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Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

M η ν  α π ο γ ο η τ ε ύ ε σ α ι ,  α λ λ ά  σ υ ν έ χ ι σ ε  

ν α  π ρ ο σ ε ύ χ ε σ α ι !

Ο Ιησούς μάς διδάσκει με την πα-

ραβολή της επίμονης χήρας "ότι πρέ-

πει πάντοτε να προσευχόμαστε και να

μην  αποκάμουμε" (Λουκ. 18:1-8). Η

επιμονή της τελικά ανταμείφτηκε

και αν ήταν αποτελεσματική μπρο-

στά σε έναν άδικο κριτή, πόσο πολύ

περισσότερα μπορούμε να περιμέ-

νουμε εμείς από τον Ουράνιο Πα-

τέρα μας!

Παρόμοια, στο Λουκ. 11:5-10, ο

Ιησούς χρησιμοποιεί μια παραβολή

για να μας διδάξει να επιμένουμε

στην προσευχή. Σ' αυτή την παρα-

βολή, ο φίλος κάποιου, τελικά, του

δίνει τόσο ψωμί όσο χρειάζεται, ε-

ξαιτίας της επιμονής του στο να ζη-

τά. Ο Ιησούς τότε, δίνει την υπόσχε-

ση: "...Και εγώ σας λέω: Ζητάτε, και θα

σας δοθεί, ψάχνετε, και θα βρείτε, κρού-

ετε, και θα σας ανοιχτεί. Επειδή, καθέ-

νας που ζητάει, παίρνει και εκείνος που

ψάχνει, βρίσκει και σ' εκείνον που κρού-

ει, θα του ανοιχτεί." (εδ. 9-10). Και συ-

νεχίζει να μας ενθαρρύνει να περι-

μένουμε τον ουράνιο Πατέρα μας

να είναι πολύ γενναιόδωρος προς

εμάς όταν ζητούμε οτιδήποτε από

Εκείνον (Ματθ. 7:11, 13).

Υπάρχει λύση στην περίπτωσή

σου; Υπάρχει τίποτα δύσκολο για το

Θεό; Aυτή είναι μια ερώτηση που έ-

χει ήδη απαντηθεί. Ο Ιερεμίας, υπο-

λογίζοντας την πιθανότητα ο Κύ-

ριος να αποκαταστήσει τα παιδιά

Του από την αιχμαλωσία, διακήρυ-

ξε: "Ω! Κύριε, Θεέ! Δες, Εσύ έκανες τον

ουρανό και τη γη με τη δύναμή Σου τη

μεγάλη, και με τον βραχίονά Σου τον α-

πλωμένο δεν υπάρχει κανένα πράγμα δύ-

σκολο σε Σένα" (Ιερ. 32:17).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Θε-

ός έχει τη δύναμη να επέμβει στην

κατάστασή σου. Δεν υπάρχει επίσης

αμφιβολία ότι μπορεί και θέλει να

το κάνει. Είναι ο Ουράνιος Πατέρας

μας, ο Θεός που είναι "συγχωρητι-

κός, ελεήμονας και οικτίρμονας, μακρό-

θυμος και πολυέλεος" - αλήθειες που ε-

παναλαμβάνονται στις Γραφές

(Έξοδ. 34:6, Νεεμ. 9:17, Ψαλμ. 103:8,

145:8, Ιωήλ 2:13). Πολύ φυσικό ο Δα-

βίδ να διακηρύττει: "Ο Κύριος είναι

κοντά σε όλους εκείνους που Τον επικα-

λούνται σε όλους εκείνους που Τον επι-

καλούνται αληθινά. Εκπληρώνει την ε-

πιθυμία εκείνων που Τον φοβούνται, και

εισακούει την κραυγή τους, και τους σώ-

ζει" (Ψαλμ. 145 :18-19).

Έτσι, συνέχισε να πιέζεις προς Αυ-

τόν! Η επόμενη προσευχή μπορεί να

κάνει τη διαφορά! Μην απογοητεύ-

εσαι, αλλά συνέχισε να κοιτάς Εκεί-

νον και να αφήνεις την καρδιά σου

ενώπιόν Του. "Αλλά, εσύ, Κύριε, είσαι

Θεός οικτίρμονας, και ελεήμονας, μα-

κρόθυμος, και πολυέλεος, και αληθινός.

Επίβλεψε επάνω μου, και ελέησέ με δώ-

σε τη δύναμή Σου στον δούλο Σου..."

(Ψαλμ. 86:15-16).

Mία απ' τις αλήθειες που ο Ιησούς

μάς διδάσκει για την προσευχή, εί-

ναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη δύναμη

και ευλογία όταν ενωνόμαστε στην

προσευχή : "Σας λέω ξανά ότι, αν δύο

από σας συμφωνήσουν επάνω στη γη,

για κάθε πράγμα, για το οποίο θα έκαναν

αίτηση, θα γίνει σ' αυτούς από τον Πα-

τέρα μου, που είναι στους ουρανούς"

(Ματθ. 18:19). 

