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“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

“Φύλαξε τους από τον πονηρό”
"Και δεν είμαι πλέον μέσα στον κόσμο, αλλά αυτοί είναι μέσα στον κόσμο, και Εγώ έρχομαι σε Σένα. Πατέρα άγιε, φύλαξέ τους στο όνομά Σου,
αυτούς που μου έδωσες, για να είναι
ένα, όπως εμείς. ... Δεν παρακαλώ να
τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά
να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό"
(Ιωα. 17: 11, 15).
Ο Ιησούς προσευχήθηκε για την
προστασία των μαθητών Του και γι'
αυτούς που θα ακολουθούσαν μετά,
διότι γνωρίζει πολύ καλά τις σκευωρίες του διαβόλου. Γνωρίζει από προσωπική εμπειρία, ότι ο σατανάς θα
προσπαθήσει να μας αποτρέψει από
το να εκπληρώσουμε τα σχέδια και
τους σκοπούς του Θεού για τη ζωή
μας και για τη ζωή της εκκλησίας Του.
Όταν οι απόστολοι ζήτησαν από τον
Ιησού να τους διδάξει να προσεύχονται, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της
διδασκαλίας Του ήταν να προσεύχονται ενάντια στον πειρασμό και για απελευθέρωση από τον πονηρό (Ματθ.
6:13). Ο Ιησούς ήρθε να "καταστρέψει τα έργα του διαβόλου" (Α΄Ιωα.
3:8). Ωστόσο, συχνά εμείς, οι μαθητές Του, κάνουμε το έργο του κατήγορου των αδελφών μας (Αποκ.
12:10) αντί να ενωνόμαστε με τον Ιησού για να προσευχόμαστε (Εβρ.
7:25) για τους εν Χριστώ αδελφούς
και αδελφές μας.

Οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να μοιραστούμε στιγμές όπου πιστεύουμε ότι ο Κύριος μάς προστάτευσε στο παρελθόν από τις επιθέσεις
του εχθρού. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι ο εχθρός θα προσπαθήσει να μας
βλάψει πνευματικά, για να μας βγάλει από την αποτελεσματική μας διακονία. Ωστόσο, εάν πιστεύουμε στην
παντοδυναμία του Θεού, πρέπει να
παραδεχθούμε ότι μερικές φορές ο
Κύριος επιτρέπει να περπατήσουμε
μέσα στις δυσκολίες, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα για την εξάρτησή
μας από Εκείνον. Μερικές φορές δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε ότι
θα υπάρξουν φυσικά ή πνευματικά εμπόδια. Αυτό συμβαίνει γιατί τείνουμε
να σκεφτόμαστε περισσότερο το σώμα μας και την παρούσα ζωή μας, παρά την κατάσταση της ψυχής μας και
της Βασιλείας που θα έρθει.
O Ιησούς προσευχήθηκε οι ακόλουθοί Του να έχουν μεγάλη επίδραση
στον κόσμο που ζούμε και ζήτησε από τον Πατέρα Του να μας δίνει ουράνια προστασία με τη δύναμη του Ονόματός Του. Είναι σημαντικό ότι στεκόμαστε πάνω στο Λόγο, που μας διδάσκει να έχουμε εγκράτεια και επαγρύπνηση, διότι ο διάβολος ψάχνει αυτούς που μπορεί να καταβροχθίσει
(Α΄ Πετρ. 5:8), γι' αυτό να μην του δίνουμε τόπο στη ζωή μας (Εφεσ. 4:27).

O Xριστός έρχεται
Το Άγιο Πνεύμα πάντα αποκαλύπτει
το Χριστό. Η εστίαση της Βίβλου είναι
ο Ιησούς Χριστός. Οι προφητείες της
φωτογραφίζουν το Χριστό. Οι υποσχέσεις της είναι δικές μας μέσω του Χριστού. Η ιστορία της περιστρέφεται γύρω από τις δύο Ελεύσεις του Χριστού.
Τα πρότυπά της αποκαλύπτουν το Χριστό. Όλα τα συμβάντα και οι αιώνες
δημιουργήθηκαν από το Χριστό
(Εβρ.1:2). Η ιερή σκηνή και ο ναός αποδεικνύουν ζωηρά το Χριστό. Βγάλε
το Χριστό από τη Βίβλο και τότε έβγαλες την καρδιά της! Η λύτρωση δια του
αίματος είναι μέσω του Σταυρού του
Χριστού.
Το περιεχόμενο της Μεσονύχτιας

Κραυγής είναι ο Χριστός. Όχι ένα δόγμα, αλλά ο Χριστός. Όχι μια εποχή,
αλλά ο Χριστός. Όχι μια θεολογία, αλλά ο Χριστός. Το Πνεύμα αντιμετωπίζει το κέντρο των ιδεών. Το κέντρο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι τα πάντα.
Απαιτείται προσοχή στον ερχομό
Του: "Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται".
Σίγουρα έρχεται. Ο χρόνος έχει προσδιοριστεί. Το σχέδιο έχει αποτυπωθεί.
Η μέρα είναι γνωστή στο Θεό. Τίποτα
δε μπορεί να το εμποδίσει. Έχει δεσμευθεί μέσα στο Λόγο Του. Η Δεύτερη Έλευση του Χριστού είναι τόσο βέβαιη, όσο είναι η ύπαρξη του Παντοδύναμου Θεού. Ακόμα κι έτσι, έλα Κύριε!

