
Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Αυτός που μας έδωσε την ψυ-

χή, μας δίδαξε να κλαίμε για αυ-

τούς που δεν έχουν σωθεί. 

Κύριε, ας είναι και σ' εμάς, ο

νους που ήταν σ' Εσένα! Δώσε

μας τα δάκρυά Σου για να κλά-

ψουμε, γιατί, Κύριε, η καρδιά μας

είναι σκληρή προς τους άλλους. 

Μπορεί να δούμε χιλιάδες γύρω

μας να χάνονται και παρ’ όλα αυ-

τά να μην ξυπνάμε από το βαθύ

μας ύπνο!! Καμία εικόνα της τρο-

μερής καταδίκης τους, δεν μας

τρομοκρατεί πια και δυστυχώς

κανένα δάκρυ για τη χαμένη τους

ψυχή δεν μετατρέπει την ειρήνη

μας σε στενοχώρια!

Η οικογένειά μας, το σχολείο

μας, οι συναθροίσεις μας, οι πό-

λεις μας, η περιοχή μας, ο κόσμος

μας, ας μας οδηγούν καθημερινά

στα γόνατα, διότι η σωτηρία έ-

στω και μιας ψυχής πρέπει να εί-

ναι πάνω απ' όλα στη ζωή μας.

Τι μυστήριο! Η ψυχή και η αιω-

νιότητα ενός ανθρώπου να εξαρ-

τώνται και από τη φωνή κάποι-

ου άλλου!

Δώσε μας τα δάκρυά Σου, Κύριε! «Να χαίρετε για την

ελπίδα σας». (Ρωμ.12:12)

Να ζεις μέσα στη μελλοντική

δόξα που έχει ετοιμαστεί για σέ-

να, να χαίρεσαι με την ελπίδα ό-

σων σε περιμένουν εκεί επάνω.

Έτσι η μέλλουσα δόξα και όλη

η χαρά της θα γίνει για σένα ση-

μερινή πραγματικότητα. 

Ζήστε με αυτή την ελπίδα και η

θλίψη μέσα σας και γύρω σας θα

εξαφανισθεί.

Μητέρα Βασιλεία Σλινκ

“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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Η προσευχή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος

Στο τρίτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους

Επιστολής, ο Απόστολος Παύλος προσεύ-

χεται μία από τις πιο θαυμάσιες προσευχές

που έχουν ποτέ ειπωθεί από χείλη ενός λυ-

τρωμένου αμαρτωλού. Γονατίζει ενώπιον

του Πατέρα και προσεύχεται για τόσο μεγά-

λες ευλογίες που κάποιος μένει απλά έκ-

θαμβος για μερικά από αυτά που προσεύ-

χεται.

΄Επειτα κλείνει την προσευχή του με τα υ-

πέροχα λόγια: «Και σ' Αυτόν που μπορεί με

υπερπερίσσιο τρόπο να κάνει παραπάνω α-

πό όλα όσα ζητάμε ή αντιλαμβανόμαστε με

τον νου, σύμφωνα με τη δύναμη που ενερ-

γείται μέσα μας» (Εφεσίους 3:20).

Πρώτα, ο Παύλος λέει ότι ο Θεός μπορεί

ακόμη να «κάνει» πράγματα για εμάς όταν

προσευχόμαστε. Δεν έχει χάσει καθόλου α-

πό τη δύναμή Του, ώστε ν’ απαντά προσευ-

χές. Ο βραχίονάς Του δεν έχει μικρύνει. Ακό-

μη και σήμερα παραμένει ο ισχυρός Θεός,

που ήταν σε κάθε εποχή. Πράγματι, μπορεί

ακόμη να «κάνει» πράγματα.

Αλλά παρατήρησε την ακόλουθη έκφρα-

ση. Μπορεί να κάνει «όλα όσα Του ζητάμε».

Αλλά μπορεί να κάνει και πολύ περισσό-

τερα από αυτά. Μπορεί να κάνει όλα όσα

«σκεφτόμαστε». Αγαπητοί, αυτό είναι αλή-

θεια υπέροχο. Όταν ένα παιδί του Θεού γο-

νατίζει μπροστά στον Πατέρα τον Ουράνιο,

δεν υπάρχει ούτε ένα πράγμα στο μυαλό

του που μπορεί να φανταστεί ή να «σκε-

φτεί», που δε μπορεί ο Θεός να του το κά-

νει. Αλλά η δύναμη της προσευχής πηγαί-

νει πολύ ψηλότερα από αυτά. Ο Θεός μπο-

ρεί να κάνει «παραπάνω» από όλα όσα ζη-

τάμε ή αντιλαμβανόμαστε με το νου.

Αλλά η δύναμη της προσευχής πετά ακό-

μη ψηλότερα. Ο Θεός είναι ικανός να κάνει

με «υπερπερίσσιο τρόπο» παραπάνω από

όλα όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε. Α, χριστια-

νέ, δεν έχεις ιδέα της «αφθονίας» της δύνα-

μης του Θεού στην προσευχή!

Μπορεί να κάνει με «υπερπερίσσιο τρό-

πο» παραπάνω από αυτά που μπορούμε

να φανταστούμε. Αλλά η επόμενη λέξη χρη-

σιμοποιείται επειδή δεν υπάρχει λέξη στην

ανθρώπινη γλώσσα για να μπορεί να εκ-

φράσει τη δύναμη του Θεού ως απάντηση

στην προσευχή. Μπορεί να κάνει «υπέρ εκ

περισσού» άφθονα παραπάνω από όσα

μπορούμε να ζητήσουμε ή να σκεφτούμε. 

Ακριβώς εδώ φθάνουμε πάνω από τα ε-

ξαίσια και υπερβολικά μεγάλα ύψη του α-

πείρου. Αυτή η λέξη «υπέρ εκ περισσού»

είναι πιο πάνω κι από το ψηλότερο σημείο

της ανθρώπινης φαντασίας. Η δύναμη του

Θεού είναι απλά απεριόριστη, όταν ο χρι-

στιανός προσεύχεται.

Αλλά ποια είναι αυτά τα απεριόριστα και

υπερβολικά μεγάλα πράγματα που ο Θεός

μπορεί να κάνει για εμάς όταν προσευχό-

μαστε; Μια περαιτέρω εξέταση αυτής της

προσευχής, μας δείχνει ότι οι εκπληκτικές

δυνατότητες της προσευχής είναι για ουρά-

νια και πνευματικά πράγματα.

Ο Παύλος προσεύχεται οι πιστοί να ευλο-

γούνται με τα πλούτη της δόξας του Θεού,

και να ενδυναμώνονται με τη δύναμη του

Θεού ως προς τον εσωτερικό τους άνθρω-

πο. Προσεύχεται ο Χριστός να κατοικεί στις

καρδιές μας μέσω της πίστης, έτσι ώστε να

γνωρίσουμε το μήκος και το πλάτος και το

ύψος και το βάθος της αγάπης του Χριστού

και να γεμίσουμε με όλη την πληρότητα του

Θεού (εδ. 16-19).

Ω, πόσο χρειαζόμαστε αυτή την προσευ-

χή και σήμερα. Ποτέ δεν ήταν τόσο αναγκαίο

όσο τώρα για την εκκλησία να προσεύχεται

για τα πλούτη του Θεού με δόξα. Ποτέ δεν

ήταν τόσο αναγκαίο όσο τώρα για τα παι-

διά του Θεού να προσεύχονται για την ε-

δραίωση του μεγαλείου του Θεού  στον ε-

σωτερικό άνθρωπο. Και ποτέ δεν ήταν τό-

σο αναγκαίο για τους χριστιανούς να προ-

σεύχονται έτσι ώστε ο Χριστός να κατοική-

σει στις καρδιές τους δια της πίστεως.

