπάκουα, κάνε εκείνο που
σου έχει δώσει να κάνεις. Θα φέρει
την ευλογία του Θεού και θα σε ενώ-
σει με πολλούς άλλους, έτσι ώστε να
εκπληρωθούν τα ένδοξα σχέδιά Του
σ’αυτές τις έσχατες μέρες που βιώνου-
με. Κράτα τη φλόγα αναμμένη στην
καρδιά σου, και τότε, όταν ο Θεός αρ-
χίσει να κινείται με το Πνεύμα Του, θα
πυρακτωθείς και εσύ!

Oι ευλογίες της 

οικογενειακής λατρείας

Τα πλεονεκτήματα και οι ευλογίες

που έρχονται μέσα από την οικογε-

νειακή λατρεία είναι αναρίθμητα.

Κατ’ αρχάς, η οικογενειακή λατρεία

εμποδίζει την αμαρτία. Προξενεί δέος

στην ψυχή, προκαλεί μια αίσθηση

της μεγαλειότητας και της εξουσίας

του Θεού, θέτει αλήθειες που φέρ-

νουν δέος στο νου και κατεβάζει ευ-

λογίες από το Θεό μέσα στο σπιτικό.

Η προσωπική ευσέβεια στο σπίτι εί-

ναι το μέσον με τη μεγαλύτερη επιρ-

ροή, κάτω από το Θεό, που προκα-

λεί ευσέβεια στα μικρά παιδιά. Τα

παιδιά είναι σ’ ένα μεγάλο βαθμό

πλάσματα μίμησης, αγαπούν δηλαδή

ν’ αντιγράφουν ό,τι βλέπουν στους

άλλους.

«Και έστησε μαρτυρία στον Ιακώβ,

και έβαλε στον Ισραήλ νόμο, τα οποία

πρόσταξε στους πατέρες μας, να τα

κάνουν γνωστά στα παιδιά τους, για

να τα γνωρίζει η επερχόμενη γενεά,

οι γιοί που πρόκειται να γεννηθούν,

κι’ αυτοί, όταν εγερθούν, να τα διη-

γούνται στα παιδιά τους, για να βά-

λουν την ελπίδα τους στον Θεό, και

να μη ξεχνούν τα έργα του Θεού, αλ-

λά να τηρούν τις εντολές Του» (Ψαλμ.

78 : 5-7).

Οι τρομακτικές από ηθικής και

πνευματικής πλευράς συνθήκες που

βιώνουμε σήμερα θα μπορούσαν να

εντοπιστούν ότι οφείλονται  στην α-

μέλεια των πατέρων της προηγούμε-

νης γενιάς να κάνουν το καθήκον

τους. Πώς θα μπορούσαν αυτοί που

αμελούν τη λατρεία του Θεού στις οι-

κογένειές τους, να βρουν ειρήνη και

ανάπαυση σ’ αυτές; Η καθημερινή

προσευχή στο σπίτι είναι ένα ευλο-

γημένο μέσον χάρης για να κατα-

πραΰνει αυτά τα δυσάρεστα πάθη

στα οποία υποτάσσεται η κοινή φύση

μας.

Τελικά, η προσευχή της οικογένειας

είναι που φέρνει την παρουσία και

την ευλογία του Κυρίου. Υπάρχει μία

υπόσχεση της παρουσίας Του, που

είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμη σ’ αυτή τη

δέσμευση: «Επειδή, όπου είναι δύο ή

τρεις συγκεντρωμένοι στο ΄Ονομά

Μου, εκεί είμαι Εγώ ανάμεσά τους»

(Ματθ. 18:20). Πολλοί βρήκαν ότι η

οικογενειακή λατρεία βοηθά και στην

επικοινωνία με το Θεό, την οποία έ-

ψαχναν στην προσωπική προσευχή

με λιγότερα όμως αποτελέσματα.

Κανείς προσευχόμενος άνδρας

ή γυναίκα δεν μπορεί να εκπλη-

ρώσει πολλά με μικρή δαπάνη

χρόνου σε προσευχή, όσο αυτός ή

αυτή που προσεύχεται στα γόνα-

τα χωρίς να κοιτάει το ρολόι! 