Χρειαζόμαστε τη φωτιά του 
Αγίου Πνεύματος!

Κάποιο απόγευμα Σαββάτου, ο Chr.
Evans, ένας διάσημος Ουαλός κήρυ-
κας, ανηφόριζε το δρόμο που οδηγού-
σε στην εκκλησία που πήγαινε για να
κηρύξει. Ξαφνικά, συνειδητοποίησε ό-
τι είχε "κρύα καρδιά". Ο δρόμος ήταν
έρημος, έτσι, ξεκαβαλίκεψε το άλογό
του, και προχώρησε λίγο. Ύστερα, γο-
νάτισε ενώπιον του Θεού με αγωνία
και απογοήτευση. Εξομολογήθηκε τις
αμαρτίες του και τις αμαρτίες των εκ-
κλησιών, που ήταν υπό την φροντίδα
του.  Κυριολεκτικά συντρίφθηκε η
καρδιά του. Δάκρυα έτρεξαν, ακολου-
θούμενα από το πύρινο βάπτισμα αγά-
πης και δύναμης του Αγίου Πνεύμα-
τος. 

Αυτό το συμβάν επηρέασε όλη την
μετέπειτα διακονία του και μια αναζω-

πύρωση ξέσπασε, που σύντομα επε-
κτάθηκε σε ολόκληρη την Ουαλία. 

Ο Χριστιανός και η εκκλησία είναι
αδύναμοι χωρίς τη φωτιά του Αγίου
Πνεύματος. Τίποτε άλλο δε μπορεί να
συγκριθεί με την καταστροφική δύνα-
μη της φωτιάς. Πώς μπορούμε να λά-
βουμε το πύρινο βάπτισμα; Πού μπο-
ρούμε να το βρούμε; Με ποια μέσα
μπορούμε να το εξασφαλίσουμε; Αυ-
τές είναι οι πιο σπουδαίες και πιο ε-
πείγουσες ερωτήσεις των καιρών μας.
Ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο:
αυτή η πνευματική φωτιά έρχεται μό-
νο με την εσωτερική παρουσία του Αγί-
ου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός στέλνει
τη φωτιά και αυτό είναι το δώρο Του
της Πεντηκοστής.

Ποιούς χρησιμοποιεί ο Θεός;

Ο Θεός δεν ψάχνει για ευφυείς

ανθρώπους, δεν εξαρτάται από

εύγλωττους ανθρώπους, ούτε

στηρίζεται σε ταλαντούχους αν-

θρώπους για να στείλει το Ευαγ-

γέλιό Του έξω στον κόσμο. 

Ο Θεός ψάχνει για συντετριμ-

μένους ανθρώπους που έχουν

κρίνει τον εαυτό τους κάτω από

το φως του Σταυρού του Χρι-

στού. Όταν Εκείνος θέλει κάτι

να κάνει, παίρνει ανθρώπους που

έχουν φθάσει στο τέρμα του εαυ-

τού τους, και των οποίων η εμπι-

στοσύνη δεν στηρίζεται σ' αυ-

τούς τους ίδιους, αλλά στο Θεό

και μόνο.

“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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Πώς προσεύχεται ο Χριστιανός στις εκλογές;

Σε κάθε γύρο εκλογών, οι χριστιανοί έχουν εκπληκτικές ευ-

καιρίες ανάμεσα σε μεγάλους κινδύνους. Έχουμε το προνό-

μιο να είμαστε μέρος εκείνων που διαλέγουν τους καταλλη-

λότερους ηγέτες, που να έχουν αγάπη και φόβο Θεού. Ως άν-

θρωποι που πιστεύουν ότι οι σωστοί ηγέτες  είναι μια πηγή

ευλογίας σε ένα έθνος, αυτό μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι αρχίζουν να εμφανίζονται όταν βάλου-

με την ελπίδα μας στους ηγέτες, παρά στον Κύριο.

Ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος, ότι οφείλουμε να έχου-

με όλη μας την καρδιά και την εμπιστοσύνη μας μόνο στον

Κύριο. Ο ψαλμωδός μάς λέει: «Άλλοι ελπίζουν στ’ άρματα κι

άλλοι στο ιππικό τους, μα εμείς εμπιστευόμαστε στον Κύριο

το Θεό μας» (Ψαλ. 20:7). Η λάθος κατανόηση αυτού του εδα-

φίου μπορεί να οδηγήσει τους χριστιανούς σε υπερβολική

αντίδραση και τέλεια απόρριψη της πολιτικής πορείας.  Εάν

συμβεί αυτό, θα είναι δύσκολο να οδηγηθούμε σε προσευχή

για τις εκλογές. Ωστόσο, μια ισορροπημένη και βιβλική αντι-

μετώπιση μάς επιτρέπει να συμμετέχουμε πλήρως στην ε-

κλογική διαδικασία χωρίς να πέσουμε στην παγίδα να εμπι-

στευθούμε ακατάλληλα πρόσωπα.