Αυτό που η φτωχή μαραζωμένη εκκλησία

του Χριστού χρειάζεται σήμερα, είναι μια

θαυμαστή συναίσθηση της ζωντανής, αι-

σθητής παρουσίας του δοξασμένου Χριστού

στις ζωές τους. Και ποτέ δεν υπήρξε τόσο

σημαντικό όσο τώρα το ότι οι κρύες, χωρίς

αγάπη καρδιές μας να επεκταθούν κάτω α-

πό την απεριόριστη θερμότητα του μήκους

και του πλάτους και του ύψους και του βά-

θους της αγάπης του Χριστού.

Αδέρλφια, χρειάζεται να προσευχόμαστε

εκ νέου όλη αυτή τη μεγάλη προσευχή σή-

μερα και πάνω από όλα χρειάζεται να προ-

σευχόμαστε και να γεμίζουμε από την πλη-

ρότητα του Θεού. Οι ζωές μας είναι φτωχές,

άδειες και στείρες. Αυτό που χρειαζόμαστε

είναι η «πληρότητα του Θεού», ναι, «όλη» η

πληρότητα του Θεού. Και όταν αρχίσουμε

να προσευχόμαστε για αυτά τα πράγματα,

τότε ο Θεός μπορεί πράγματι να μας απο-

καλύψει τι εννοεί όταν λέει ότι μπορεί να κά-

νει «με υπερπερίσσιο τρόπο παραπάνω α-

πό όλα όσα ζητάμε ή αντιλαμβανόμαστε με

τον νου».
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"Η δική μας κοινωνία είναι μαζί με τον

Πατέρα και μαζί με τον Υιό του, τον Ιησού

Χριστό" (Α Ίωαν. 1:3).

Η πρώτη και κύρια ανάγκη της χριστια-

νικής μας ζωής, είναι η επικοινωνία με το

Θεό.  Η ουράνια ζωή μέσα μας έρχεται

από το Θεό και εξαρτάται αποκλειστικά

από Εκείνον. Όπως χρειάζομαι αέρα για

ν’ ανασάνω, όπως ο ήλιος κάθε λεπτό

στέλνει το φως του, έτσι, μόνο με την ά-

μεση ζωντανή επικοινωνία με το Θεό η

ψυχή μου μπορεί να είναι δυνατή.

Το ημερήσιο μάννα σταμάταγε όταν ερ-

χόταν η άλλη ημέρα. Πρέπει κάθε μέρα να

έχω φρέσκια χάρη από τον ουρανό και

την αποκτώ μόνον όταν είμαι σε άμεση α-

ναμονή του Ίδιου του Θεού. Ξεκίνα κάθε

μέρα περιμένοντας μπροστά στο Θεό και

αφήνοντάς Τον να σε αγγίξει.

Τέλος, ας είναι η πρώτη φροντίδα σου,

το να βάζεις τον εαυτό σου ενώπιον του

Θεού. Στην προσευχή ή στη λατρεία, ο

Θεός να έχει την πρώτη προτεραιότητα.

Οφείλω να γονατίσω ήσυχα ενώπιόν Του

με ταπεινή καρδιά και πίστη. Ο Θεός υ-

πάρχει. Ο Θεός είναι κοντά. Ο Θεός είναι

αγάπη και επιθυμεί να επικοινωνήσει ο

Ίδιος με μένα. Ο Παντοδύναμος Θεός,

που εργάζεται τα πάντα, ακόμη και τώρα

περιμένει να εργαστεί μέσα σου και να

σε κάνει να Τον γνωρίσεις.

Εάν έχεις δώσει στο Θεό όλη την τιμή,

τη δόξα και τη δύναμη, που Του ανήκουν,

τότε ντύσου ταπεινότητα και ζήτησε να

γεμίσεις με το Πνεύμα της ταπεινοφρο-

σύνης, διότι είναι ευλογία όταν εσύ είσαι

ένα τίποτα, ώστε ο Θεός να είναι τα πά-

ντα μέσα σου. Υποκλίσου ενώπιόν Του

με ταπεινότητα, πραότητα, υπομονή και

παραδώσου στην καλοσύνη και στο έλε-

ός Του. Εκείνος θα σε υψώσει.

Κατόπιν, δέξου και εκτίμησε τη θέση

σου εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός ευαρεστεί-

ται στον αγαπητό Του Υιό και δε μπορεί

να ικανοποιηθεί με τίποτα λιγότερο από

εκείνους που Τον πλησιάζουν. Μπες βα-

θειά στην άγια παρουσία του Θεού  με

θάρρος, που δίνει το αίμα και με τη βεβαι-

ότητα ότι μέσα στο Χριστό είσαι πλήρως

αποδεκτός. Έχεις πάντα πρόσβαση στο

κέντρο της καρδιάς και της αγάπης του

Πατέρα. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος της

επικοινωνίας με το Θεό, το ότι μπορώ να

έχω περισσότερο από το Θεό στη ζωή

μου και ότι ο Θεός μπορεί να βλέπει το

Χριστό να μορφώνεται μέσα μου.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνον με

τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που κα-

τοικεί μέσα σου. Βασίσου σ' Αυτό για να

δοξάσει το Χριστό μέσα σου. Βασίσου

στο Χριστό για ν’ αυξήσει μέσα σου τη

ροή του Πνεύματός Του. Καθώς περιμέ-

νεις μπροστά στο Θεό για να νιώσεις την

παρουσία Του, θυμήσου ότι το Πνεύμα

βρίσκεται μέσα σου για ν' αποκαλύψει τα

πράγματα του Θεού. Ζήτα στην παρου-

σία του Θεού να έχεις ζωντανό το χρίσμα

του Αγίου Πνεύματος.

Καθώς ζητάς πλήρη επικοινωνία με το

μεγάλο και άγιο Θεό και Τον περιμένεις ν'

αποκαλύψει το Χριστό μέσα σου, θα νοι-

ώσεις πόσο αναγκαίο είναι ν' αφήσεις ό-

λα για να δεχθείς Εκείνον. Ζήτα χάρη για

να γνωρίσεις τι σημαίνει να ζεις ολοκλη-

ρωτικά για το Θεό, όπως έκανε ο Χριστός.

Μόνο το Ίδιο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να

σε διδάξει τι σημαίνει η εσωτερική παρά-

δοση ολόκληρης της ζωής στο Θεό. Πε-

ρίμενε μπροστά στο Θεό να σου δείξει

ό,τι δεν γνωρίζεις. Μακάρι κάθε πλησία-

σμα στο Θεό και κάθε αίτημα για επικοι-

νωνία μαζί Του, να εκπληρωθεί με μία

νέα, πολύ ξεκάθαρη και εσωτερική πα-

ράδοση σ' Εκείνον, για να εργαστεί μέσα

σου.

Μόνο παράδωσε τον εαυτό σου με πί-

στη και εμπιστοσύνη στην αιώνια ευλογη-

μένη Αγία Τριάδα, ώστε να εκτελεστούν

όλοι οι σκοποί του Θεού μέσα σου. Ξεκί-

να κάθε μέρα με επικοινωνία με το Θεό

και ο Θεός θα είναι τα πάντα για σένα.