Εάν σηκωνόταν ένας και μόνο

άνδρας με πίστη, η ιστορία του

κόσμου ίσως άλλαζε. Δεν θα ήθε-

λες να ήσουν εσύ αυτός ο ένας

στην πρόνοια και στην οδηγία

του Πατέρα μας;

Ωστόσο, θυμήσου αυτό: δεν

είναι η προσευχή που είναι

παντοδύναμη, αλλά ο Θεός που

εργάζεται παντοδύναμα μέσα

από τον αδύναμο άνθρωπο ως

απάντηση στην προσευχή. Η

δόξα ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο

Θεό και μόνο σ’ Αυτόν.
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"Εγώ έμαθα να αρκούμαι σ '  αυτά που έχω.  
Ξέρω να ζω και φτωχικά,  ξέρω να ζω και με αφθο-

νία.  Έχω μάθει  το μυστικό για κάθε ώρα και για κάθε
κατάσταση:  και χορτάτος να ζω και πεινασμένος.  

Και παραπανίσια να έχω και να στερούμαι.  
Σε όλες τις  περιστάσεις  βγαίνω νικητής 
χάρη στο Χριστό που με ενδυναμώνει .

Έτσι ,  ο Θεός μου θα καλύψει και κάθε δική σας 
ανάγκη με τρόπο ένδοξο,  σύμφωνα με το μέτρο του

δικού του πλούτου μέσω του Ιησού Χριστού."
Φιλ ιπ . 4 :11-13 ,  19

Μόνο μια σαρωτική θρησκευτική αφύ-
πνιση θα φέρει το Θεό πίσω στο έθνος
μας και θα σώσει τη χώρα μας. Χρειαζό-
μαστε άμεσα θρησκευτική αναζωπύρω-
ση που θα ξεσκεπάσει το πικρό, δαιμονι-
κό,  κακό  της αμαρτίας. Αλλά πώς  θα
έχουμε τέτοια θρησκευτική αφύπνιση;

Καμία μεγάλη αναζωπύρωση δεν άρχι-
σε χωρίς να προηγηθεί μετάνοια και ε-
ξομολόγηση. Η κρίση πρέπει να αρχίσει
από τον οίκο του Κυρίου, με εσένα και
εμένα, αγαπητέ χριστιανέ αδελφέ. Πώς
περιμένουμε από τους αμαρτωλούς να
είναι σωστοί, όταν εμείς οι ίδιοι που λέ-
με ότι είμαστε παιδιά του Θεού δεν εί-
μαστε σωστοί;

Όπως ο Μωυσής προσευχήθηκε στην
Ερυθρά Θάλασσα, όπως ο Ιησούς του
Ναυί προσευχήθηκε μπροστά στα τείχη
της Ιεριχώ, όπως ο Ηλίας έκραξε στο
Όρος Κάρμηλος, όπως ο Ιησούς έκλαψε
στη Γεθσημανή, όπως ο Παύλος και ο
Σίλας ύψωσαν τη φωνή τους ως ικεσία
στους Φιλίππους, έτσι κι εμείς, πρέπει
να πιαστούμε από το Θυσιαστήριο της
Χάρης του Θεού και να αφήσουμε να ξε-

χυθεί το παλιρροιακό κύμα της γεμάτης
αγωνίας ικεσίας και μεσιτείας, που θα
δεσμεύσουν το Θεό να κάνει τα θαυμα-
στά Του έργα για χάρη μας. 

Οφείλουμε να προσευχόμαστε μόνοι
μας, να προσευχόμαστε σε ομάδες, να
προσερχόμαστε σε συναθροίσεις προ-
σευχής, να προσευχόμαστε στη μυστι-
κότητα των δικών μας «ταμείων»!
Οφείλουμε να προσευχόμαστε για τον
εαυτό μας. Πρέπει να νοιαζόμαστε ο έ-
νας για τον άλλον. Πρέπει να προσευχό-
μαστε για τους Χριστιανούς ποιμένες και
εργάτες, επικαλούμενοι τις υποσχέσεις
του Θεού και το αίμα του Ιησού Χρι-
στού για τη σωτηρία ενός χαμένου κό-
σμου που οδεύει προς την κόλαση.
Οφείλουμε να φέρουμε την αναζωπύ-
ρωση με την προσευχή μας!