Ωστόσο, καθώς ζητούμε προστασία,
η ψυχή μας μπορεί να θριαμβεύσει
πάνω στον εχθρό, ακόμη και με σώμα
που υπόκειται σε φθορά. "Γι' αυτό,
δεν αποκάμνουμε, αλλά, αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθείρεται,
ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται ημέρα με την ημέρα. Επειδή, η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη κατεργάζεται
σε μας, από υπερβολή σε υπερβολή,
αιώνιο βάρος δόξας" (Β΄Κορ. 4:16).
Εκείνο που χαρακτήρισε τη ζωή της
προσευχής του Ιησού, ήταν η τέλεια
υποταγή Του στο θέλημα του Πατέρα.
Είτε ήταν η αποδοχή Του στο Σταυρό
στη Γεσθημανή, είτε η παντοδύναμη
προσευχή Του για την εκκλησία, που
διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο του
κατά Ιωάννη ευαγγελίου. Γνωρίζουμε
ότι ο Ιησούς σε όλα υποτάχθηκε
στους ουράνιους σκοπούς του Πατέρα Του. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να
διακρίνεις το τέλειο θέλημα του Θεού. Ωστόσο, καθώς εκζητούμε την
καρδιά Του και αυξανόμαστε στη γνώση μας για το Λόγο Του, το Άγιό Του
Πνεύμα θα μας διδάξει. Καθώς βάζουμε την καρδιά μας παράλληλα με
το σχέδιο του Θεού στα μικρότερα
πράγματα στη ζωή, Εκείνος θα μας
διδάξει σταδιακά το πώς να προσευχόμαστε στους μεγαλύτερους και πιο
σοβαρούς καιρούς που τώρα βιώνουμε.
«Τώρα, όμως, διαμέσου τού Ιησού Χριστού, εσείς που άλλοτε ήσασταν μακριά, γίνατε κοντά διαμέσου τού αίματος του Χριστού» (Εφεσ. 2:13)
Κατά κάποιον τρόπο, ο Ιησούς μάς λέει, ότι όλοι μας υπήρξαμε αλλόθρησκοι κάποια
στιγμή στη ζωή μας, με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο. Όλοι βρεθήκαμε έξω από τους σκοπούς του Θεού «χωρίς ελπίδα και χωρίς
Θεό στον κόσμο» (Εφεσ. 2:12β). Η καρδιά
μας απομακρύνθηκε πολύ από Εκείνον, η
ζωή μας κατάντησε ένα τρελό μπέρδεμα,
καθώς προσπαθούσαμε να «τα βγάλουμε
πέρα» μόνοι μας.
Αλλά όταν πορευόμαστε με το Χριστό, ο
Θεός μάς φέρνει κοντά Του. Είμαστε τα παιδιά Του και μας κρατά κοντά Του, ώστε ν’ ακούμε τη φωνή Του να μας μιλά και να μας
καθοδηγεί, ν’ ακούμε το χτύπο της καρδιάς
Του. Δεν παλεύουμε πια μόνοι μας και χωρίς ελπίδα, αλλά έχουμε το προνόμιο τού να
ζούμε κοντά στον Ουράνιο Πατέρα.
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Aδιάλειπτη
Ο Παύλος προέτρεπε τους Θεσσαλονικείς πιστούς, όπως κι'
εμάς, να "προσεύχονται αδιάλειπτα" (Α΄ Θεσ. 5:17). Ο Ιησούς Χριστός, του Οποίου ο Παύλος προσπάθησε να μιμηθεί τη ζωή, είναι το υπέρτατο παράδειγμα της πλήρους εξάρτησης από το Θεό, μέσα από μια ζωή προσευχής συνεχώς καθοδηγούμενης από το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς διακήρυξε: "Δεν μπορεί ο Υιός να κάνει τίποτε από μόνος Του, αν
δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει αυτό" και πάλι "Δεν μπορώ Εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό Μου.... Δεν ζητάω το
δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα..." (Ιωαν. 5:19,
30).
Ω, εμείς οι αδύναμοι άνθρωποι να μπορούσαμε να καταλάβουμε και να ζήσουμε σαν να μην μπορούμε να κάνουμε
τίποτα από μόνοι μας και να εμπιστευόμαστε στον παντοδύναμο, αιώνιο Θεό, στον Οποίο όλα είναι δυνατά και ο Οποίος ακούει τις προσευχές των δίκαιων!
Μακάρι ν' αναπτύξουμε ένα "συνεχές ρεύμα προσευχής",
που θα κυλά μέσα από την καρδιά μας. Πόσο αλήθεια θα ωφελούσε τον κόσμο! Η ζωή μας συχνά μας απασχολεί σε άλλα πράγματα αντί να καθόμαστε στα γόνατα για προσευχή.
Αυτό συχνά γίνεται αφού τα χέρια ακόμη και τα χείλη μας ασχολούνται με άλλα θέματα. Έτσι, η καρδιά μας πρέπει να
φωνάζει στο Θεό ακόμη κι αν οι λέξεις δε μπορούν να βγουν.
Και η αδιάλειπτη προσευχή συμπεριλαμβάνει το να μην εγκαταλείπουμε το φορτίο, αλλά να επιμένουμε με πίστη στην
προσευχή μέχρι να έρθει η απάντηση, ή μέχρι η πίστη να βε-

Προσευχή
βαιώνει για την απάντηση.
Η οκνηρία και τα είδωλα είναι εχθροί της αδιάλειπτης προσευχής. Ένα οκνηρό μυαλό, λέγεται ότι είναι το εργαστήριο
του διαβόλου, ενώ από την άλλη, ένα καθοδηγούμενο από
το Άγιο Πνεύμα μυαλό, μπορεί ν' ασχοληθεί λυτρωτικά με
τον Κύριο με προσευχή και λατρεία. Ένα είδωλο ή ότιδήποτε άλλο βάζουμε πάνω από το Θεό, είναι κλέφτης του χρόνου και της επιθυμίας για προσευχή. Προσέξτε τα οκνηρά
μυαλά και τα είδωλα της καρδιάς! Μακάρι να "στοχεύουμε
ψηλά" στην προσπάθεια για αδιάλειπτη προσευχή.
Στην επιστολή προς τον Τιμόθεο, τον αγαπητό του γιο στην
πίστη, ο Απόστολος Παύλος τον ενθάρρυνε σε "δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες, για όλους τούς ανθρώπους, για βασιλιάδες, και όλους εκείνους που είναι σε αξιώματα..." (Α΄Τιμ. 2:1-2). Όλων των ειδών οι προσευχές, για όλους και αδιάλειπτη προσευχή, είναι μία βιβλική κλήση που
συνεχίζει να ισχύει και στη γενιά μας, αδέλφια! Πολλοί από
εμάς παραπονιόμαστε ότι είμαστε αρκετά μακριά από αυτό, αλλά δεν είμαστε χωρίς ελπίδα. ο Θεός είναι ο βοηθός
μας!
Ας γεμίζουμε με το Άγιο Πνεύμα και ας κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια με τη βοήθειά Του, να τείνουμε προς
τον σκοπό της "αδιάλειπτης προσευχής". Ιδιαίτερα να κοιτάμε προς το Θεό για ένα τέτοιο πνεύμα προσευχής, έτσι ώστε
αδιάλειπτα να ικετεύουμε το γεμάτο χάρη και έλεος Θεό για
αναζωπύρωση στις μέρες μας!