"Μιλώντας μεταξύ σας με ψαλμούς και

ύμνους και πνευματικές ωδές, τραγουδώ-

ντας και ψάλλοντας με την καρδιά σας

στον Κύριο ευχαριστώντας πάντοτε για ό-

λα τον Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυ-

ρίου Ιησού Χριστού" (Εφεσίους 5:19-20).

Σ ί δ η ρ ο ς  &  Ο υ ρ ά ν ι α  Φ ω τ ι ά

Ο D.L.Moody είπε: "Ο κόσμος πρέπει
να μπορέσει να δει τι ο Θεός μπορεί να
κάνει μέσω ενός ανθρώπου πλήρως αφιε-
ρωμένου σ' Εκείνον". O Moody ήταν χρι-
σμένος, αλλά η αφιερωμένη του ζωή ή-
ταν αυτή που τον μεταμόρφωσε στη δύ-
ναμη που ήταν. Με άλλα λόγια, η δύνα-
μή του προερχόταν από την καθημερινή
επικοινωνία του με το Θεό, όταν έλαβε
ένα νέο χρίσμα για κάθε καινούργια δια-
κονία.

Για παράδειγμα, εδώ είναι η φωτιά κι'
εκεί ένα κομμάτι σίδερο. Εάν θέλω να ζε-
στάνω το σίδερο, θα πρέπει να το βάλω
κοντά στη φωτιά. Και αν θέλω να του
δώσω ένα ασυνήθιστο σχήμα, τέτοιο που
δεν έχει ποτέ αποκτήσει, θα το βυθίσω
γρήγορα στη φωτιά και θα γίνει κόκκινο,
καυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εί-
ναι έτσι συνεχώς. Δε μπορεί να πει: "Τώ-
ρα, τελευταία είχα μία μεγάλη εμπειρία
με υπέροχα συναισθήματα. Είμαι καυτό
τώρα και για πάντα. Ό,τι και ν' αγγίζω θα
γίνεται καυτό". Και έπειτα, θεωρώντας ό-
τι είναι αυτάρκες, σκόπιμα  βγαίνει από
τη φωτιά και πηγαίνει στην αποστολή
του, θεωρώντας ως δεδομένο, ότι έχει α-
παλλαγεί από όλη τη σκουριά και στο ε-
ξής μπορεί να μεταδίδει τη θερμότητα ό-
που κι' αν πάει. Α, όχι! Σύντομα, θα γίνει
πάλι κρύο και τελικά ανίκανο να μεταδώ-
σει θερμότητα. Τότε τι πρέπει να κάνει;

Πρέπει να παραμείνει κοντά στη φωτιά
και τότε μόνο θα συμμετέχει στη ζεστα-
σιά της φωτιάς. Μόνον τότε θα μπορεί
να μεταδώσει τη θερμότητα.

Έτσι είναι και μ' εσένα αδελφέ μου.
Μπορεί να έχεις μια μεγάλη πνευματική ε-
μπειρία. Μπορεί να συμμετέχεις σε μια
ουράνια φωτιά. Μπορεί να έχεις υπέροχα
οράματα και αποκαλύψεις. Αλλά εάν δεν
βρίσκεσαι καθημερινά με τη φωτιά της
παρουσίας του Θεού, σύντομα θα κρυώ-
σεις πνευματικά και θα γίνεις αδύναμος.
Εάν το χρίσμα παραμείνει, αυτό συνεπά-
γεται καθημερινή επικοινωνία και σχέση
με Εκείνον που το δίνει. Η ευλογία μπο-
ρεί να διατηρηθεί μόνο με συνεχή επαφή
με τον Ευλογούντα. Δεν υπάρχει εύκο-
λος δρόμος. Το τίμημα πρέπει να πληρω-
θεί. Και το τίμημα, σ' αυτή την περίπτω-
ση, είναι η καθημερινή επικοινωνία με το
Θεό. Και αυτό το τίμημα λίγοι θα το πλη-
ρώσουν. Θα ζητούν ευλογίες και εκδηλώ-
σεις. Θα αγωνιούν και θα προσεύχονται.
Θα ψάχνουν για οράματα και αποκαλύ-
ψεις. Αλλά θα αγνοούν την καθημερινή
προσμονή του Θεού, που τακτοποιεί και
αποκαθιστά.

Αδελφέ μου, έχεις ένα μέρος όπου συ-
ναντάς το Θεό; Επίσης, έχεις κάποια συ-
γκεκριμένη ώρα; Ή είσαι πολύ απασχο-
λημένος; Είναι ο Ιησούς Χριστός αληθι-
νός για σένα; Τον γνωρίζεις; Τον έχεις

συναντήσει; Ασφαλώς και ναι. Τον συνά-
ντησες όταν πρωτο-πίστεψες. Αλλά, Τον
γνωρίζεις; Είσαι εξοικειωμένος μαζί Του;
Τον επισκέπτεσαι τακτικά; Τι σημαίνει για
σένα; Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώ-
πους, αλλά γνωρίζω μόνο λίγους. Πρέπει
να ζεις με τους ανθρώπους που να τους
γνωρίζεις. Παίρνει χρόνο η εξοικίωση. 

Ξοδεύεις χρόνο με το Θεό; Περπα-
τάς μαζί Του;

Καθημερινή επικο ινωνία με  το Θεό

Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ
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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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O Θεός είναι ικανός

Το χιόνι έπεφτε πυκνό κάποια παγω-
μένη παραμονή Χριστουγέννων. Ένας
πατέρας, μέσα από το τζάμι χαιρετού-
σε τη γυναίκα του και τα παιδιά του,
καθώς έφευγαν για την εκκλησία στην
καθ ιερωμένη Χρ ιστουγενν ιάτ ικη  λα-
τρε ία  που γ ινόταν  κάθε  χρόνο .  Δεν
μπορούσε να καταλάβει γιατί γινόταν
τόσος θόρυβος γύρω από τη γέννηση
του Ιησού.

Μόνος ,  γύρ ισε  π ίσω κα ι  άρχ ισε  να
στολίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο,
όταν άκουσε ένα χτύπο στο παράθυρο,
κ ι  ύστερα έναν  άλλο ,  κ ι  έναν  άλλο .
Πλησίασε και είδε πολλά μικρά σπουρ-
γιτάκια να τρέμουν από το κρύο και να
πηγαινοέρχονται απεγνωσμένα.

Τα λυπήθηκε και πήγε στο γκαράζ, ά-
ναψε το φως και άνοιξε την πόρτα. Τα
σπουργιτάκια όμως δεν κουνήθηκαν. Τα
πλησίασε να τους δείξει το δρόμο για
να μπουν μέσα. Εκείνα όμως τρομαγ-
μένα πέταξαν. Τους έριξε λίγα ψίχουλα
αλλά ούτε κι αυτά τα έφεραν προς το
γκαράζ.

Απογοητευμένος σκέφτηκε ότι για τα
μικρά πουλάκια αυτός ήταν ένας γίγα-
ντας που τα τρόμαξε. Γιατί να μην μπο-
ρέσει να τους δώσει να καταλάβουν ό-
τι είχε όλη την καλή διάθεση να τα βοη-
θήσει;

Γύρισε στο σπίτι κι από το παράθυ-
ρο, καθώς κοίταζε τα τρομαγμένα που-
λάκια, ξαφνικά σαν αστραπή του ήρθε
μια σκέψη. Αν μπορούσα για ένα λεπτό
να γινόμουν κι εγώ ένα μικρό πουλάκι
σαν αυτά, ίσως να μη με φοβόντουσαν,
οπότε θα μπορούσα να τους δείξω πώς
να βρουν ζεστασιά και ασφάλεια.