Η συνάθροιση μπορεί να το κάνει: «Αν
ο λαός αυτός, που φέρει το όνομά Μου,
προσευχηθούν με ταπείνωση και Με α-
ναζητήσουν και επιστρέψουν από τον
κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους α-
κούσω από τους ουρανούς και θα συγ-
χωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω

ευτυχισμένη τη χώρα τους» (Β΄Χρον.
7:14).

Δύο χριστιανοί μπορούν να το κά-
νουν: «…Αν δύο από σας συμφωνήσουν
στη γη για ένα πράγμα που θα ζητή-
σουν, ο ουράνιος Πατέρας Μου θα τους
το κάνει» (Ματθ.18:19).

Ένας άγιος του Θεού πλησιάζοντας το
θυσιαστήριο της χάρης και επιμένοντας
μπορεί να προσευχηθεί για τη νίκη:
«…Η παράκληση του δικαίου έχει μεγά-
λη δύναμη και αποτελεσματικότητα»
(Ιακ.5:16).

Ναι, η ένθερμη προσευχή του δικαίου
έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματι-
κότητα, αλλά ω, τι πολύ περισσότερο
θα μπορούσε να γίνει εάν όλοι μας με-
τανοούσαμε για τις αμαρτίες μας, αφιε-
ρωνόμασταν και πάλι στον Κύριο, και
ανανεώναμε το συμβόλαιο της προσευ-
χής μας με το Θεό! Ο Θεός μάς δίνει τη
χάρη να πληρώσουμε το τίμημα της με-
τάνοιας, σε αφιέρωση, σε ικεσία – έτσι
ώστε η Πεντηκοστή να επαναληφθεί
στις μέρες μας στο όνομα του αγαπημέ-
νου μας Ιησού. Αμήν.

Θεέ μας δώσε μας χάρη να πληρώσουμε το τίμημα

Η φροντίδα του Θεού

“Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος αρ-

κείστε στα παρόντα επειδή, αυτός είπε:

‘Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλεί-

ψω» Εβρ.13:5 

Ήταν υπηρέτης του Θεού πολύ αγαπη-

τός σε όλους. Είχε αφιερώσει τον εαυτό

του και τα υπάρχοντά του στην υπηρεσία

του ποιμνίου του. Δεν είχε κρατήσει χρή-

ματα ή περιουσία για τον εαυτό του και

την οικογένειά του. Τώρα ήταν πια ηλικιω-

μένος και άρρωστος και ένιωθε πως πλη-

σίαζε το τέλος του. Τον έπιασε μια στενο-

χώρια. Τι θα απογινόταν η γυναίκα του και

τα παιδιά του; Καθώς καθόταν στενοχω-

ρημένος και κοίταζε έξω από το παράθυρο,

είδε ένα μικρό πουλάκι, που κρατούσε ένα

σκουληκάκι στο ράμφος του. «Αν ο Θεός

μπορεί να φροντίσει το μικρό αυτό και α-

προστάτευτο πουλάκι, σίγουρα μπορεί α-

κόμα καλύτερα να φροντίσει την οικογέ-

νειά μου». Και έτσι η καρδιά του ηρέμησε. 