Στη σπουδαία διδασκαλία του Απ. Παύλου για την προ-

σευχή στην Α΄Τιμ. 2:1-4, μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες εί-

ναι η προσευχή για όσους βρίσκονται στην  εξουσία. Σύμ-

φωνα με το σκεπτικό του Απ. Παύλου, θέλουμε μια καλή κυ-

βέρνηση που θα μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή ελεύθερα ώ-

στε να ευαγγελίζουμε αυτούς που βρίσκονται μακριά από το

Χριστό. Ο Απ. Παύλος θα εκπλησσόταν εάν οι χριστιανοί κά-

ποια μέρα λάμβαναν μέρος στο να εκλέγουν αρχηγούς. Αλλά

θα εκπλησσόταν περισσότερο και θα φοβόταν εάν πολλοί

από τους χριστιανούς που είχαν αυτό το προνόμιο, δεν τους

ένοιαζε να συμμετέχουν στο να εκλέξουν τους καταλληλότε-

ρους αρχηγούς για να εκπληρωθούν οι σκοποί του Θεού. 

Το να προσευχόμαστε για την εκλογική διαδικασία, είναι

πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να δούμε την εκπλή-

ρωση αυτού για το οποίο ο Απ. Παύλος έγραψε στην πρώ-

τη προς Τιμόθεο επιστολή. Δεν μπορεί να περιμένουμε να ε-

κλεγεί σωστός αρχηγός, εάν πρώτα δεν κινηθούμε σε επίμο-

νη προσευχή  για όσους βρίσκονται στην εξουσία. Με την

προσευχή μας, προσκαλούμε τον Κύριο στη διαδικασία της

εκλογής αυτών των αρχηγών, που θα μας επιτρέπουν τελι-

κά να «ζούμε βίο ατάραχο και ήσυχο με κάθε ευσέβεια και σε-

μνότητα» (Α΄Τιμ. 2:2).

Γιατί λοιπόν προσευχόμαστε για τις εκλογές; Υπάρχουν

πολλοί λόγοι που μας υποχρεώνουν να το κάνουμε. Η Βίβλος

μάς δίνει εντολή να προσευχόμαστε για όσους βρίσκονται

στην εξουσία. Αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει και αυτούς που,

είτε συμφωνούμε είτε όχι, βάζουν υποψηφιότητα για αρχη-

γοί “Παρακαλώ, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις,

προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώ-

πους. Επίσης για τους ανώτατους άρχοντες και για όλους ε-

κείνους που βρίσκονται σε αξιώματα, ώστε να ζούμε ήρεμα

και ήσυχα με απόλυτη ευλάβεια και σεμνότητα. Γιατί αυτό

πραγματικά είναι καλό και ευπρόσδεκτο στο Θεό το σωτή-

ρα μας, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και ν' απο-

κτήσουν πλήρη γνώση της αλήθειας” Α Τιμ.2:1-4 «Η δικαιο-

σύνη υψώνει έθνος, ενώ η αμαρτία είναι όνειδος λαών» (Παρ.

14:34). 

Η εκλογή αρχηγών που καταλαβαίνουν και κυβερνούν σύμ-

φωνα με τα δίκαια πρότυπα που ο Θεός βάζει, μπορεί πραγ-

ματικά να φέρει μεγάλες ευλογίες σε κάθε έθνος.

" Δ ι ό ρ θ ω σ ε  τ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  σ ο υ "

Ο Προφήτης Ιερεμίας έλαβε μια πολύ
δύσκολη κλίση από το Θεό να προειδοποι-
ήσει το λαό Ιούδα για την επικείμενη, ολέ-
θρια κρίση που θα ερχόταν σύντομα στον
Ιούδα, στην Ιερουσαλήμ και στους κατοί-
κους τους, εάν δεν πρόσεχαν στο κάλεσμά
Του για να μετανοήσουν από τις αμαρτίες
τους. Ο Θεός εκλιπαρούσε τα παιδιά Του μέ-
σω του Ιερεμία: "Γύρνα, Ισραήλ, η αποστά-
τρια, λέει ο Κύριος, και δεν θα κάνω να πέ-
σει η οργή μου επάνω σας επειδή, είμαι ε-
λεήμονας, λέει ο Κύριος δεν θα φυλάττω
την οργή για πάντα.  Μόνον, γνώρισε την α-
νομία σου, ότι αμάρτησες στον Κύριο τον
Θεό σου.... Επιστρέψτε, γιοι αποστάτες, ....
Επιστρέψτε, γιοι αποστάτες, και θα γιατρέ-
ψω τις αποστασίες σας..." (Ιερ. 3:12-14,
22). Τι υπέροχη καρδιά έχει ο Θεός για τα
παιδιά Του! Πόσο πιο γενναιόδωρη προσφο-
ρά θα μπορούσε να κάνει στα παιδιά Του
που αμάρτησαν, που απέρριψαν τις εντο-
λές Του και λάτρευσαν άλλους θεούς;

Ξανά και ξανά ο Θεός καλεί ένθερμα τα
ανάρμοστα παιδιά Του μέσω του Ιερεμία:
"Διορθώστε τους δρόμους σας και τις πρά-
ξεις σας...Αν αληθινά διορθώσετε τους δρό-
μους σας και τις πράξεις σας.... τότε, θα σας
κάνω να κατοικείτε σ' αυτό τον τόπο, μέσα
στη γη που έδωσα στους πατέρες σας, από
αιώνα σε αιώνα" (Ιερ. 7:3, 5, 7).