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε γιατί ήρ-
θε ο Χριστός στη γη μας.

Δε νομίζω να υπάρχουν άλλες απορίες
που η απάντησή τους να είναι τόσο α-
πλή όσο το γεγονός ότι ο Θεός διάλεξε
να έρθει στη γη μας, να εκμηδενίσει το
χρόνο και τις αποστάσεις και να γεννη-
θεί ως βρέφος, να ζήσει, να πεθάνει και
ν’ αφήσει τον άδειο τάφο, κι όλα αυτά
γιατί εσύ κι εγώ χρειαζόμαστε Σωτήρα.

Γιατί ήρθε ο Ιησούς στη γη;

“Όταν οι αδύνατοι, οι φτωχοί, θα γυρεύουν νερό κι εκείνο δε
θα υπάρχει κι η γλώσσα τους από τη δίψα θα ξεραίνεται, εγώ ο
Κύριος θα τους εισακούσω· δεν πρόκειται να τους εγκαταλεί-
ψω, εγώ ο Θεός του Ισραήλ. Απάνω στα γυμνά βουνά θα κάνω να
κυλούν ποτάμια και μέσα στα φαράγγια ν’ αναβρύσουνε πηγές·
θα κάνω η έρημος να γίνει λίμνη, η γη η άνυδρη τρεχούμενα
νερά. Την έρημο με κέδρους θα φυτέψω, με ακακίες, με
μυρτιές κι ελιές· στη στέπα θα φυτέψω κυπαρίσσια, πεύκα
και πλάτανους μαζί. Έτσι όλοι θα δουν και θα γνωρίσουν, θα
σκεφτούν κι όλοι θα καταλάβουν πως του Κυρίου το χέρι τα
’κανε όλα αυτά, πως ο Άγιος Θεός του Ισραήλ τα δημιούργησε».

Ησαϊας 41:17-20

Ο Θεός μπορεί να σώζει όλους αυ-

τούς που έρχονται προς Εκείνον. "Γι'

αυτό, μπορεί και να σώζει ολοκληρω-

τικά αυτούς που προσέρχονται στο

Θεό διαμέσου Αυτού, ζώντας πάντοτε

για να μεσιτεύσει για χάρη τους"

(Εβρ. 7:25).

Ο Θεός μπορεί να φυλάξει. "Επει-

δή, ξέρω σε ποιον πίστεψα, και είμαι

πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυ-

λάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι

εκείνη την ημέρα" (Β΄Τιμ. 1:12).

Ο Θεός μπορεί να αγιάζει. "Σ' Αυ-

τόν, όμως, που μπορεί να σας φυλά-

ξει άπταιστους, και να σας στήσει

μπροστά στη δόξα Του, χωρίς ψεγάδι,

με αγαλλίαση, στον μόνο σοφό Θεό,

τον Σωτήρα μας, ας είναι δόξα και

μεγαλοσύνη, κυριαρχία και εξουσία,

και τώρα και σε όλους τούς αιώνες.

Αμήν" (Ιούδα εδ. 24-25).

Ο Θεός μπορεί να δίνει δύναμη για

νίκη μέσα σε κάθε αδυναμία. "Όμως,

θα σταθεί όρθιος• επειδή, ο Θεός εί-

ναι δυνατός να τον στήσει όρθιο"

(Ρωμ. 14:4).

Ο Θεός μπορεί να ενισχύσει για

καρποφόρα υπηρεσία. "Είναι, όμως,

δυνατός ο Θεός να σας δώσει με πε-

ρίσσεια κάθε χάρη, ώστε έχοντας πά-

ντοτε κάθε αυτάρκεια, σε κάθε τι, να

περισσεύετε σε κάθε έργο αγαθό"

(Β΄Κορ. 9:8).

Ο Θεός μπορεί να ελευθερώνει α-

πό τον πειρασμό. "Επειδή, σε ό,τι Αυ-

τός έπαθε, όταν πειράστηκε, μπορεί

να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται"

(Εβρ. 2:18).

Ο Θεός μπορεί να προστατεύει από

τον κίνδυνο. "Αν είναι έτσι, ο Θεός

μας, που εμείς λατρεύουμε, είναι δυ-

νατός να μας ελευθερώσει από το

καμίνι της φωτιάς που καίει• και από

το χέρι σου, βασιλιά, θα μας ελευθε-

ρώσει" (Δαν. 3:17).

Ο Θεός μπορεί να προμηθεύει στις

ανάγκες εκείνων που Τον υπακούν.

"Και ο Αμασίας είπε στον άνθρωπο

του Θεού: Αλλά τι θα κάνουμε για τα

100 τάλαντα, που έδωσα στον στρατό

τού Ισραήλ; Και ο άνθρωπος του Θε-

ού απάντησε: Ο Κύριος είναι δυνατός

να σου δώσει περισσότερα απ' αυτά."

(Β΄Χρον. 25:9).

Ο Θεός μπορεί να εκπληρώνει τις

υποσχέσεις Του σε μένα και για μέ-

να. "Ούτε δίστασε στην υπόσχεση

του Θεού με την απιστία, αλλά ενδυ-

ναμώθηκε στην πίστη, δοξάζοντας

τον Θεό, και έχοντας την πεποίθηση

ότι εκείνο που υποσχέθηκε, είναι δυ-

νατός και να το εκτελέσει" (Ρωμ.

4:20-21).

Μόνο περιμένοντας υπομονετι-

κά μπροστά στο θρόνο της χάρης

του Θεού, γινόμαστε προικισμέ-

νοι με το Άγιο Πνεύμα. Αυτός που

περιμένει αρκετά και με πίστη,

θα απορροφήσει αυτή τη Φωτιά

και θα προχωρήσει  στη σχέση

του με το Θεό, φέρνοντας τρό-

παια από εκεί που πήγε. Για τον

κάθε ένα πιστό ξεχωριστά, και

πάνω απ' όλα, για κάθε εργάτη

στον αμπελώνα του Κυρίου, ο

μόνος τρόπος ν' αποκτήσει πνευ-

ματική δύναμη, είναι με τη μυστι-

κή αναμονή στο θρόνο του Θεού.

Τότε, εάν έχεις την ψυχή σου

φλογισμένη με τη Φωτιά του Θε-

ού, ώστε αυτοί που έρχονται κο-

ντά σου να νοιώσουν κάποια  ε-

πιρροή που βγαίνει από σένα,

πρέπει να πλησιάσεις στην πηγή

αυτής της Φωτιάς, στο θρόνο

του Θεού και του άμωμου Αμνού

και να κλείσεις τον εαυτό σου έ-

ξω απ' τον κόσμο, γιατί ο ψυχρός

κόσμος,  γρήγορα σβήνει τη Φω-

τιά μας.

Μπες στο ταμείο σου, κλείσε

την πόρτα, κι' εκεί, μόνος μπρο-

στά στο θρόνο, περίμενε το Βά-

πτισμα. Τότε η Φωτιά θα σε γεμί-

σει και όταν σηκωθείς, η άγια Δύ-

ναμη θα σε συνοδεύει, και θα ερ-

γάζεσαι, όχι με δική σου δύναμη,

αλλά "με απόδειξη Πνεύματος και

δύναμης" (Α΄ Κορ. 2:4).

Φωτιά από Ψηλά!