Δεν υπάρχει καλύτερη εξασφάλιση, από

του να βρίσκεσαι στα χέρια του Παντοδύ-

ναμου Κυρίου. Κανένας τραπεζικός λογα-

ριασμός, κανένα ομόλογο, κανένα πλήθος

μετοχών δεν μπορούν να εξασφαλίσουν

τόση σιγουριά. Όλα γύρω μας είναι ρευ-

στά. Τα χρήματα που πάνω τους πολλοί

στηρίχθηκαν δεν έχουν τίποτε το σταθερό

και μόνιμο. Είναι απλώς ένα μέσον για να

ζήσουμε την κάθε μας μέρα. Όλες οι υλι-

κές αξίες μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας

εγκαταλείψουν, να μας αφήσουν ξεκρέμα-

στους. Όχι όμως ο Θεός! Αλλά δεν είναι τί-

μιο, ούτε δίκαιο, να Τον επικαλούμαστε

μόνο την ώρα που χρειαζόμαστε να μας

δώσει κάτι ή να μας φροντίσει. Αξίζει πολύ

περισσότερο από αυτό, ο Θεός μας! Να

Του δώσουμε όλη μας την καρδιά. Να Του

δώσουμε όλη μας τη δύναμη, όλο μας το

χρόνο, όλο μας το είναι. Να Τον κάνουμε

πραγματικά Κύριό μας και Θεό μας, να Τον

εμπιστευθούμε σε όλα και ας γίνουμε στον

τομέας μας και στο περιβάλλον μας υπηρέ-

τες δικοί Του, φορείς της αγάπης Του, της

γλυκύτητάς Του, της παρηγοριάς Του.

Με σπασμένο σπόνδυλο!



ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΣΕΛΙΔΑ 5

O  Κ ρ υ μ μ έ ν ο ς  Λ ό γ ο ς  τ ο υ  Θ ε ο ύ

«Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια

Σου, για να μη αμαρτάνω σε Σένα»

(Ψαλ. 119:11).

«Αν, όμως, τώρα είναι σκεπασμένο

το ευαγγέλιό μας, είναι σκεπασμένο σ'

αυτούς που χάνονται» (Β΄Κορ. 4:3).

Εδώ, έχουμε δύο εδάφια που ασχο-

λούνται με τον κρυμμένο Λόγο του

Θεού. Το τέλος του ενός είναι τόσο α-

ντίθετο με το τέλος του άλλου, όπως ο

παράδεισος από την κόλαση. Ο Λόγος

του Θεού που φυλάσσεται στην καρ-

διά μας, είναι μεγάλη προστασία ενά-

ντια σε κάθε κακό. Όταν ο Λόγος Του

είναι κρυμμένος από εμάς, τότε όλοι

μας είμαστε χαμένοι στο σκοτάδι.

Πολλοί ψάχνουν μια μέση οδό ανάμε-

σα στα δύο, αλλά όλοι μας τελικά θα

τελειώσουμε με τη μία ή την άλλη

πλευρά. Θα έχουμε το Λόγο του Θεού,

είτε κρυμμένο βαθειά στη καρδιά μας,

είτε κρυμμένο από την αντίληψή μας.

Ο κρυμμένος Λόγος του Θεού ήταν η

σοφή προνοητικότητα του Δαβίδ ενά-

ντια στον ακούραστο πειρασμό. Ο Δα-

βίδ τον έκρυβε εκεί στην καρδιά, για

να μη μπορεί να αμαρτήσει. Όταν ο

πειρασμός για κακό έρχεται σε μια τέ-

τοια σαν κι αυτή την καρδιά, υπάρχει

έτοιμη απάντηση, που δεν οφείλεται

σε δημιούργημα του μυαλού μας, αλλά

στην αυτόματη απάντηση του κρυμμέ-

νου Λόγου του Θεού μέσα μας.

Ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη

στον άνθρωπο, που δεν μπορεί να έχει

κανένας άλλος λόγος. Δίνει δύναμη

στις ισχυρότερες μάχες. Κάνει τους

ανθρώπους γενναίους στην εργασία

και στα παθήματα. Έχει δημιουργήσει

αληθινούς και πιστούς μάρτυρες. Έχει

δημιουργήσει ανθρώπους που δεν πα-

ραδόθηκαν όταν απειλήθηκε η ζωή

τους εξαιτίας της πίστης τους στο Θεό.

Ναι, ο Λόγος του Θεού είναι η ζωντανή

δύναμη μέσα στην καρδιά. Οι Φαρισαί-

οι τον τηρούσαν εξωτερικά, αλλά αυτό

δημιουργούσε μια δαιμονική υποκρισία

και μια αντίσταση στο θέλημα του Θε-

ού.