To κ ά λ ε σ μ ά μ α ς κ α ι ο ι ε υ κ α ι ρ ί ε ς μ α ς
"Αυτή η γενιά των χριστιανών γράφει
το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της εκκλησίας εδώ πάνω στη γη". Η προσοχή
μου τραβήχτηκε από την προηγούμενη αναφορά που διάβασα πρόσφατα. Δεν επαναλαμβάνω αυτή την αναφορά σαν μια θετική διακήρυξη, γιατί δεν μας είναι δοσμένο να γνωρίζουμε από πριν, ποια θα είναι
η τελευταία γενιά όταν επιστρέψει ο Χριστός. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση,
ήταν το αναμφισβήτητο γεγονός ότι αυτή η
γενιά των χριστιανών γράφει ένα κεφάλαιο
στην "Ιστορία της Εκκλησίας διαμέσου των
Αιώνων". Τι θα συμβεί όταν το κεφάλαιό
μας ανοιχτεί για να το δουν όλες οι γενιές;
Θα έχει η γενιά μας τη χαρά να ακούσει το:
"Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ"; Ή θα ντροπιαστούμε, ή ίσως και τρομοκρατηθούμε
όταν ακούσουμε ότι αποτύχαμε να ζήσουμε το κάλεσμά μας και τις ευκαιρίες μας.
Τι ευλογία θα ήταν, εάν αυτή η γενιά
μπορούσε να γράψει ένα κεφάλαιο αναζωπύρωσης, ένα κεφάλαιο της δύναμης και
της παρουσίας του Θεού να εκχύνονται σε
μεγαλύτερο βαθμό, προετοιμάζοντας μια
εκκλησία "χωρίς κηλίδα ή ρυτίδα", μια εκκλησία άξια να συναντήσει τον Ουράνιο
Νυμφίο, μια εκκλησία που θα έχει συγκεντρώσει ένα μεγάλο θερισμό ψυχών στην
ουράνια βασιλεία!
Αν και μπορεί να είμαστε ή να μην είμαστε η τελευταία γενιά πριν έρθει ο Ιησούς, είμαστε σίγουρα μια γενιά με υψηλό
και άγιο κάλεσμα και με αξιοσημείωτες ευκαιρίες. Σκέψου τη γενιά που ζούσε όταν
ήρθε ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη α-

πό τον ουρανό. Ο Ίδιος ο Υιός του Θεού ήταν ανάμεσά τους! Ο Δημιουργός της γης
περπάτησε ανάμεσά τους! Ο Ένας που υπήρχε πριν υπάρξει ο χρόνος, άνοιξε την
καρδιά Του σε αυτούς και τους προσκάλεσε να έρθουν προς Αυτόν και να λάβουν
αιώνια ζωή! Ωστόσο, πολλοί που ήταν επαναστάτες και άπιστοι, γύρισαν πίσω και
δεν Τον ακολούθησαν. Αναρωτιόμαστε,
πώς μπορούσαν να είναι τόσο τυφλοί. Πώς
μπορούσαν να κάνουν ένα τόσο ανόητο,
τόσο τραγικό λάθος;
Χριστιανοί, κανένας μας ας μην παραβλέψει τη σπουδαιότητα της ώρας μας. Είναι μια ώρα ευκαιρίας για τη μεγαλύτερη κίνηση του Θεού, που ο κόσμος έχει δει ποτέ. Δυστυχώς υπάρχουν στις μέρες μας
διάφορα κακά, τρομοκρατία και κίνδυνοι
που μας περιτριγυρίζουν και αυξάνονται
στον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά, το Ευαγγέλιο επεκτείνεται τάχιστα,όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας μεθόδους της μοντέρνας τεχνολογίας για να
το επισπεύσει.
Πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάτι περισσότερο από ανθρώπινη εξυπνάδα. Ω,
η θαυμαστά εργαζόμενη καρδιά και το χέρι του Θεού! Πόσο πρέπει να Τον προσκυνήσουμε με λατρεία και να Τον δοξάσουμε,
ευχαριστώντας Τον για την αγάπη Του για
όλο τον κόσμο και για τον αριθμό των ψυχών που καλεί στη βασιλεία Του αυτή την
ώρα. Ο Θεός έχει κάνει πολλά! Το σχέδιό
Του προοδεύει. Αυτό που πρέπει να ζητούμε, είναι η φλόγα του ουρανού να εισβάλλει με δύναμη και με την άγια παρου-

σία Του! Η αναζωπύρωση στην εκκλησία
θα τονίσει τους εργάτες της και θα φέρει περισσότερους να θερίσουν πιο άφθονα, πιο
πλούσια, ακόμη πιο πολύ και σε μέτρο που
υπερχειλίζει! Ο Θεός δεν επιθυμεί να χαθεί
κανένας. Δε μπορούμε να περιμένουμε πολύ ακόμα!
Ω, τι ώρα ευκαιριών ζούμε στη δική μας
εποχή! Ο Θεός όμως θέλει να ευλογήσει
την πληρότητα του μέτρου της πίστης και
της υπακοής μας, αρκεί εμείς να παραμένουμε μέχρι τέλους άνθρωποι πίστης και υπακοής!