Αλλά οι αρχηγοί του λαού συνέχισαν
τους επαναστατικούς δρόμους τους ενάντια
στις εντολές του Θεού. Απέρριπταν την μία

προειδοποίηση μετά την άλλη μέσω του Ιε-
ρεμία και άλλων προφητών κατά τη διάρκεια
της βασιλείας αρκετών βασιλιάδων, μέχρις
ότου ο Θεός δε μπορούσε να υποφέρει άλ-
λο πια την αμαρτία τους. Στην ώρα του Θε-
ού, η κρίση ήρθε όπως προφητεύθηκε. Πολ-
λοί μεταφέρθηκαν αιχμάλωτοι στην Βαβυ-
λώνα. Οι πόλεις του Ιούδα ερημώθηκαν. Η
Ιερουσαλήμ πυρπολήθηκε.

Διαβάζοντας την ιστορία της θλιβερής α-
ποτυχίας του Ιούδα, αναμφίβολα κάνει πολ-
λούς από εμάς να νιώθουμε να αντηχεί δυ-
νατά η φωνή του Ιερεμία στα έθνη μας σή-
μερα: "Διορθώστε τους δρόμους σας και τις
πράξεις σας!" Νοιαζόμαστε βαθειά καθώς
βλέπουμε την αμαρτία και την ανομία ν' α-
φθονούν σε κάθε έναν. Η δικαιοσύνη φαί-
νεται αναπόφευκτη. Αλλά, γνωρίζοντας ότι
η γεμάτη έλεος καρδιά του Θεού είναι τόσο
μεγάλη σήμερα, όσο και στις μέρες του Ιε-
ρεμία προς αυτούς που μετανοούν και κά-
νουν τις σωστές πράξεις, έχουμε ελπίδα και
δεν απελπιζόμαστε. "...Όπου πλεόνασε η α-
μαρτία, υπερπερίσσεψε η χάρη" (Ρωμ.
5:20). Σ' αυτή την ώρα της μεγάλης ανά-
γκης, πόσο ευγνώμονες μπορούμε να είμα-
στε που ο Κύριος καλεί σε μετάνοια και προ-
σευχή για την τελική απάντηση, που είναι η
παντοδύναμη επέμβασή Του με δύναμη α-
ναζωπύρωσης!

Η αναζωπύρωση σ' ένα έθνος αρχίζει με
την αναζωπύρωση στην εκκλησία, και η α-
ναζωπύρωση στην εκκλησία αρχίζει μ' εσέ-

να και μ' εμένα! Δεν είναι ασφαλές να υπο-
κρίνομαι ότι δεν έχω δρόμους ή πράξεις να
διορθώσω. Η τάση είναι να συγκρίνουμε τον
εαυτό μας με τους άλλους και να νοιώθου-
με ότι όλα τα κάνουμε καλά, αλλά είναι ση-
μαντικό να περιμένουμε ενώπιον του Κυρί-
ου και του Λόγου Του, ώστε να μπορέσου-
με να ελέγξουμε και να κρίνουμε τον εαυτό
μας Βιβλικά. Το να αγρυπνούμε για τους
δρόμους και τις πράξεις μας και να τις διορ-
θώνουμε όπου χρειάζεται, είναι βασικό, εάν
θέλουμε να προσευχόμαστε αποτελεσματι-
κά για αναζωπύρωση.

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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Πόθο ς  γ ι α  Α ν α ζω π ύ ρωσ η !

Δεν είναι καιρός να φωνάξουμε και

να μη διστάσουμε, να υψώσουμε τη

φωνή μας όπως η σάλπιγγα και να

δείξουμε στους ανθρώπους του Θεού

τις παραβάσεις τους και στον οίκο

του Ιακώβ τις αμαρτίες του; (Ησα.

58:1).

Δεν είμαστε απαισιόδοξοι. Δεν χά-

νουμε ούτε για λίγο την όρασή μας

για το γεγονός ότι το θεμέλιο του Θε-

ού στέκει στέρεο. Δεν διερωτόμαστε

ούτε στο ελάχιστο ότι ο Θεός έχει τις

χιλιάδες Του που δεν έχουν γονατίσει

στον κόσμο, στη σάρκα, ή στο διάβο-

λο, ή έχουν παρασυρθεί από τις υπάρ-

χουσες πλημμύρες των εσφαλμένων

διδασκαλιών και δογμάτων. Όλοι αυ-

τοί οι πιστοί συμφωνούν στη διακή-

ρυξη ότι η μοναδική συνταγή για τα

κακά που μας ταλανίζουν είναι μια

αναζωπύρωση που προϋπάρχει – μια

αναζωπύρωση που θα τη φέρει το

θαυμαστό έργο του Πνεύματος σε μια

δύναμη που ξυπνά και αναζωογονεί

και σώζει.