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΣΕΛΙΔΑ 4

O Θεός της δημιουργίας

"ΚΥΡΙΕ, ο Κύριός μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνο-

μά Σου σε ολόκληρη τη γη! Ο οποίος έβαλες τη δόξα

Σου πιο ψηλά από τους ουρανούς" (Ψαλμός 8:1). Η δό-

ξα του ονόματος του Θεού γεμίζει τη γη και υπερχει-

λίζει τους ουρανούς. Η μεγαλοσύνη του Θεού είναι

φανερή σε κάθε μέρος της δημιουργίας Του. 

Ο Ψαλμ. 104:24 μάς δίνει κάποιες πληροφορίες για

το σκοπό της δημιουργίας του Θεού - "Πόσο μεγάλα

είναι τα έργα Σου, Κύριε! Με σοφία έφτιαξες τα πάντα,

η γη είναι γεμάτη από τα έργα Σου". Η εκπληκτική

ποικιλία στη δημιουργία, περιλαμβάνει τ' αστέρια

στον ουρανό, τον ουρανό και τη γη, την ξηρά και τη

βλάστηση, τα ρυάκια και τους ποταμούς, τα αόρατα

μικροσκοπικά είδη ζωής, τους ωκεανούς και τα ψάρια,

τα έντομα και τα πουλιά, τα ζώα - και τους ανθρώ-

πους.

Επίσης, σκεφτείτε το πώς ο Θεός προμηθεύει τροφή

για να διατηρηθούν όλα τα ζωντανά πλάσματα. Νοι-

άζεται για κάθε φυτό και ζώο με μια εκπληκτική προ-

σοχή στη λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, υπάρχουν πε-

ρισσότερα από 13.000 είδη ψαριών που ζουν στους ω-

κεανούς - από το μικροσκοπικό "γοβιό" (σε πλήρη α-

νάπτυξη μικρότερο από 2,5 εκ.), μέχρι την τεράστια

φάλαινα (που φθάνει σε μήκος περισσότερο από 33

μέτρα). Για παράδειγμα, μια γαλάζια φάλαινα, είναι

μεγαλύτερη από τρία τριαξονικά φορτηγά, βαρύτερη

από 100 αυτοκίνητα μεσαίου μεγέθους και καταναλώ-

νει περίπου 4 τόνους τροφή την ημέρα - περίπου 3 ε-

κατομμύρια θερμίδες. Όλα αυτά παρέχονται από το

Δημιουργό Θεό.

Ο συγγραφέας του 104ου Ψαλμού επαινεί τη μεγα-

λειότητα του Θεού όπως φαίνεται εδώ στη γη. Στον 8ο

Ψαλμό, από την άλλη μεριά, ο Δαβίδ εκφράζει δέος

προς το Θεό του φωτός για ό,τι βλέπει στον ουρανό.

Ήταν εντυπωσιασμένος από τ' αστέρια και τους πλα-

νήτες και την απεραντοσύνη του σύμπαντος. Αλλά, οι

πλανήτες και τ' αστέρια και το απέραντο σύμπαν, δεί-

χνουν  μόνο ένα μέρος  του πόσο  μεγάλος  είναι ο Θε-

ός.

Σε σύγκριση με το πλάτος των ουρανών και την α-

περαντοσύνη των ουράνιων σωμάτων, οι άνθρωποι το

μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ομολογήσουν

τη μηδαμινότητά τους. Στο Κεφ. 8 και στα εδάφια 3-

4 ο ψαλμωδός εκφράζει το δέος και το θαυμασμό του

λέγοντας: "Όταν θωρώ τους ουρανούς Σου, το έργο των

δακτύλων Σου, το φεγγάρι και τα αστέρια, που Εσύ θε-

μελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι;..."

Όταν ήταν νέος, ο Δαβίδ ξόδευε πολύ χρόνο στη θαυ-

μάσια ύπαιθρο του Θεού - και τα βράδια, ξαπόσταινε

δίπλα στο ποίμνιο. Καθώς παρατηρούσε το φεγγάρι

και τ' αστέρια, που ο Θεός είχε δημιουργήσει, ανα-

γνώριζε ότι ήταν εκεί από το χέρι του Θεού, και με-

τά λέει: "Tι είναι ο άνθρωπος, ώστε να Τον θυμάσαι;"

Ο Δαβίδ αναλογιζόταν από τη μία, τη μεγαλοπρέπεια

και το μεγαλείο του Θεού και από την άλλη, τη μη-

δαμινότητα του ανθρώπου.

Το προσηλωμένο βλέμμα στον ουρανό τη νύχτα, πρέ-

πει να μας βάζει σε μεγάλες σκέψεις για το Θεό. Το

φεγγάρι και τ' αστέρια είναι το έργο των χειρών Του.

Μένουμε έκθαμβοι όταν σκεφτούμε τα δισεκατομμύ-

ρια των αστεριών και τις τεράστιες αποστάσεις του

σύμπαντος και τη δύναμη να κρατάει όλα τα ουράνια

σώματα στη θέση τους. 

Αυτό μας οδηγεί στο 4ο εδάφιο του 8ου Ψαλμού: "Τι

είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι; Ή, ο γιος τού

ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι;"

Κάτω απ' το φως της έκτασης του σύμπαντος, εμείς

οι άνθρωποι είμαστε πολύ μικρά πετραδάκια μιας πο-

λύ μεγάλης παραλίας, με τον Δαβίδ να απορεί πώς

μπορεί ο Θεός και μόνο ν' ασχολείται μαζί μας! Ωστό-

σο, ο Θεός ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Πόσο υπέροχο! Ουσιαστικά, ο Θεός ενδιαφέρεται πε-

ρισσότερο για τους ανθρώπους από ότι για τους πλα-

νήτες. Ενδιαφέρεται περισσότερο για τις ανθρώπινες

ψυχές από ότι για τα επιβλητικά αστέρια.

Ο Ψαλμός τελειώνει (στο 9ο εδάφιο) με τις ίδιες λέ-

ξεις που άρχισε: "Κύριε, ο Κύριός μας, πόσο είναι θαυ-

μαστό το Όνομά Σου σε ολόκληρη τη γη!" Ο Θεός εί-

ναι τόσο μεγάλος, τόσο σοφός και τόσο δυνατός, ωστό-

σο είναι ο Πατέρας μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας.

Πράγματι, πόσο είναι θαυμαστό το Όνομά Σου σε ο-

λόκληρη τη γη!

Στο Ματθ. 10:29, ο Ιησούς επισημαίνει ότι δύο

σπουργίτια πωλούνται για ένα ασσάριο και στο Λουκ.

12:6 ότι πέντε σπουργίτια πωλούνται για δύο ασσάρια.

Τα σπουργίτια τα συναντάμε συχνά στην Παλαιστίνη

της Καινής Διαθήκης. Στον καιρό της Καινής Διαθή-

κης, δεν κόστιζε πολύ ν' αγοράσεις σπουργίτια στην

αγορά. Δύο απ' αυτά μπορούσαν ν' αγοραστούν μια πε-

ντάρα, το μικρότερο χάλκινο νόμισμα και πέντε απ'

αυτά μπορούσαν ν' αγοραστούν για δύο πεντάρες. Και,

παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς επισημαίνει ότι ούτε ένα

σπουργίτι απ' αυτά δεν θα πέσει στη γη χωρίς το θέ-

λημα του Ουράνιου Πατέρα (Ματθ. 10:29), ούτε ένα

απ' αυτά δεν είναι λησμονημένο από Εκείνον (Λουκ.