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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Προσευχή πίστης
Η προσευχή της πίστης είναι, σαν
κάποια φυτά που βρίσκονται φυτεμένα
σε καλό έδαφος και παίρνει τη δύναμή της από τη διάθεση που έχει έρθει
σε αρμονία με το νου του Χριστού.
1. Υποτάσσεται στο Ουράνιο θέλημα
- "Κι αυτή είναι η παρρησία που έχουμε προς Αυτόν, ότι: Αν ζητάμε κάτι
σύμφωνα με το θέλημά Του, μας εισακούει" (Α΄Ιωα. 5:14).
2. Χαλιναγωγείται μέσα στα ενδιαφέροντα του Χριστού -"Και ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά Μου, θα το κάνω,
για να δοξαστεί ο Πατέρας στον Υιό"
(Ιωα. 14:13).
3. Καταρτίζεται μέσα στην αλήθεια
- "Αν μείνετε ενωμένοι μαζί Μου, και
τα λόγια Μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε, και θα γίνει σε
σας" (Ιωα. 15:7).
4. Ενεργοποιείται από το Άγιο
Πνεύμα - "Και σ' Αυτόν που μπορεί με
υπερπερίσσιο τρόπο να κάνει παραπάνω από όσα ζητάμε ή αντιλαμβανόμαστε με τον νου, σύμφωνα με τη δύναμη
που ενεργείται μέσα μας" (Εφεσ. 3:20).
5. Είναι συνυφασμένη με αγάπη και
έλεος - "Και όταν στέκεστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, αν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να συγχωρήσει σε
σας και ο Πατέρας σας που είναι στους
ουρανούς τα δικά σας παραπτώματα"
(Μαρκ. 11:25).
6. Συνοδεύεται από υπακοή - "Και
ό,τι αν ζητάμε το παίρνουμε απ' Αυτόν, επειδή τηρούμε τις εντολές Του
και πράττουμε τα αρεστά μπροστά
Του" (Α΄Ιωα. 3:22).
7. Είναι τόσο σοβαρή, που δεν δέχεται άρνηση -"Ζητάτε, και θα σας δοθεί,
ψάχνετε, και θα βρείτε, κρούετε, και
θα σας ανοιχτεί" (Λουκ. 11:9).
8. Βγαίνει να ψάξει και να επισπεύσει την απάντηση - "...Πολύ ισχύει η
δέηση του δικαίου που γίνεται ένθερμα" (Ιακ. 5:16).
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O Κύριος είναι κοντά
Δεν γνωρίζω τι μπορεί να συμβαίνει
με άλλα πράγματα, αλλά νοιώθω ότι
όταν λέω πως ο ερχομός του Κυρίου
πλησιάζει, έχω ένα όπλο στα χέρια μου
ασυνήθιστο και ιδιόρρυθμο. Μπορώ
να πάω στον άγιο που αγωνίζεται, εναντίον του οποίου η μάχη φαίνεται
να κρατά καλά, και να του πω: "Μην αποκάμεις, ο Κύριος είναι κοντά και θα
συντρίψει σύντομα το σατανά κάτω
από τα πόδια σου".
Στον άγιο που είναι κουρασμένος από την κακία του κόσμου, τρομαγμένος από τις ματαιότητές του και ενοχλημένος από το πυκνό σκοτάδι του
μεσονυχτίου, μπορώ να πω: "Έχε θάρρος. Ο Κύριος είναι κοντά. Λίγο ακόμα
και ο κόσμος θα σταματήσει να ζητάει την κακία. Συντομότερα από ό,τι νομίζεις, η αυγή θα χαράξει".
Στον άγιο που υποφέρει, μπορώ να
πω: "Μην κλαις, ο Κύριος είναι κοντά.
Η ραγισμένη καρδιά θα επουλωθεί και
η πικρία της στέρησης θα ξεχαστεί από την χαρά της ένωσης για πάντα".
Στον χαλαρό άγιο, βαρύ και οκνηρό
στο βάδισμά του, μπορώ να πω: "Σήκω, γιατί ο Κύριος είναι κοντά. Εργάσου ενόσω είναι ημέρα. Κοίτα έναν κόσμο που πεθαίνει, όλοι ανέτοιμοι για
τον Κριτή τους. Πέτα μακριά τον εγωισμό σου και την αγάπη σου για τις ανέσεις".
Στον άπληστο άγιο, μπορώ να πω:
"Ο Κύριος έρχεται. Δεν είναι ώρα για
πλουτισμό τώρα. Μην μαζεύεις θησαυρό για τις τελευταίες ημέρες".

"Τίποτα μην φοβάσαι.
Μην χάνεις το κουράγιο σου.
Ο Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου,
σε βοηθάει να νικήσεις.
Χαρά αισθάνεται για σενα
ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΓΑΠΑΕI”
Σοφονίας 3:16-17

Κάτω από την επιρροή
του Σταυρού
Ω, Ιησού, Σωτήρα και Λυτρωτή μας,
άκουσε την προσευχή μας. Αμνέ του
Θεού, που με τις τρομερές οδύνες σου
μας λύτρωσες από την αιώνια κόλαση,
ελέησέ μας και ευλόγησέ μας. Σε λατρεύουμε, υψώνουμε το Όνομά Σου,
Σε λατρεύουμε, Υιέ του Θεού, που κάθεσαι και βασιλεύεις με τον Πατέρα
Θεό στην ουράνια δόξα. Τι να Σου ανταποδώσουμε για τη μεγάλη Σου αγάπη και την άπειρη θυσία Σου για λογαριασμό μας; Το έλεός Σου είναι απεριόριστο, η Χάρη Σου δε μπορεί να
συλληφθεί από τον ανθρώπινο νου.
Υψώνουμε τα μάτια μας στο Σταυρό
Σου, γιατί ήταν εκεί όπου πλήρωσες
το τίμημα της λύτρωσής μας.
Θέλουμε να ζήσουμε όλη την ημέρα
και κάθε μέρα της ζωής μας κάτω από
την επιρροή του Σταυρού Σου. Βοήθησέ μας να θυμόμαστε πάντοτε ότι
είμαστε δικοί Σου, αγορασμένοι από
Εσένα, με κόστος το πολύτιμο αίμα
Σου.
Ας μην κάνουμε τίποτε που δεν θα
είναι άξιο της δικής Σου κυριότητας επάνω μας.
Κράτησε την καρδιά μας καθαρή, έτσι ώστε να μπορούμε να Σε βλέπουμε αδιάκοπα.
Κράτησε τα χείλη μας καθαρά, έτσι
ώστε να μιλάμε για το Όνομά Σου με
σεβασμό και τιμή.
Κράτησε τα χέρια μας χωρίς κηλίδα, έτσι ώστε το άγγιγμά τους να αφήνει μόνο ευλογίες.
Κράτησε τη ζωή μας ακηλίδωτη, έτσι ώστε όπου κι' αν πάμε, το φως της
αγιότητάς Σου να λάμπει μέσα μας.
Σου ζητούμε, ευλογημένε Λυτρωτή,
να μας προστατεύεις όλη την ημέρα
και να μας κρατάς κοντά σε Εσένα.
Δεν υπάρχει πιο ασφαλές μέρος σ' αυτό τον κόσμο, παρά μόνον κοντά Σου.
Κρύψε μας στη σχισμή του Βράχου
των Αιώνων. Πλύνε μας από όλες μας
τις αμαρτίες με το αίμα Σου, που καθαρίζει τα πάντα. Γέμισε την καρδιά
μας με το Άγιό Σου Πνεύμα. Ζητούμε
όλες αυτές τις χάρες και τις ευλογίες,
στο πολύτιμο Όνομά Σου, ουράνιε Σωτήρα. Αμήν.
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H
Ο σκοπός της ζωής μας που ο Ίδιος
ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει βάλει
στον καθένα μας, είναι ότι μεγαλώνουμε στην ένδοξη και τέλεια ομοιότητά Του. Το να είμαστε σαν το
Χριστό, σημαίνει ότι κάθε χάρισμα
και ικανότητα θα πρέπει να αναπτυχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό μέτρο. Επίσης σημαίνει ότι κάθε χάρισμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται
για τη δόξα και μόνο του Ουράνιου
Πατέρα μας.
Πώς όμως θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε έναν τόσο υψηλό και
ένδοξο σκοπό; Πρώτα απ’ όλα, θα
χρειαστεί να συγκεντρώσουμε όλες
μας τις δυνάμεις και ικανότητες για
αυτόν τον σκοπό. Η μάχη θα είναι έντονη και ο εχθρός θα κάνει ό,τι
μπορεί για να μας δημιουργήσει
σύγχυση και με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο να μας βγάλει έξω από την
πορεία μας. Ο Παύλος είδε να συμβαίνει αυτό στη δική του περίπτωση και έτσι γράφει: "...Ξεχνώ αυτά
που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ
για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Προσβλέπω στο βραβείο..."
(Φιλιπ.3:13-14). Όπως ένας αθλητής
σε έναν τελικό αγώνα, δεν νοιάζεται για τίποτα, παρά μόνο για το
βραβείο που τον περιμένει. Όλοι
του οι μύες, τα νεύρα και κάθε σταγόνα ενέργειας και θέλησης που έχει, είναι για ένα σκοπό: να κερδίσει
το βραβείο, που θα γίνει δικό του εν
Χριστώ Ιησού.
Τα μέσα για την επίτευξη του στόχου, όπως ο Παύλος αναφέρει τόσο
ξεκάθαρα στο 3ο κεφ. της προς Φιλιππησίους επιστολής, είναι μέσω
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Xριστοκεντρική ζωή
της στενής επαφής και αντίληψης
του Προσώπου του Κυρίου Ιησού
Χριστού. Για να κάνει αυτή τη σκέψη ξεκάθαρη, ο Παύλος χρησιμοποιεί τον Μωυσή σαν παράδειγμα.
Υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο
ο Μωυσής πέρασε 40 μέρες και νύχτες στο Όρος Σινά στην Παρουσία
του Κυρίου και μετά από αίτημά
του, ο Κύριος τού αποκάλυψε ένα
μικρό μέρος της ουράνιας δόξας
Του, "τα άκρα της Παρουσίας Του", όπως ήταν γραμμένο. Όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρος, τα παιδιά του Ισραήλ εφοβούντο να τον
κοιτάξουν στο πρόσωπο, εξαιτίας
της δόξας που ακτινοβολούσε. Ο
Μωυσής όμως "δεν γνώριζε ότι το πρόσωπό του έλαμπε" και φορούσε ένα
πέπλο όταν μιλούσε στο λαό, έτσι ώστε να μη χάνουν την προσήλωσή
τους από τη δόξα του Κυρίου. Με το
να μείνει μόνος στην Παρουσία
Του, η δόξα του Κυρίου μεταφέρθηκε στο πρόσωπο του δούλου Του. Το
ίδιο θα συμβεί, και ακόμη πιο πολύ,
εάν εγώ και εσύ έχουμε ως συνήθεια
το να ζούμε στην Παρουσία του Κυρίου, τρεφόμενοι από την Πιστότητά Του, απολαμβάνοντας την αγάπη και το έλεός Του, ζητώντας πάντοτε να Τον ευαρεστούμε σε όλα,
ερχόμενοι καθημερινά σε στενότερη
επαφή μαζί Του και σε μεγαλύτερη
αφιέρωση προς Εκείνον. Έτσι η ομορφιά και ο χαρακτήρας Του θα
μεταφερθούν σε εμάς από το Άγιο
Πνεύμα. Μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε, όμως οι άλλοι θα
μπορούν να δουν σε εμάς, τη δόξα,
τη χάρη, την ειρήνη και τη χαρά,