Ω, για μια αναζωπύρωση που θα ε-

πιστρέψει τα δηλωμένα παιδιά του

Θεού από τα είδωλα της αμαρτίας

τους και της κοσμικότητας, ώστε να υ-

πηρετούν τον αληθινό και ζωντανό

Θεό – που θα τους επιστρέψει από τις

«σπασμένες στέρνες τους» στην «Πη-

γή των ζωντανών νερών». Μια ανα-

ζωπύρωση όπου ο Λόγος του Θεού θα

κηρύττεται χωρίς συμβιβασμούς ή α-

πολογίες με τη δύναμη του Αγίου

Πνεύματος σταλμένο από τους ουρα-

νούς. Μια αναζωπύρωση όπου θα α-

νατρέψει κάθε είδος αμαρτίας, δημο-

φιλούς ή όχι, μιας αναζωπύρωσης ό-

που θα πάρει κάθε επιθυμία για κο-

σμικές διασκεδάσεις και θα καταργή-

σει κάθε μη βιβλικό σχέδιο, έτσι ώστε

ν’ αυξηθούν τα χρήματα για την υπο-

στήριξη του Ευαγγελίου.

Ω, για μια αναζωπύρωση που θ’ α-

πομακρύνει την υπερηφάνεια που

προωθεί όλη την κοσμική συμφωνία

και υπερβολή σε ντύσιμο και τρόπο

ζωής, και αντί να λιώνει εκατομμύρια

χρημάτων χρυσού που τώρα χρησιμο-

ποιούνται για να διακοσμούν  το σώ-

μα, να αφιερωθούν στο Θεό για να

διαδίδεται το Ευαγγέλιο στον κόσμο.

Μια αναζωπύρωση που θα πάρει

τους ανθρώπους και θα τους βγάλει

από τα κοσμικά τους στέκια και κοι-

νωνίες και θα τους βάλει «κάτω από

την σκέπη του Υψίστου» όπου «θα

διαμένουν κάτω από την σκιά του

Παντοκράτορα» (Ψαλμ. 91:1).

Ω, για μια αναζωπύρωση που θα

σώζει τους ανθρώπους του Θεού από

την απληστία και την αγάπη για τον

κόσμο και όλη την ακαθαρσία πνεύ-

ματος, μυαλού και σώματος. Μια α-

ναζωπύρωση στην οποία οι επαγγελ-

ματίες της θρησκείας θα έχουν ανοι-

χτά τα μάτια τους ώστε να δουν και

να νιώσουν την ευθύνη για ψυχές που

χάνονται και στην οποία θα εξομο-

λογηθούν με ραγισμένες καρδιές τα

πισωγυρίσματα του παρελθόντος, την

έλλειψη φροντίδας και την αδιαφο-

ρία τους. Μια αναζωπύρωση που σαν

πλημμύρα  «θα καταργήσει το κατα-

φύγιο της ψευτιάς» και «τα νερά θα

πλημμυρίσουν την κρυψώνα» (Ησα.

28:17) όλων εκείνων που κρύβονται

μακριά από το φως του Πνεύματος

του Θεού.

Ω, για μια αναζωπύρωση που θα

φέρει στο φως και θα αποκαλύψει κά-

θε σχέδιο του σατανά στο να εξαπα-

τά ψυχές, είτε βρίσκονται μέσα στην

εκκλησία είτε έξω, γιατί «το απόρρη-

το του Κυρίου είναι μαζί με εκείνους

που Τον φοβούνται, και σ' αυτούς θα

φανερώσει τη διαθήκη Του» (Ψαλμ.

25:14).

Ω, για μια αναζωπύρωση όπου τό-

σο η εκκλησία όσο και ο κόσμος να

καταλάβουν την έλλειψη του χρόνου

και τη σπουδαιότητα της αιωνιότη-

τας. Μια αναζωπύρωση κατά την ο-

ποία το φως της κρίσης να λάμψει ό-

χι μόνο στους μη πιστούς, αλλά και

στα παιδιά του Θεού ώστε να δουν

τις υποχρεώσεις τους και ν’ αντιλη-

φθούν την ευκαιρία, όπως εκείνοι που

έχουν χάσει τον προσανατολισμό

τους στο φως της τελικής Κρίσης.

Ω, για μια αναζωπύρωση που θα α-

πομακρύνει τον εγωϊσμό και τη στε-

νότητα και κάθε σχισματικό πνεύμα,

και θα φέρει αυτούς που τώρα σπατα-

λούν το χρόνο τους σε κριτική ο ένας

για τον άλλον, θα τους φέρει γονατι-

στούς ενώπιον του Κυρίου, εκλιπα-

ρώντας για τη σωτηρία των χαμένων

ψυχών.