12:6). Ο Ιησούς συνεχίζοντας λέει: "Μη φοβάστε, λοι-

πόν από πολλά σπουργίτια διαφέρετε" (εδ. 7). Ο Ιη-

σούς ενθάρρυνε τους μαθητές να μη φοβούνται, για-

τί ο Θεός νοιάζεται για εμάς και μας φυλάει προσεκτι-

κά μέσα στην αγκαλιά Του.

Ο μεγάλος Θεός και Ουράνιος Πατέρας, ο Κύριος

Θεός του Ισραήλ, είναι ο Θεός που ενδιαφέρεται για

το μικρό, φαινομενικά ασήμαντο σπουργίτι. Αυτό δεί-

χνει το μέγεθος της θεόσταλτης φροντίδας Του. Ένας

Θεός που νοιάζεται για τα σπουργίτια, σίγουρα θα

προμηθεύσει και για τους αγίους!

Βέβαια, πρέπει να θέλουμε να υπακούμε στο Λόγο

Του  και να  δείχνουμε την αγάπη μας σ' Εκείνον που

πρώτος μας αγάπησε. Και οφείλουμε να λέμε μαζί με

τον ψαλμωδό: "Ο Κύριος είναι μέγας, και υπερβολικά

αξϊύμνητος και η μεγαλοσύνη Του ανεξιχνίαστη"

(Ψαλμ. 145:3).
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Αυτός που θέλει να έχει επιτυχία στο

να φέρνει ανθρώπους στο Χριστό, ο-

φείλει να προσεύχεται πολύ. Η σκλη-

ρή δουλειά για το ψάρεμα ψυχών, πρέ-

πει πάντα να συνοδεύεται από πολύ

προσευχή.

Πρέπει να προσευχόμαστε, ο Θεός

να μας οδηγεί να πλησιάσουμε τα σω-

στά πρόσωπα. Ο Θεός δε θέλει να μι-

λάμε σε καθέναν που συναντάμε. Αν

το κάνουμε αυτό τότε, θα ξοδέψουμε

πολύτιμο χρόνο μιλώντας σ' αυτούς,

που δε μπορούμε να βοηθήσουμε. Καλ-

λίτερα να χρησιμοποιούμε χρόνο σ' αυ-

τούς τους οποίους μπορούμε να ωφελή-

σουμε. Μόνον ο Θεός γνωρίζει αυτόν

που Εκείνος θέλει να μιλήσουμε και

πρέπει να Του ζητάμε να τον φέρει στο

δρόμο μας (Πράξ. 8:29).

Ας προσευχόμαστε στο Θεό να μας

δείχνει ακριβώς τι θέλει να πούμε σ'

αυτούς που μας οδηγεί. Μετά θα χρει-

αστούμε την καθοδήγηση του Θεού για

κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Κάθε έ-

μπειρος εργάτης θα ομολογήσει παρα-

δείγματα στα οποία ο Θεός τον έχει ο-

δηγήσει, να χρησιμοποιεί μερικά εδά-

φια της Γραφής, που σε άλλη περίπτω-

ση δεν θα τα χρησιμοποιούσε, αλλά

που θα είναι ακριβώς αυτά που χρεια-

ζόταν.

Πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να

δίνει δύναμη σ' αυτό που μας έχει δώ-

σει να πούμε. Δε χρειαζόμαστε μόνο

ένα μήνυμα από το Θεό, αλλά δύναμη

να στείλει το μήνυμα στην καρδιά μας.

Οι περισσότεροι εργάτες μαθαίνουν αυ-

τό το μάθημα με ταπεινωτικές εμπει-

ρίες. Κάθονται δίπλα στον άνθρωπο

που χρειάζεται σωτηρία και επιχειρημα-

τολογούν φέρνοντας εδάφια από το

Λόγο του Θεού, αλλά ο άνθρωπος δε

δέχεται τον Χριστό. Τελικά, φωτίζονται

ότι προσπαθούν να τον σώσουν με τις

δικές τους προσπάθειες και  μετά κά-

νουν μια ταπεινή και με πάθος προσευ-

χή στο Θεό για τη δύναμή Του. Ο Θε-

ός ακούει και σε λίγο αυτή η "πολύ δύ-

σκολη περίπτωση" έχει τακτοποιηθεί

και όλοι χαίρονται εν Χριστώ.

Πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό

να εκπληρώσει το έργο, όταν το δικό

μας έργο έχει φθάσει σ' ένα τέλος.

Αφού θα έχουμε κάνει όλα όσα φαίνο-

νται να είναι υποχρέωσή μας να κά-

νουμε, είτε επιτυχές, είτε ανεπιτυχές,

θα πρέπει πάντα να παραδίδουμε την υ-

πόθεση στο Θεό με προσευχή.

Σ' αυτή την εποχή που τρέχει με τό-

σο γοργούς ρυθμούς, εάν υπάρχει κάτι

που χρειάζεται ο μέσος εργάτης του

Κυρίου να κάνει, είναι περισσότερη

προσευχή. Ποτέ να μην ξεχνάμε ότι

προσευχόμενοι περισσότερο, θα εκπλη-

ρώσουμε και πολύ περισσότερα.

O Ψαράς ψυχών 

οφείλει να προσεύχεται

Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα σταυρο-

δρόμι. Εάν δεν επέμβει ο Θεός, θα αντι-

μετωπίσουμε μια κατακλυσμιαία κατάρ-

ρευση. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα θε-

ϊκή λύση για τις συμφορές της άρρω-

στης κοινωνίας μας και πρέπει να βρού-

με απάντηση για την παραλυμένη και

αδύνατη εκκλησία.

Ευχαριστούμε το Θεό, που υπάρχουν

πολλές πεινασμένες καρδιές που κρά-

ζουν για μεγαλύτερη ειλικρίνεια στη λα-

τρεία τους, μεγαλύτερη δύναμη στις

προσευχές τους και περισσότερη χαρά

στη διακονία τους. Δεν επιθυμούν μό-

νο να γεννηθούν εν Πνεύματι, αλλά και

να γεμίσουν από το Πνεύμα. Λαχτα-

ρούν να δουν το Βιβλίο των Πράξεων

να ξαναζωντανέψει και  στατικούς χρι-

στιανούς να μετατρέπονται σε δυναμι-

κούς ψαράδες ψυχών. 

Σήμερα, δεν έχουμε τη δύναμη να ξε-

σηκώσουμε ούτε ένα χωριό, πόσο μάλ-

λον τον κόσμο. Είναι ώρα να υψώσου-

με το επίπεδο των προσδοκιών μας στο

επίπεδο του Λόγου του Θεού. Δεν πε-

ριμένουμε ο Θεός να εργαστεί με τον

τρόπο που το έκανε στο παρελθόν.

Δρούμε σαν ο Χριστός να έχει γίνει ο

μεγάλος ΗΜΟΥΝ, αντί του μεγάλου

ΕΙΜΑΙ. Είναι λυπηρό όταν προσπαθού-

με να φέρουμε τη θεολογία και την πί-

στη μας στο χαμηλό επίπεδο της νικη-

μένης και της παρακμάζουσας ζωής

μας.

Μακάρι ο Θεός να μας συγχωρήσει

για τη μετριότητά μας. Μακάρι να μας

σώσει από το μπαγιάτεμά μας και να

μας κάνει ανικανοποίητους με τις πε-

ριορισμένες κατακτήσεις μας και με την

έλλειψη δύναμης και αγάπης. Μακάρι ο

Θεός να εξαγνίσει την καρδιά μας με

μια ουράνια φωτιά και να βάλει φωτιά

στην ψυχή μας με μια νέα πίστη, αγά-

πη, θάρρος και πεποίθηση. Η αναζωπύ-

ρωση είναι η μόνη μας ελπίδα. Πρέπει

να υπάρχει δύναμη στις προσευχές και

στο κήρυγμά μας.