που ανήκουν στον Αιώνιο Κύριο
της δόξας και θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι είμαστε με τον Ιησού,
και, ακόμη περισσότερο, ότι Εκείνος
βρίσκεται συνεχώς μαζί μας και κατοικεί μέσα στην καρδιά μας.
Η τελική κατάληξη που μας έχει υποσχεθεί και που αναμφίβολα θα
εκπληρωθεί, είναι ότι όταν ο Κύριος
έρθει πάλι μέσα στη δόξα, η μεταμόρφωσή μας θα έχει ολοκληρωθεί.
Όπως λέει ο Ιωάννης: "Τώρα είμαστε
παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει ακόμη φανερωθεί. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός
φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία Του,
θα γίνουμε όμοιοι μ’ Αυτόν, γιατί θα Τον
δούμε όπως πραγματικά είναι" (Α Ίωαν. 3:2). Τώρα Τον βλέπουμε δια πίστεως και η διαδικασία της μεταμόρφωσης έχει ήδη αρχίσει. Τότε, θα
Τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο
και η μεταμόρφωσή μας ξαφνικά θα
ολοκληρωθεί και θα είμαστε έτοιμοι
να παρουσιαστούμε αψεγάδιαστοι
και χωρίς ελάττωμα μπροστά στο
Θεό Πατέρα.
Δοξάζουμε Εσένα, Ω Κύριε, για τη δόξα του σκοπού, που έχεις θέσει ενώπιόν
μας, με τη χάρη Σου, που Εσύ έχεις εγγυηθεί ότι μια ημέρα θα φθάσουμε.
Αξίωσέ μας σε μεγαλύτερη επιθυμία να
Σε γνωρίσουμε και να δεχθούμε περισσότερη από την ομορφιά της ομοιότητάς
Σου, έτσι ώστε η διαδικασία της μεταμόρφωσης να γίνει πιο γρήγορα μέσα
μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε πιο
πολύ για τη δόξα Σου. Στο Όνομα του
Ιησού προσευχόμαστε, Αμήν.

Nα είσαι δυνατός εν Κυρίω
Η κλήση μας ως παιδιά του Θεού είναι όντως η πιο ουσιαστική. Είμαστε εκείνοι που αντιλαμβάνονται την
πνευματική μάχη που γίνεται για τις ψυχές των ανθρώπων. Είμαστε εκείνοι που καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός
είναι ο Ένας που όλοι γύρω μάς χρειάζονται. Γνωρίζουμε ότι ο διάβολος είναι ένας κλέφτης που έρχεται για να
κλέψει, να σκοτώσει και να καταστρέψει, αλλά ο Ιησούς
είναι ο Μόνος δότης ζωής - άφθονης ζωής! (Ιωα. 10:10).
Γνωρίζουμε ότι ήλθε για να "καταστρέψει τα έργα του
διαβόλου" (Α΄Ιωα. 3:8) και να "θεραπεύσει τους συντριμμένους ψυχικά, στους αιχμαλώτους να κηρύξει απελευθέρωση και ...να φέρει λευτεριά στους τσακισμένους"
(Λουκ. 4:18-19). Γνωρίζουμε ότι μόνον σε Αυτόν υπάρχει σωτηρία και ειρήνη και ελπίδα. Ξέρουμε τη δύναμη
του θανάτου Του επάνω στο Σταυρό, τη δύναμη του αί-