Ο κρυμμένος Λόγος του Θεού στην

καρδιά, είναι σαν το ξίφος μέσα στη

θήκη του, που μπορεί να βγει με την

παραμικρή αιτία. Οι άνθρωποι θαυμά-

ζουν την ικανότητά τους να ανταπα-

ντούν, αλλά καμία ανθρώπινη απάντη-

ση δεν είναι αρκετά δυνατή για να βά-

λει στη θέση του τον πειράζοντα. Η

ζωή του Θεού και η δύναμη που εργά-

ζεται μέσα της είναι που θα νικήσει τη

δύναμη αυτού που προκαλεί. Κάποιος

το έχει παρομοιάσει με ένα φύλακα σε

σπίτι, ή με ένα φρουρό σε οχυρό, που

πρέπει να κοιτούν προσεκτικά για την

έλευση μιας πρόκλησης. Η κατεύθυν-

ση από την οποία χτυπά ο εχθρός

μπορεί να μας είναι άγνωστη, αλλά ό-

ταν αυτή η ουράνια δύναμη εργάζεται

μέσα μας, φροντίζει για τον εχθρό της.

Ο μεγάλος σκοπός του Δαβίδ στο να

κρύβει και να εφαρμόζει το Λόγο του

Θεού, ήταν ότι μπορούσε να προστα-

τευθεί από το να αμαρτάνει ενάντια

στον Κύριο. Αυτός ήταν ένας ανιδιοτε-

λής σκοπός. Δεν έκρυβε το Λόγο για

να γίνει ένας μεγάλος κήρυκας, ούτε

για να έχει μεγαλύτερη εκτίμηση για

τον εαυτό του ανάμεσα στο λαό του,

αλλά για να μη μπορεί να αμαρτήσει ε-

νάντια στο Θεό της χάριτος. Μεγαλύ-

τερη επιθυμία ή σκοπός από αυτόν,

δεν θα μπορούσε να βρεθεί πουθενά

αλλού.

Ο μεγάλος μας εχθρός είναι πιθανόν

να μας παρασέρνει όταν δεν είμαστε

προσεκτικοί, αλλά είθε ο Θεός να μας

βοηθήσει να έχουμε αυτό το μεγάλο

όπλο άμυνας σε κάθε στιγμή.

Eπ ιθυμε ίς  την Εμφάνιση του Χριστού;

«Τώρα πια με περιμένει το
στεφάνι της δικαιοσύνης, που μ’
αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος
εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κρι-
τής. Κι όχι μόνο εμένα, αλλά κι
όλους εκείνους που περιμένουν
με αγάπη τον ερχομό Του»
(Β΄Τιμ.4:8).

Υπάρχουν πέντε σημεία που
ξεχωρίζουν τους χριστιανούς, οι
οποίοι πραγματικά επιθυμούν
την εμφάνιση του Χριστού:

1. Να επιδιώκουμε την ειρήνη
με όλους και τον αγιασμό
(Εβρ.12:14). Γνωρίζοντας ότι ό-
ταν ο Χριστός φανερωθεί θα γί-
νουμε όμοιοι με Αυτόν, θα κα-
θαρίσουμε τον εαυτό μας από
την αμαρτία, όπως Εκείνος εί-
ναι καθαρός (Α΄Ιωα.3:2-3).

2. Να φροντίσουμε να εκπλη-
ρώσουμε το καθήκον μας επάνω
στη γη. Κάθε δίκαιη πράξη που
κάνουμε, αποτελεί μια κλωστή

του καθαρού λινού με το οποίο
θα στολιστεί η Νύμφη του Χρι-
στού (Αποκ.19:8).

3. Να μένουμε άγρυπνοι και
να προσευχόμαστε αδιάκοπα,
για να μπορέσουμε να ξεπερά-
σουμε όλα όσα πρόκειται να
συμβούν και να παρουσιαστούμε
έτοιμοι μπροστά στον Υιό του
Ανθρώπου (Λουκ.21:36).