Στ’ αλήθεια, υπάρχει μόνο μια ελπίδα

για τον κόσμο. Είναι ο Σταυρωμένος,

Αναστημένος, Βασιλιάς Χριστός. Δεν υ-

πάρχει άλλη ελπίδα για αυτή την τα-

ραγμένη γενιά. Τώρα είναι η ώρα να τα

παραμελήσουμε όλα για τον υπέροχο

Χριστό. Ο Θεός μάς καλεί να προσευχη-

θούμε, να προσφέρουμε, να πάμε. Εί-

ναι ώρα να ξεχάσουμε τις μικρές διαφο-

ρές μας. Είναι ώρα να θυσιάσουμε. Εί-

ναι ώρα να σοβαρευτούμε και να αρχί-

σουμε να επικοινωνούμε σοβαρά με τον

Κύριο. Πρέπει να αρχίσουν να γίνονται

πράγματα για το Θεό. Η αναζωπύρωση

πρέπει να έρθει.

Μακάρι ο Θεός να μας δώσει μια με-

γάλη πνευματική αφύπνιση, που θα πυ-

ροδοτήσει τη φωτιά της αναζωπύρω-

σης του Αγίου Πνεύματος και που θα

αφυπνίσει τον κόσμο. Μακάρι οι φλό-

γες της να φθάσουν σε κάθε γωνιά αυ-

τής της αμαρτωλής γης. Οι άνθρωποι

ψάχνουν οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός

από τη σωστή λύση. Η αναζωπύρωση

είναι η απάντηση. Δεν πρόκειται να υ-

πάρξει ειρήνη χωρίς τον Άρχοντα της

Ειρήνης. Δε μπορούμε να λάβουμε την

ευλογία του Θεού εάν δε μετανοήσου-

με. Το τσεκούρι στέκεται πάνω από τη

ρίζα του δέντρου. Οι αμαρτίες μας έ-

χουν φθάσει μέχρι τον ουρανό.

Το ρεύμα μπορεί και πρέπει να αλλά-

ξει. Οι αμαρτίες μπορούν να εξομολο-

γηθούν και να συγχωρεθούν. Ας καθα-

ρίσουμε το δρόμο για την αναζωπύρω-

ση, εξομολογούμενοι και εγκαταλείπο-

ντας τις αμαρτίες μας. Ας ανοίξουμε ό-

λη την ψυχή μας στην λεπτομερή ανί-

χνευση του Αγίου Πνεύματος. Ας επι-

στρέψουμε στη θέση του θρήνου. Ας

σκίσουμε την καρδιά μας και όχι τα

ρούχα μας. Ας εξερευνήσουμε την καρ-

διά μας. Η προσευχή της μετάνοιας εί-

ναι ο μεγαλοπρεπής δρόμος για την α-

ναζωπύρωση. Ας εξομολογηθούμε και

ας εγκαταλείψουμε τις αμαρτίες μας,

ας επιστρέψουμε στο Γολγοθά και ας

προσευχηθούμε μέχρι τα έθνη να επι-

στρέψουν στα πόδια του Σταυρού. Μό-

νον τότε η κόλαση θα αρχίσει να θρη-

νεί και ο ουρανός να χαίρεται. Ο Θεός

και θέλει και μπορεί να επέμβει.

Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει πολι-

τική, οικονομική, ηθική και πνευματική

καταστροφή. Δεν πρέπει να επιτρέψου-

με να υπάρχει αυτή η κατάσταση χωρίς

μάχη. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για το

Θεό. Η μετάνοια και η προσευχή είναι

το κλειδί. Ας ανταποκριθούμε και ας με-

τανοήσουμε. Με καινούργια αποφασι-

στικότητα, αφιέρωση και δύναμη, ας α-

νακτήσουμε τη χαμένη μας δύναμη, ας

ξαναχτίσουμε το θυσιαστήριο της προ-

σευχής, ας εξομολογηθούμε τις αμαρ-

τίες μας της αγνόησης ενός χαμένου

κόσμου και ας προκαλέσουμε μια γενι-

κή αναζωπύρωση, ως τη μοναδική θε-

ραπεία για αυτόν τον άρρωστο από την

αμαρτία κόσμο. 

Η Μεγάλη Εντολή πρέπει να γίνει

πραγματικότητα στην εκκλησία. Το

Ευαγγέλιο πρέπει να αναγγελθεί στους

χαμένους. Οι ψυχές πρέπει να κερδη-

θούν. Έχουμε την αλήθεια για να στεί-

λουμε το μήνυμα και για να μεταδώ-

σουμε το φως. Ένας εξαντλημένος, κό-

σμος που περιμένει, χρειάζεται το θε-

ραπευτικό άγγιγμα του Μεγάλου Για-

τρού. Μακάρι να ζητήσουμε τη δύναμη

του Θεού, ώστε να εκπληρώσουμε το

έργο Του και να εκτελέσουμε την εντο-

λή Του.

Ο Χριστός είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο
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A φ ι έ ρ ω σ η  σ τ ο  Θ ε ό

"Και όταν ο Άβραμ ήταν 99 χρόνων, ο Κύ-

ριος φάνηκε στον Άβραμ, και του είπε: Εγώ

είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας, περπάτα

μπροστά Μου, και να είσαι τέλειος"

(Γεν.17:1).

Για έναν άνδρα για να είναι τελείως αφιε-

ρωμένος στην υπηρεσία του Κυρίου, πρώ-

τα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη μεγαλο-

σύνη, την παντοδυναμία και τη δόξα του

Θεού. Αδέλφια, ο Θεός που υπηρετούμε,

γεμίζει τα πάντα και Του ανήκει όλη η δύνα-

μη και όλα τα πλούτη. Εάν Τον γνωρίζουμε

λίγο, θα Τον εμπιστευόμαστε λίγο, με απο-

τέλεσμα μικρή υπακοή. Αλλά, εάν έχουμε

μεγάλη ιδέα για τη δόξα του Θεού, θα μά-

θουμε να Τον εμπιστευόμαστε πιο πολύ. Η

αμαρτία, πολύ συχνά έχει τη βάση της στις

μικρές σκέψεις για τον Θεό.

Ω, αγαπητοί, τι ένδοξα ονόματα φέρει ε-

πάξια ο Κύριος! Οποιοδήποτε από τα ονό-

ματά Του κι' αν διαλέξεις για ένα λεπτό, τι

θησαυρός πλούτου και ουσίας ανοίγεται

μπροστά σου! Ας πάρουμε το όνομα "El

Shaddai". "El", που σημαίνει, "ο Παντοδύ-

ναμος". Πόσο γρήγορα μπορούμε εμείς

που είμαστε ασθενείς, να γίνουμε δυνατοί

εάν αντλούμε από Αυτόν, έτοιμος να υπε-

ρασπίσει τα παιδιά Του, και ικανός να τα

προστατέψει από τους εχθρούς τους. 