ματός Του και τη δύναμη της ανάστασής Του. Γνωρίζουμε τη δύναμη του Λόγου Του, που είναι "ζωντανός και
δραστικός, πιο κοφτερός κι από κάθε δίκοπο σπαθί· εισχωρεί βαθιά, ως εκεί που χωρίζει την ψυχή απ’ το πνεύμα..." (Εβρ. 4:12). Γνωρίζουμε την απεριόριστη δύναμή
Του, που είναι διαθέσιμη καθώς στρεφόμαστε προς Εκείνον με προσευχή, γιατί όλα είναι δυνατά με το Θεό!
Στο φως όλων των μεγάλων αναγκών που μας περιτριγυρίζουν, είτε ατομικών, είτε οικογενειακών, είτε αναγκών εθνών, αυτή είναι η ώρα για εμάς να "πάρουμε δύναμη από την ένωσή μας με τον Κύριο και από την μεγάλη Του ισχύ" (Εφεσ. 6:10). Αυτή είναι η ώρα για τα
παιδιά του Θεού να σηκωθούν, λόγω των περιστάσεων
και να μοιραστούν τη ζωή, το φως και τη σωτηρία του Κυρίου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΕΛΙΔΑ 5

«Σ' Αυτόν, λοιπόν, που έχει τη δύναμη να κάνει απεριορίστως περισσότερα
απ' αυτά που ζητάμε ή διανοούμαστε,
σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργεί μέ«Ας μην ταράζεται η καρδιά σας. Πι- είναι εμπιστοσύνη στην πράξη. ΄Ετσι,
σα
μας» Εφεσ. 3:20-21
στεύετε στο Θεό, και σε μένα πιστεύε- πάρε όλα τα ζητήματα που σε ανησυχούν και φέρε τα μπροστά στον Ιησού.
τε.» (Ιωαν.14:1)
Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε γίΤι ανησυχεί την καρδιά σου σή- ΄Αφησέ Τον να τα αναλάβει. Αυτός νει μεγάλος ηγεμόνας, ένας από τους
μερα; Όταν οι μαθητές πρωτάκουσαν μπορεί! Το πιστεύεις;
παλιούς δασκάλους του ήρθε να τον
Ο Ιησούς δε θέλει ν’ ανησυχούμε. βρει. Είχε μεγάλη ανάγκη ενός χρημααυτά τα λόγια, ανησύχησαν, γιατί ο Ιησούς τους τα είπε όταν θα έφευγε. Αυ- Εξομολογήσου τι είναι αυτό που ανη- τικού ποσού, γιατί ζούσε σε μεγάλη
τό, τους προξένησε μεγάλο άγχος. Αλλά συχεί την καρδιά σου και ζήτησέ Του φτώχεια, χωρίς ο Αλέξανδρος να το ξέο Ιησούς ήθελε να Τον εμπιστεύονται. να σε βοηθήσει να Τον εμπιστευθείς.
ρει. Έπρεπε να καλύψει τις ανάγκες του
Παρόμοια, μήπως υπάρχει κάτι που σε
Κύριε, είναι πολύ εύκολο να έχω μια
κι έτσι ήρθε μπροστά στον ηγεμόνα με
απασχολεί σήμερα; Η οικονομία, ο ρα- ανήσυχη καρδιά, καθώς κοιτώ το έθνος
το αίτημά του. Ο Αλέξανδρος σκέφτητσισμός, οι αποφάσεις της Βουλής, οι μου. ΄Εχουμε τόσο πολύ χωριστεί, που
λίγο, δεν του έδωσε όμως τα
απειλές τρομοκρατών; Η λίστα θα μπο- φαίνεται ότι τίποτα δε μπορεί να γεφυ- κε για
όπως εκείνος περίμενε. Αντί
χρήματα,
ρούσε να συνεχιστεί. Πώς γίνεται η καρ- ρώσει αυτό το χάσμα. Φαίνεται σαν καδιά μας να μην αναστατώνεται;
θημερινά να εμφανίζονται καινούργια γι' αυτό τον διόρισε κυβερνήτη μιας οΕδώ, ο Ιησούς είναι πολύ πρακτικός προβλήματα που μας οδηγούν ολοένα λόκληρης πόλης της επικράτειάς του,
με το Λόγο Του προς εμάς: “Μην έχε- και πιο μακριά από τις Αρχές του Λόγου παραχωρώντας του όλα τα προνόμια αυτε βαρειά καρδιά. Αντ’ αυτού, εμπιστευ- Σου και της Δικαιοσύνης Σου. Κανένας τής της θέσης. Ο δάσκαλος ξαφνιασμέθείτε Με”. Μας λέει να μην ανησυχού- δε φαίνεται να έχει τις απαντήσεις που νος είπε ότι δεν του άξιζε μια τέτοια τιμή. Ο Αλέξανδρος τότε απάντησε: «Το
με, που δεν γίνεται εκτός εάν υπάρχει τόσο χρειαζόμαστε.
΄Ετσι, Κύριε Ιησού, στρέφομαι σε Σέ- θέμα δεν είναι αν το ζήτησες ή όχι, αλκάτι που θα αντικαταστήσει αυτήν την
ανησυχία. Και σ’αυτό ακριβώς το ση- να. Σε εμπιστεύομαι. Εκεί όπου κανέ- λά τι ταιριάζει σε μένα, να δίνω στους
μείο είναι που ο Ιησούς τοποθετεί τον να πολιτικό κόμμα ή άνθρωπος δε μπο- έμπιστούς μου!».
Εαυτό Του. «Εμπιστευθείτε Με», μας ρεί να κάνει κάτι, πιστεύω ότι Εσύ μποΠολλοί άνθρωποι έχουν τη νοοτρολέει. Τέτοια εμπιστοσύνη μπορούμε να ρείς. Θ’ αναλάμβανες Εσύ αυτή την κα- πία αυτού του δασκάλου. Θα ήταν ποτη βιώσουμε μόνο καθώς προσευχόμα- τάσταση και θα επέφερες τους δίκαιους λύ ευχαριστημένοι αν ο Θεός τούς έδιστε. Ανησυχείς και νοιάζεσαι για το έ- σκοπούς Σου; Σ’ εμπιστεύομαι. Δεν δια- νε υγεία, τροφή, ρούχα, σπίτι για να μείθνος σου; Στρέψου στον Ιησού. Εμπι- λέγω να έχω μια ανήσυχη καρδιά, αλλά νουν. Ο Θεός όμως δεν στοχεύει να
στεύσου Τον. Η ανησυχία δεν είναι ε- αντ’ αυτού, εμπιστεύομαι τον έθνος μου μας δώσει μόνο αυτά. Ας μην Τον πεμπιστοσύνη, είναι ανοησία. Η μεσιτεία σε Εσένα.
ριορίζουμε στις υλικές μας ανάγκες. Ας
μην τον «μικραίνουμε» στη σκέψη μας.
Ας μην Τον κατεβάζουμε στο δικό μας
επίπεδο. Ο Θεός θέλει να μας δωρίσει
Ευχαριστούμε, αλλά γιατί;
πολύ περισσότερα. Όχι γιατί το αξίζου«Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε, ματα που έχουμε στη ζωή μας. Η χα- με, αλλά γιατί μας αγάπησε κι έδωσε το
Γιο Του αντίλυτρο για μας. Είναι έτοιθα το πω ξανά: Να χαίρεστε» Φιλιπ. ρά μας και η ευχαριστία μας στον μη η καρδιά μας ν’ ανοίξει μπροστά
4.4
Κύριο εξαρτώνται από τη σχέση που στην άπειρα μεγάλη καρδιά του Θεού;
Στην Αγγλία, σε μια επαρχιακή έχουμε μαζί Του και από το πόσο Του Είναι έτοιμη η πίστη μας ν’ αγκαλιάσει
πόλη, ζούσε μια γυναίκα. Ήταν τε- έχουμε παραχωρήσει την καρδιά μας τις άπειρες δυνατότητες που μας προσφέρει ο Πατέρας δια του Ιησού Χριλείως κατάκοιτη από 16 χρόνια και και τη ζωή μας.
στού; Σωτηρία δωρεάν και κατά χάρη, απαράλυτη στα χέρια και στα πόδια.
Ευχαριστιέται ο Θεός, όταν μέσα παλλαγή από την ενοχή, συγχώρηση αΕίχε προσβληθεί από μια αρρώστια σ' όλα όσα επιτρέπει στη ζωή μας ε- πό την αμαρτία με το αίμα του Σταυρού.
που την έριξε στο κρεβάτι. Το μόνο μείς βλέπουμε μόνο την αγάπη Του. Υιοθεσία και κληρονομιά ουράνια, αιώπου μπορούσε να κινήσει ήταν το μεΕυχαριστιέται ο Θεός, όταν είμα- νια. Καθημερινή παρουσία και οδηγία
γάλο δάχτυλο του δεξιού της χεριού. στε πραγματικά απελευθερωμένοι α- του Πνεύματος του Αγίου. Καθαρή, άγια ζωή με αρχοντιά παιδιού του Θεού
Της είχαν φτιάξει μια διχαλωτή πό μάταιους οραματισμούς.
και με δοξασμένο προορισμό. Είμαστε
φουρκέτα και μ' αυτήν μπορούσε και
Ευχαριστούμε το Θεό, γιατί Του α- έτοιμοι γι' αυτά τα δώρα;
έβαζε τα γυαλιά της. Ακόμη μπορού- ξίζει.
Αλήθεια τι να ζητήσουμε από τον Κύσε να ξεφυλλίζει τη Βίβλο της, όταν
Αυτό που χρειάζεται να μάθει ο ριο, όταν μας έχει χαρίσει τα πάντα! Ας
της την έβαζαν μπροστά της. Και με άνθρωπος είναι γεμάτος χάρη και έ- είμαστε λοιπόν υπάκουα παιδιά Του, πιστοί υπηρέτες της δόξας Του.