4. Να προσμένουμε με λαχτά-
ρα τον ερχομό της ημέρας του
Θεού και να επισπεύσουμε τον
ερχομό της (Β΄Πετ.3:`12). Στο
τέλος, να είμαστε έτοιμοι να κη-
ρύξουμε το Ευαγγέλιο της Βασι-
λείας σε όλα τα έθνη
(Ματθ.24:14).

5. Να ετοιμάσουμε το δρόμο
του Κυρίου παρηγορώντας τους
Εβραίους, κάνοντάς τους έτοι-
μους να δεχθούν τον Μεσσία
τους (Ησαϊ.40:1-3, Ρωμ.11:25-
26).

Κάποτε σε εφημερίδα της Νέας

Υόρκης δημοσιεύθηκε μια φωτο-

γραφία. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι

στεκόταν μπροστά στα ερείπια

του σπιτιού τους που είχε κατα-

στραφεί από πυρκαγιά. Κρατιό-

ντουσαν    αγκαζέ και τα μάτια

τους ήταν βουρκωμένα. Η από-

γνωση ήταν ζωγραφισμένη στα

πρόσωπά τους. Κάτω από τη φω-

τογραφία ο δημοσιογράφος μέσα

σε λίγες σειρές έδινε πληροφο-

ρίες για το συμβάν. Το οικονομι-

κά του ζευγαριού ήταν πενιχρά

και όλα τα υπάρχοντά τους είχαν

καταστραφεί.... 

Αυτό όμως που εντυπωσίασε

τους περισσότερους αναγνώστες

που το διάβασαν ήταν τα λόγια

που και οι δύο δυστυχισμένοι συ-

νάνθρωποι μας είπαν στο δημο-

σιογράφο : «Είμαστε ευγνώμονες

στο Θεό γιατί έχουμε ακόμα ο έ-

νας τον άλλο!!!»

Η ευγνωμοσύνη και η αυτάρ-

κεια κρατούν το κλειδί της ευ-

τυχίας μας!
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-Χρειάζεσαι βοήθεια στο να νικάς
την αμαρτία; 

«Στην καρδιά μου φύλαξα τα λόγια
σου, για να μην αμαρτάνω σε σένα»
(Ψαλμ.119:11)

-Χρειάζεσαι συμβουλή;
«…Ο δούλος σου, όμως, μελετού-

σε στα διατάγματά σου. Τα μαρτύριά
σου, βέβαια, είναι η απόλαυσή μου, οι
σύμβουλοί μου» (Ψαλμ. 119:23-24)

-Χρειάζεσαι ενθάρρυνση; 
«Θα τρέχω τον δρόμο των προ-

σταγμάτων σου, όταν πλατύνεις την
καρδιά μου» (Ψαλμ. 119:32)

-Χρειάζεσαι περισσότερο σεβασμό
για τον Κύριο; 

«Εκτέλεσε τον λόγο σου, που υπο-
σχέθηκες στον δούλο σου, ο οποίος
είναι παραδομένος στον φόβο σου»
(Ψαλμ. 119:38)

-Χρειάζεσαι παρηγοριά; 
«Αυτή είναι η παρηγοριά μου στη

θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωο-
ποίησε» (Ψαλμ. 119:50)

-Χρειάζεσαι ενθάρρυνση; 
«Αν ο νόμος σου δεν ήταν η ευφρο-

σύνη μου, τότε θα χανόμουν στη θλί-
ψη μου» (Ψαλμ. 119:92)

-Xρειάζεσαι αναζωπύρωση; 
«Δεν θα λησμονήσω τις εντολές

σου, στον αιώνα, επειδή μέσα σ' αυ-
τές με ζωοποίησες» (Ψαλμ. 119:93)

-Χρειάζεσαι σύνεση; 
«Από τις εντολές σου έγινα συνετός

γι' αυτό, μίσησα κάθε δρόμο ψεύ-
δους» (Ψαλμ. 119:104)

-Χρειάζεσαι καθοδήγηση και φώτι-
ση; 