Με έναν τέτοιο Θεό, γιατί να πρέπει να

υποβιβάζεις τον εαυτό σου προκειμένου να

κερδίσεις έναν καλό λόγο από έναν ασεβή;

Γιατί περιπλανιέσαι να βρεις επίγειες ηδο-

νές εκεί όπου τα λουλούδια είναι πάντοτε α-

νακατωμένα με αγκάθια; Γιατί χρειάζεται να

εμπιστευθείς σε χρυσάφι και ασήμι, ή στη

δύναμη του σώματος, ή σε ο,τιδήποτε βρί-

σκεται κάτω απ' το φεγγάρι; Έχεις τον El

Shaddai δικό σου, αρκεί να συνειδητοποι-

ήσεις ότι ένας τέτοιος Θεός είναι ο Ποιμέ-

νας και ο Οδηγός σου.

Πρόσεξε τις επόμενες λέξεις: "Περπάτα

μπροστά Μου". Αυτό είναι το είδος της ζω-

ής που χαρακτηρίζει την αληθινή αγιότητα.

Είναι ένα περπάτημα ενώπιον του Θεού.

Ο χριστιανός πρέπει να αποφύγει τις παγί-

δες και να χρησιμοποιήσει τη δύναμη και

τη χάρη που έχει λάβει. Η καρδιά της εν-

θάρρυνσης βρίσκεται στις τελευταίες λέξεις

"Περπάτα μπροστά Μου", από την οποία

καταλαβαίνω μια συνηθισμένη αίσθηση της

παρουσίας του Θεού, ή αλλιώς, να κάνεις

το σωστό και ν' αποφεύγεις το λάθος, λό-

γω του σεβασμού στο θέλημα του Θεού.

"Η παρανομία τού ασεβή λέει στην καρδιά

μου: Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα

μάτια του" (Ψαλ.36:1). Αλλά, αυτό είναι το

σημάδι ενός αληθινά αφιερωμένου ανθρώ-

που του Θεού, ότι ζει οπουδήποτε σαν να

στέκεται στο χώρο της παρουσίας της Ου-

ράνιας Μεγαλειότητας. Ενεργεί, γνωρίζο-

ντας ότι το μάτι που ποτέ δεν κοιμάται είναι

πάντοτε πάνω του. Ο άγιος νοιώθει ότι δεν

πρέπει, δεν τολμά να παραβιάσει, διότι βρί-

σκεται μπροστά στο ίδιο το πρόσωπο του

Θεού.

Απόσταση από την παρουσία του Θεού,

πάντοτε σημαίνει αμαρτία. Η άγια οικειότη-

τα με το Θεό, γεννά την αγιότητα. Όσο πιο

πολύ σκέφτεσαι το Θεό, τόσο πιο πολύ με-

λετάς τα έργα Του. Όσο πιο πολύ Τον δο-

ξάζεις, τόσο πιο πολύ προσεύχεσαι σ' Αυ-

τόν. Όσο πιο πολύ μιλάς μαζί Του και Εκεί-

νος μαζί σου, μέσω του Αγίου Πνεύματος,

τόσο πιο σίγουρος είσαι για το δρόμο προς

την απόλυτη αφιέρωση στο θέλημά Του.

Η μελέτη της Βίβλου

την καινούργια χρονιά

Ας αποφασίσουμε να μελετούμε τη
Βίβλο όλο και περισσότερο, κάθε χρό-
νο που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε να
την εμβολιάζουμε στην καρδιά μας και
τη μνήμη μας. 

Ας αποφασίσουμε να είμαστε πιο
παρατηρητικοί με τη μελέτη της Βί-
βλου μας, κάθε χρόνο που ζούμε. Ας
είμαστε πολύ προσεκτικοί με το χρό-
νο που της διαθέτουμε και με τον τρό-
πο που δαπανάμε αυτόν το χρόνο. Ας
προσέχουμε την παράλειψη της καθη-
μερινής μας μελέτης. Ας μην πολυλο-
γούμε και χασμουριόμαστε και νυστά-
ζουμε πάνω απ' το Άγιο Βιβλίο του Θε-
ού, ενώ το διαβάζουμε. Ας το διαβά-
ζουμε όπως μια σύζυγος διαβάζει το
γράμμα του άντρα της, όταν εκείνος
βρίσκεται μακριά. 

Ας αποφασίσουμε να τιμούμε τη Βί-
βλο περισσότερο στις οικογένειές μας.
Ας τη διαβάζουμε πρωί, βράδυ στις οι-
κογένειές μας και να μη ντρεπόμαστε
όταν μας βλέπουν οι άλλοι.

Ας αποφασίσουμε να μελετάμε πε-
ρισσότερο τη Βίβλο. Είναι καλό να θυ-
μόμαστε δύο ή τρία εδάφια όταν βγαί-
νουμε έξω στον κόσμο και να τα φέρ-
νουμε ξανά και ξανά στο μυαλό μας ό-
ποτε έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο. Αυ-
τό κρατά μακριά πολλές κακές σκέ-
ψεις. Στερεώνει το καρφί της καθημε-
ρινής ανάγνωσης. Προστατεύει την
ψυχή μας από τη στασιμότητα και τη
δημιουργία βλάσφημων λέξεων. Εξα-
γνίζει και αναζωογονεί τη μνήμη μας. 

Ας αποφασίσουμε να μιλάμε περισ-
σότερο σε άλλους πιστούς για τη Βί-
βλο όταν συναντιόμαστε. Δυστυχώς,
η συζήτηση των χριστιανών, όταν συ-
ναντώνται, είναι συχνά άγονη! Πόσα
ασήμαντα, μηδαμινά και ανώφελα
πράγματα λέγονται! Ας φανερώσου-
με τη Βίβλο περισσότερο και αυτό θα
βοηθήσει να διώξουμε το διάβολο μα-
κριά και να κρατήσουμε την καρδιά
μας συντονισμένη. Αχ, μπορεί όλοι μας
να ξεστρατίσουμε και να περπατήσου-
με μαζί σ' αυτόν το διεφθαρμένο κό-
σμο, όμως ο Ιησούς βρίσκεται πάντα
κοντά και περπατά μαζί μας, όπως
περπάτησε με τους δύο μαθητές πη-
γαίνοντας προς Εμμαούς!

Τελευταίο, ας αποφασίσουμε να
ζούμε με τη Βίβλο όλο και περισσότε-
ρο, κάθε χρόνο. Συχνά, ας ελέγχουμε
όλες τις γνώμες και τις πράξεις μας, ό-
λες τις συνήθειες και τις τάσεις μας, ό-
λη μας τη συμπεριφορά δημόσια και
ιδιωτικά - στον κόσμο και στους οι-
κείους. Ας μετράμε κάθε τι ώστε να εί-
ναι σύμφωνο με τη Βίβλο, και ας απο-
φασίσουμε, με τη δύναμη του Θεού,
να συμμορφωνόμαστε με αυτήν, "κα-
θαρίζοντας το δρόμο μας" με το Λόγο
του Θεού (Ψαλμ. 119:9)!       

Το εδάφιο για τη νέα χρονιά 
«Ο Κύριος για μένα είναι το παν,

γι’  αυτό και θα ’χω την ελπίδα μου σ’  Αυτόν».

Ο Κύριος είναι καλός 

σ’  όποιον Τον εμπιστεύεται,

σ’  αυτόν που Τον αναζητάει.

Είναι καλό, να περιμένει κάποιος σιωπηλά

από τον Κύριο τη βοήθεια”

Θρήνοι 3:24-26

Καθώς άλλη μία χρονιά έφθασε 

με τη χάρη του Ουράνιου Πατέρα στο τέλος της,

ευχόμαστε σε όλους τους αδελφούς 

και φίλους αναγνώστες 
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