Προσευχή εμπιστοσύνης για το έθνος μας

αυτό το δάχτυλο κρατούσε το καλαμάκι για να πιει το τσάι της. Η γυναίκα αυτή ευχαριστούσε καθημερινά το Θεό με όλη της την ψυχή.
Ήταν ο πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος άνθρωπος, που σπάνια μπορούμε να συναντήσουμε.
Η ευτυχία και η ευχαριστία στον
Κύριο δεν εξαρτώνται από τα πράγ-

λεος γλυκός χαρακτήρας του Θεού
Πατέρα μας. Αν αγκαλιάσουμε με αγάπη και πίστη το Πρόσωπό Του, τότε η σχέση μας με το Θεό, δεν θα στηρίζεται πάνω στο τι έχουμε ή τι δεν
έχουμε, αλλά με ευγνωμοσύνη θα αποδεχόμαστε τα πάντα από τα χέρια
Του, γιατί το θέλημά Του είναι πάντα σοφό και τέλειο!

Να έχεις μάτια μόνο για τα
θαυμάσια του Κυρίου.
Να έχεις αυτιά μόνο για τη
γλυκιά φωνή του Κυρίου.
Να έχεις καρδιά μόνο
για το σοφό και
τέλειο θέλημα του Κυρίου.
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Ο Ιησούς μάς ενθαρρύνει

Γλυκιά ανταπόκριση

Ποθώντας τον Κύριο!

«Και ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατέρας μας,…είθε
να παρηγορήσει τις καρδιές σας, και να
σας στηρίξει σε κάθε λόγο και έργο αγαθό» (Β΄Θεσσ. 2:16-17)
Το να ενθαρρύνεις κάποιον σημαίνει
ότι του δίνεις κουράγιο, πίστη και θάρρος. Και ο Ιησούς είναι ένας από τους
καλλίτερους ενθαρρυντές που θα μπορούσαν να υπάρξουν.
Μερικές φορές είναι μια λέξη ευχαριστίας ειπωμένη από κάποιον που έχουμε βοηθήσει. Άλλες φορές είναι ένα θαύμα στα οικονομικά, που μας κάνει να καταλάβουμε ότι Εκείνος βρίσκεται πίσω
από τον αγώνα μας. Μερικές φορές είναι μια αγκαλιά από ένα φίλο ή ένα
γράμμα από ένα αγαπημένο πρόσωπο.
Όποια μορφή και αν έχει, όταν θέλουμε
να υπηρετούμε τον Ιησού, η ενθάρρυνσή Του θα μας ακολουθεί όπου κι’ αν
πάμε.
Μπορεί να μη γνωρίζουμε το «πότε»
ή το «πώς», αλλά γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς προμηθεύει όση δύναμη και κουράγιο χρειαζόμαστε για κάθε καλό έργο.