«Λύχνος στα πόδια μου είναι ο λό-
γος σου, και φως στα μονοπάτια μου»
(Ψαλμ. 119:105)

-Χρειάζεσαι ειρήνη; 
«Πολλή ειρήνη έχουν εκείνοι που α-

γαπούν τον νόμο σου και σ' αυτούς
δεν υπάρχει πρόσκομμα» (Ψαλμ.
119:165)

-Χρειάζεσαι αποκατάσταση; 
«Ο νόμος τού Κυρίου είναι άμωμος,

επιστρέφει ψυχή…» (Ψαλμ. 19:7)
-Χρειάζεσαι χαρά; 
«Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευ-

θέα, ευφραίνουν την καρδιά» (Ψαλμ.
19:8)

-Χρειάζεσαι παρηγοριά και ελπίδα; 
«Επειδή, όσα γράφτηκαν από πριν,

γράφτηκαν από πριν για τη δική μας
διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα
με την υπομονή και την παρηγορία
των γραφών» (Ρωμ. 15:4)

Έ ν α  χ α λ α σ μ έ ν ο . . . . . τ ε π ό ζ ι τ ο

«Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πί-

στεως αυτού» Αββακούμ 2:4 

Ο πιστός άνθρωπος του Θεού,

Τζωρτζ Μύλλερ, που έκανε έργο της

ζωής του τη διατήρηση χιλιάδων ορ-

φανών παιδιών, διηγιόταν το εξής πε-

ριστατικό που συνέβη έξω από ένα

ορφανοτροφείο. Ένας γαλατάς, στα-

μάτησε με το αμάξι του μπροστά από

την πόρτα του ιδρύματος και άρχισε

απότομα και βίαια να χτυπά την

πόρτα και να φωνάζει : «Τρέξτε, φέρτε

δοχεία να πάρετε το γάλα, το ντεπόζι-

το τρέχει και δεν με παίρνει ο χρόνος

να το μοιράσω στην πόλη. Κάνετε

γρήγορα, θα πάει χαμένο τόσο γάλα»

Όταν τα δοχεία ήρθαν και γέμισαν

με φρέσκο, μυρωδάτο γάλα, ο Μύλ-

λερ ύψωσε τα μάτια του να ευχαρι-

στήσει το Θεό, λέγοντας στη συνέχεια

στο γαλατά: «Τα ορφανά κάθισαν σή-

μερα στο τραπέζι χωρίς γάλα και

προσευχήθηκαν στο Θεό να τους

στείλει. Ο Θεός ενήργησε άμεσα

στέλνοντας εσένα!».

Με τέτοια πίστη, χωρίς οργανώσεις

πολύπλοκες και πομπώδεις προϋπο-

λογισμούς, δούλεψε και είχε αποτε-

λέσματα σε όλη του τη ζωή. Όσο για

μας, τα μετράμε και τα αντιμετράμε,

και όντως δεν βγαίνουν με τη λογι-

κή...  Ας βάλουμε τον παράγοντα πί-

στη στη ζωή μας, ας υπολογίσουμε ε-

πιτέλους στον Ουράνιο Πατέρα μας.

Ο δίκαιος θα ζήσει, θα προχωρήσει,

θα ξεπερνάει τα εμπόδια και τους

σκοπέλους δια πίστεως και μόνο. Αυ-

τή την πίστη αμείβει ο Κύριος. Μια

πίστη που συνοδεύεται από υπακοή

στο Λόγο Του, από ευθυγράμμιση με

το άγιο θέλημά Του. Αν ο Χριστός

κατοικεί στην καρδιά μας, δε χωρούν

οι μέριμνες και οι ανησυχίες στη ζωή

μας. Αν οδηγεί τα βήματά μας, βαδί-

ζουμε εκ του ασφαλούς και όλα τα α-

ναλαμβάνει Εκείνος!