Ω, για μια αναζωπύρωση που θα

βοηθήσει τους ανθρώπους να τιμούν

το Θεό με τα υπάρχοντά τους και έτσι

οι σιταποθήκες τους θα γεμίσουν α-

πό αφθονία (Παροιμίες 3:9-10). Μια

αναζωπύρωση που θα ανοίξει τα πα-

ράθυρα του ουρανού φέρνοντας όλα

τα δέκατα του Θεού στην αποθήκη

Του. Μια αναζωπύρωση όπου οι άγι-

οι θα γεμίσουν τόσο πολύ από αγάπη,

ώστε θα χαρούν στην ευκαιρία να δώ-

σουν το χρόνο και τα χρήματά τους

και εάν χρειαστεί, ακόμα και την ί-

δια τους τη ζωή για τ’ αδέλφια τους

και για τη σωτηρία ενός κόσμου που

χάνεται.

Ω, για μια αναζωπύρωση στην ο-

ποία η παρουσία του Θεού θα είναι

τόσο αποκαλυμμένη, ώστε χιλιάδες

θα πέφτουν από τη δύναμη του Θεού

και θα ζητούν το έλεός Του, όπως έ-

γινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μια

αναζωπύρωση που έχει τόσο πολύ ου-

ρανό και τόσο πολύ από τη δόξα του

Θεού μέσα της, ώστε ολόκληρος ο κό-

σμος ν’ αναγκαστεί να δει αλλά και

να νιώσει την επιρροή της. Μια ανα-

ζωπύρωση που θα νικήσει τις δυνά-

μεις του σκότους και της κόλασης, και

θα κάνει γη και ουρανό ν’ αντηχούν

από φωνές νίκης εκατομμυρίων ψυ-

χών που έχουν αρπαχθεί από την αι-

ώνια φωτιά!

Για μια τέτοια αναζωπύρωση η καρ-

διά μας κράζει στο Θεό! Για μια τέ-

τοια αναζωπύρωση πιστεύουμε ότι το

ευλογημένο Άγιο Πνεύμα μεσιτεύει σε

πολλές καρδιές. Τέτοια αναζωπύρω-

ση ο Θεός είναι ικανός και πρόθυμος

να δώσει. Αλλά για να συμβεί αυτό,

πρέπει να ερωτηθεί από τα παιδιά

Του. Μακάρι ο Θεός να παρέχει ανα-

ζωπύρωση, όχι για χάρη μας, αλλά

για χάρη του Ονόματός Του για τη δι-

κή Του τιμή και δόξα! Αμήν.

“Ποιον Άλλον έχω,

αν όχι Εσένα; 

Τι άλλο να ποθήσω πάνω

στη γη αφού έχω Εσένα;

Αλλά εγώ, 

να προσηλώνομαι 

στο Θεό, 

αυτή ‘ναι η ευτυχία μου,

την ελπίδα μου απόθεσα

στον Κύριο και Θεό, 

όλα για να εξιστορώ τα

θαυμαστά Σου τα έργα” 
Ψαλμ.73:25, 28
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Περιμένοντας τον…. πετεινό

“Μην ανησυχείτε, λοιπόν, για την

αυριανή ημέρα, γιατί η αυριανή ημέ-

ρα θα φροντίσει για τα δικά της.

Αρκετό είναι για την κάθε μέρα το δι-

κό της πρόβλημα». Ματθ.6:34

Μια ιστορία λέει για έναν άνθρω-

πο που είχε μερικές κότες στην αυ-

λή του κι έναν κόκορα. Πού και πού

ο κόκορας λαλούσε τη νύχτα κι αυ-

τό φαινόταν να ενοχλεί αφάνταστα

ένα γείτονα. Νωρίς ένα πρωινό ο δυ-

σαρεστημένος γείτονας πήγε να πα-

ραπονεθεί στον ιδιοκτήτη του πετει-

νού. «Αυτό το άθλιο πτηνό σου με

κρατάει ξύπνιο όλο το βράδυ». «Μα,

δεν καταλαβαίνω. Αφού όλη νύχτα

δε φωνάζει, παρά μόνο δύο ή τρεις

φορές». «Το πρόβλημά  μου δεν εί-

ναι πόσο συχνά φωνάζει. Αυτό που

με κρατάει ξύπνιο είναι που δεν ξέ-

ρω πότε θα λαλήσει κι όλη την ώρα

έχω το αυτί μου στημένο και περιμέ-

νω!».

Πολλοί από μας είμαστε σαν αυ-

τόν τον ταλαίπωρο. Δεν μας απασχο-

λούν υπαρκτά προβλήματα και ζη-

τήματα, αλλά πιθανά ενδεχόμενα,

για κάτι που ίσως μας συμβεί. Φορ-

τωνόμαστε βάρη και ανησυχίες του

μέλλοντος, που τις πιο πολλές φο-

ρές δεν πραγματοποιούνται ποτέ.

Μια λαϊκή παροιμία λέει : «Μη χτί-

ζεις γεφύρια εκεί όπου δεν υπάρ-

χουν ποτάμια». Μην προσπαθείς να

καλύψεις τις ανάγκες, που δεν έ-

χουν παρουσιαστεί. Ο εχθρός της

ψυχής μας, ο διάβολος, φροντίζει να

απασχολεί τη σκέψη μας και την

καρδιά μας με φροντίδες και μέρι-

μνες για το μέλλον.