«Μη νικιέσαι από το κακό, αλλά με όπλο το καλό να νικάς το
κακό» Ρωμ.12:21
Ένας χυδαίος άνθρωπος έβριζε τον Περικλή μέσα στην αγορά, αλλά εκείνος δεν έβγαζε λέξη από το στόμα του. Αυτό ερέθισε περισσότερο τον υβριστή κι
όταν ο Περικλής πήρε το δρόμο
για το σπίτι του, τον ακολούθησε συνεχίζοντας να τον βρίζει.
Όταν ο Περικλής έφτασε στο
σπίτι του είχε πια νυχτώσει και
είπε σ’ ένα δούλο του : «Πάρε ένα φως και φώτισε το δρόμο σ’
αυτόν τον ξένο που είναι έξω ώστε να πάει σπίτι του με ασφάλεια». Τότε ο υβριστής έβαλε
ντροπιασμένος το κεφάλι του
κάτω και σιωπηλός ξεκίνησε για
το σπίτι του.
«Με όπλο το καλό να νικάς το
κακό», μας λέει ο Λόγος του Θεού και μην παρασύρεσαι από θυμό και λόγια πικρά για τα οποία
αργότερα θα μετανιώσεις. Το
καλύτερο όπλο εναντίον του εχθρού σου είναι η αγάπη. Δεν ξέρεις ποτέ, πόσο ευεργετικά θα ενεργήσει μέσα του.
Ζήτα από τον Κύριο να βάλει
τη δική Του αγάπη μέσα σου και
να σε βοηθήσει με αυτή να νικάς
το κακό που συναντάς τριγύρω
σου.

Η αναμενόμενη επιστροφή του
Κυρίου μας είναι κάτι για το οποίο
συχνά συναντούμε στην Αγία Γραφή και ο λόγος που πρέπει να ζούμε μία ζωή αγνή, καθαρή, αφιερωμένη, χωρίς κοσμικότητα και εγωϊσμό. Συχνά στα κηρύγματα, μας παρακινούν να ζούμε μία άγια ζωή και
να εργαζόμαστε επιμελώς στο έργο
του Κυρίου γιατί ο θάνατος πλησιάζει, όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτό που τονίζεται στην Αγία
Γραφή είναι “Ο Ιησούς έρχεται!
Να είμαστε έτοιμοι όταν επιστρέψει!
Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην ερώτηση “τι πρέπει να κάνουμε ώστε
να είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή του Κυρίου;” Η απάντηση είναι
: Αποστροφή των σαρκικών και κοσμικών επιθυμιών και επιθυμία για
καθημερινή επαφή με τον Κύριο.
Ο Σωτήρας μάς λέει : «να μένετε
άγρυπνοι και να προσεύχεστε αδιάκοπα, για να μπορέσετε να ξεπεράσετε όλα όσα είναι να συμβούν και να
παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον
Υιό του Ανθρώπου» (Λουκ. 21:36). Ο
Θεός δεν έχει αποκαλύψει την ημερομηνία της επιστροφής του Χριστού, γιατί θέλει να είμαστε πάντα
άγρυπνοι. Ούτε έχει δώσει κάποιο
βαθμό αγιότητας που πρέπει να έχουμε, γιατί αυτό που θέλει είναι
να στοχεύουμε συνεχώς στην τελειότητά μας.

«Ω, όλοι εσείς που διψάτε, ελάτε
στα νερά και όσοι που δεν έχετε ασήμι, ελάτε» Ησαϊας 55:1
«Και όποιος διψάει ας έρθει, κι όποιος θέλει ας πάρει το νερό της ζωής δωρεάν» Αποκ.22:17
«Νερό μη πόσιμο» αυτή η προειδοποίηση αναγράφεται μερικές φορές πάνω από δημόσιες βρύσες,
στους σταθμούς, ή μέσα στα τρένα
προειδοποιώντας ότι το νερό που
προσφέρεται δεν είναι απαλλαγμένο από επικίνδυνες ουσίες, δεν είναι πόσιμο. Ο Θεός δεν αρκείται όμως να βάζει τους ανθρώπους να
φυλάγονται απέναντι στις βλαβερές
και μολυσμένες πηγές. Τους προσφέρει ένα νερό καθαρό, διαυγές,
ανεξάντλητο: το νερό της ζωής, που
φέρνει την υγεία και κατευνάζει τη
δίψα της ψυχής. Ακούστε την πρόσκληση του Σωτήρα «Αν διψάει κάποιος, σ' εμένα να έρχεται και να
πίνει.» (Ιωαν.7:37). Μάταια προσπαθείτε να σβήσετε τη δίψα της
ψυχής σας στις διεφθαρμένες πηγές αυτού του κόσμου. «Όποιος πίνει από το νερό αυτό, θα ξαναδιψάσει. Μα όποιος πιει από το νερό που
θα του δώσω εγώ, αυτός όχι, δε θα
διψάσει ποτέ.» (Ιωαν 4:13-14). Ο
Χριστός προσφέρει δωρεάν αυτό το
νερό που «αναβλύζει σε ζωή αιώνιον».

O Ιησούς μάς αγαπά
«Αυτή είναι η εντολή Μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως
Εγώ σας αγάπησα» (Ιωαν. 15:12)
Παρατηρούμε τον Ιησού στα
Ευαγγέλια να αγαπά τους ανθρώπους. Μερικές φορές η αγάπη Του
είναι τόσο μεγάλη, σαν να θρηνεί
πάνω απ’την Ιερουσαλήμ. «Πόσες
φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, με τον ίδιο τρόπο που η
κότα μαζεύει τα κλωσσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, και δεν
θελήσατε;» (Λουκ. 13: 34β). Μερικές φορές αποτελεί πρόκληση, όπως όταν προκαλεί τον πλούσιο
νέο να εγκαταλείψει ό,τι ήταν γι’
αυτόν πιο σημαντικό. Και μερικές
φορές η αγάπη Του είναι απλά απερίγραπτη, όπως όταν απλώνει τα
χέρια Του και αφήνεται να σταυρωθεί.

Ο Ιησούς μάς αγαπά με μια αιώνια αγάπη. Και μας δείχνει την αγάπη Του με πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια της ζωής μας – αλλά ποτέ δεν μας την δείχνει πιο καθαρά ή πιο έντονα από το θάνατό
Του επάνω στο σταυρό.

Αν μελετάς
την Αγία σου Γραφή
κάθε μέρα
θα είσαι δυνατός.
Αν την μελετάς
μέρα παρά μέρα
θα είσαι αδύναμος.
Αν την μελετάς
μια φορά την εβδομάδα,
ετοιμόρροπος.
Αν την μελετάς λιγότερο,
άδικος κόπος!!