Α γ ρ υ π ν ε ί ς ;

«Ιδού, έρχεται ο γαμπρός· βγείτε

να Τον προϋπαντήσετε!» (Ματθ.
25:6)

Στεκόμαστε με κομμένη την ανάσα
παραμονή της επιστροφής του Χρι-
στού. Κάθε λεπτό μάς φέρνει και πιο
κοντά. Το σκοτάδι της μεταμεσονύ-
χτιας ώρας της γης εξαπλώνεται. Ο
ερχομός του Γαμπρού είναι «επί θύ-
ραις». Η νύφη φορά το νυφικό της.
Η συκιά μπουμπουκιάζει. Το πνεύμα
του αντίχριστου βρίσκεται έξω. Οι
δοκιμασίες ρίχνουν τις δυσοίωνες
σκιές τους πριν την άφιξή Του.

Χριστιανοί, κοιτάξτε επάνω! Να
είστε έτοιμοι! Ο Κύριος είναι «επί
θύραις»!

Μια ανεπαίσθητη πνευματική κί-
νηση εργάζεται στις καρδιές όλων
των αληθινών πιστών, ξεχωρίζοντας
το χρυσάφι από την σκουριά, το
πραγματικό από το ψεύτικο, το πο-
λύτιμο από το άχρηστο – κοσκινίζο-
ντας, ξεχωρίζοντας, καλώντας αυ-
τούς που θα περπατήσουν όλο το
δρόμο μαζί Του. Είναι σαν μια σοβα-
ρή, στενόχωρη παρουσία στην ψυχή,
όσο πλησιάζει η δεύτερη Παρουσία
του Κυρίου. Μπορεί να είναι η πρώ-
τη μακρινή ακοή της «φωνής του αρ-
χάγγελου και της τρομπέτας του Θε-
ού» που θα κάνουν στο τέλος τους
ζωντανούς και τους νεκρούς να ε-
γερθούν…

Ο Χριστός έρχεται! Να είσαι έτοι-

μος όταν έρθει. Ξεχώρισε τώρα τον
εαυτό σου από την εντρύφηση με
τον κόσμο. Ξεμπέρδεψε τον εαυτό
σου από την αχρείαστη ενασχόληση
με τις υποθέσεις αυτής της ζωής.
Αγρύπνησε και προσευχήσου πάντο-
τε ώστε να αποδειχθείς άξιος. Μπο-
ρούμε να αγρυπνούμε μόνο όταν συ-
νεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνη-
ση. Η λέξη «επαγρύπνηση» όπως α-
ναφέρεται στο κείμενο, σημαίνει να
είμαστε αφυπνισμένοι, να είμαστε
σε εγρήγορση. Όσο πιο πολύ προχω-
ρά η μεταμεσονύχτια ώρα, τόσο πιο
επείγουσα είναι η εγρήγορση.  Ο
καρπός της αγρυπνίας είναι τέτοιος
που μετατρέπει  την απώλεια χιλιά-
δων κόσμων σαν σκόνη στη ζυγαριά.
Χτίσε πάνω σε αυτό, γιατί το να χτί-
σεις πάνω σε ο,τιδήποτε άλλο, είναι
έλλειψη πίστης προς Εκείνον.

Ο Κύριος έρχεται όταν δεν το περι-
μένουμε και δεν πρόκειται να υπάρ-
ξει προειδοποίηση. Μήπως η αστρα-
πή προειδοποιεί; «Γιατί ο Υιός του

Ανθρώπου θα έρθει τόσο φανερά, ό-

πως η αστραπή που βγαίνει στην ανα-

τολή και φαίνεται ως τη δύση»

(Ματθ.24:27). Μια γρήγορη, εκτυ-
φλωτική, ξαφνική λάμψη και ο ά-
γρυπνος θα βρεθεί με τον Κύριο, ε-
νώ αυτός που δεν αγρυπνά, σύμφω-
να με την ίδια την προειδοποίηση
του Κυρίου, θα μείνει για τις τελευ-
ταίες κρίσεις της γης.

Ευλογίες 
από το Λόγο του Θεού

«Μείνετε άγρυπνοι 
και προσεύχεστε, 

για να μη σας νικήσει 
ο πειρασμός»

Μάρκος 14:38α