Ο Κύριός μας, που γνωρίζει αυ-

τήν την αδυναμία μας, μας προτρέ-

πει να ζούμε την κάθε μας μέρα ξε-

χωριστά, με πίστη κι εμπιστοσύνη

σ’ Εκείνον. ΄Έτσι μας προστατεύει

από αδικοχαμένους κόπους και αδι-

κοχυμένα δάκρυα. Ένα βήμα κάθε

φορά, χέρι με χέρι μαζί Του και δεν

θα έχουμε καμιά ανησυχία!

Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο μας

που ήρθε για να διαλύσει τις σκιές

στη ζωή μας και τους φόβους για α-

νύπαρκτες απειλές. Μ’ αυτά μας τυ-

ραννούσε ο σατανάς. Τώρα όμως φώ-

τισε το νου και την καρδιά μας, τώ-

ρα είναι ο Θεός, είναι ο Κύριός μας,

και διαλύθηκαν όλα με την πίστη

μας σε Κείνον.

«Σεις μεν εβουλεύθητε κακόν ε-
ναντίον μου, ο δε Θεός εβουλεύ-
θη να μετατρέψη τούτο εις κα-
λόν…» Γεν.50:20 

Μία από τις πιο επιτυχημένες
εταιρείες στον κόσμο ξεκίνησε το
1916 ως απλό μαραγκούδικο στη
Δανία. Όταν η αγορά ακινήτων
κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της
μεγάλης κρίσης, το κατάστημα
άλλαξε σε κατασκευή παιχνι-
διών. Όταν όμως το τμήμα των
ξύλινων παιχνιδιών καταστρά-
φηκε από φωτιά το 1960, η εται-
ρεία επένδυσε όλες τις ελπίδες
της για το μέλλον στα μικρά
πλαστικά τουβλάκια που κατα-
σκεύαζε. Σήμερα την γνωρίζουμε
όλοι, είναι η εταιρεία LEGO, η Πέ-
μπτη στον κόσμο εταιρεία κατα-
σκευής παιχνιδιών, με ετήσιο
τζίρο γύρω στο 1 δις δολάρια! 

Έχουμε την τάση να βλέπουμε
την επιτυχία και να ξεχνάμε τις
δυσκολίες και τα εμπόδια που
προηγήθηκαν. Υπάρχουν γεγονό-
τα στη ζωή μας, που δε μπορού-
με να τα επηρεάσουμε ή να τα ε-
λέγξουμε : ένας άδικος εργοδό-
της, μια απόλυση, μια αρρώστια,
ένα ατύχημα, ένας φίλος που μας
πρόδωσε…. Μπορούμε όμως να
ελέγξουμε την αντίδρασή μας σ’
αυτά. Αν αντιμετωπίζουμε μια
δύσκολη κατάσταση σήμερα, ας
ζητήσουμε τη σαφή οδηγία του
Θεού. Ας το αναθέσουμε έπειτα
σ’ Εκείνον κι ας αφήσουμε τα α-
ποτελέσματα στα χέρια Του. Ο
Ιωσήφ πουλήθηκε δούλος απ’ τα
αδέλφια του, πέρασε χρόνια στη
φυλακή, μα έμεινε πιστός στο
Θεό και ο Θεός τον αποκατέστη-
σε και τον ύψωσε ως δεύτερο
άρχοντα της Αιγύπτου! Όταν
νιώθουμε να χάνουμε το έδαφος
κάτω από τα πόδια μας, ας πέ-
σουμε στα γόνατα. Ο Θεός μπο-
ρεί να μετατρέπει τα πάντα  σε
αγαθό, αγαθό για μας, για την
οικογένειά μας, για την ψυχή μας
αιώνια. Ας μην μας τρομάζουν οι
δυσκολίες . Ο διάβολος προσπα-
θεί να μας απογοητεύσει. Αλλά
εμείς, ας εμπιστευθούμε στο Θεό,
τον Πατέρα μας, που είναι σοφός
και δίκαιος και δε θα μας αφήσει
ποτέ εκτεθειμένους. 

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο,
αντί να κοιτάμε στις δυσκολίες
και να απογοητευόμαστε, να μας
μάθει να κοιτάζουμε με πίστη σε
Κείνον, να παίρνουμε οδηγία από
Εκείνον, να αναθέτουμε το πρό-
βλημά μας σε Κείνον και να πε-
ριμένουμε τη δική Του επέμβαση
και ενέργεια στη ζωή μας.

Αντιμετωπίζοντας 
τις δυσκολίες

Ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  σ ε  μ ε γ ά λ η

η λ ι κ ί α

«Αλλ' αυτοί που προσμένουν τον

Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή

τους, θα ανέβουν με φτερούγες σαν

αετοί θα τρέξουν, και δεν θα απο-

κάμουν, θα περπατήσουν, και δεν

θα ατονήσουν» Ησα.40:31

Πολλά μεγάλα πράγματα έχουν

κάνει άνθρωποι σε προχωρημένη η-

λικία. Ο Καντ έγραψε τα καλύτερα

φιλοσοφικά του έργα μετά τα 70.  Ο

Γκαίτε έγραψε το δεύτερο μέρος

του Φάουστ μετά την ηλικία των

80.  Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος βοήθη-

σε τη χώρα του μετά τα εξηκοστά

του γενέθλια. Ο Γκλάντστοουν υ-

πηρέτησε ως πρωθυπουργός της

Αγγλία  στα 75 του. Ο Μπίσμαρκ

κατηύθυνε τις υποθέσεις της Γερ-

μανίας στα 75 του χρόνια. Ο Τζον

Γκλεν επέστρεψε στο διάστημα στα

75 του. Ο Βέρντι έγραψε τις όπερές

του στα 80 του. Ο Τισιανός ζωγρά-

φισε το μεγάλο του έργο «Η μάχη

του Λεπάντο» στα 95 του χρόνια. Ο

Μιχαήλ Άγγελος έφτιαχνε αρι-

στουργήματα στα 89 του. Ο Μονέ έ-

κανε το  ίδιο στα 85 του χρόνια.

Είναι ψέμα ότι ο άνθρωπος είναι

άχρηστος στη μεγάλη ηλικία. Ψέ-

μα, που το χρησιμοποιεί ο εχθρός

μας, ο διάβολος, για να μας απο-

γοητεύσει μόλις φτάσουμε στην

«Τρίτη ηλικία», αλλά και για να

σπρώξουν τα παιδιά, τους γονείς

και τους παππούδες στην άκρη, μό-

λις γεράσουν. 

Κι όμως, δεν είναι καθόλου άχρη-

στος, αν μάλιστα έχει το Χριστό

στην καρδιά του, το πνεύμα του Θε-

ού. Εκείνος του δίνει δυνάμεις στο

πνεύμα και στο σώμα. Τον γεμίζει

χαρά και ειρήνη, εκεί που άλλοι

γύρω νιώθουν απογοήτευση και κα-

τάπτωση. Αναπολεί όλες τις ευλο-

γίες του Θεού στη μέχρι τώρα ζωή

του, κι αυτό τον γεμίζει ευγνωμο-

σύνη. Ακόμη κι αν δε μπορεί «να

πάρει τα πόδια του» για να κάνει

κάτι για τον Κύριο και τους συναν-

θρώπους του, μπορεί όμως να προ-

σεύχεται. Χρόνο έχει. Αν έχει πί-

στη και διάθεση, μπορεί να προσεύ-

χεται με τις ώρες. Μ' αυτόν τον

τρόπο μπορεί  να κάνει μεγάλα και

θαυμαστά για τον Κύριο και για

τους γύρω του.
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O Ιησούς Χριστός
Πολυτιμότερος και από την ίδια τη ζωή

Όταν ο Ιησούς απέστειλε τους δώδε-
κα μαθητές Του ανά δύο, τους προει-
δοποίησε ότι μερικοί θα τους μισού-
σαν και κάποιους θα τους σκότωναν
όπως έκαναν και στον Ίδιο. Τους εί-
πε, ότι ακόμα και οι πιο οικείοι της
οικογένειάς τους θα ήταν αυστηροί
και ίσως ακολουθούσε και σκληρός θά-
νατος των πιστών (Ματ. 10:21-22).
Στις σημαντικές και συγκινητικές τε-
λευταίες ώρες πριν τη σταύρωση ο Ιη-
σούς επιχείρησε και πάλι να προετοι-
μάσει τους αγαπημένους Του μαθητές
θυμίζοντάς τους ότι: «Αν Εμένα έθε-
σαν υπό διωγμό, θα θέσουν υπό διωγ-
μό και σας εξ’αιτίας του Ονόματός
Μου» (Ιωα. 15:20).

Ο σκληρός διωγμός που έγινε στην
αρχή της εποχής του Ευαγγελίου, εξα-
κολουθεί ακόμη να υφίσταται σε όλο
τον κόσμο, καθώς πλησιάζουμε προς
το τέλος. Είναι σχεδόν εκπληκτικό σε
μερικούς από εμάς, που έχουμε το
προνόμιο να ζούμε σε χώρες που έ-
χουν θρησκευτική ελευθερία, το γε-
γονός ότι μόνο ο άνθρωπος, που καθο-
δηγείται από το σατανά, τολμά να α-
ντισταθεί βίαια στο σχέδιο αγάπης του
αιώνιου και επουράνιου Δημιουργού
και Άρχοντα του σύμπαντος – στο σχέ-
διο του Θεού, που είναι ότι όλος ο κό-
σμος  πρέπει ν’ ακούσει για την αγά-
πη Του και την αιώνια ζωή (Ιωα. 3:16).

H θυσία, που συνήθως προξενεί και
μεγάλη ταλαιπωρία, φαίνεται μια ση-
μαντική λέξη για τον Επουράνιο Πα-
τέρα. Ο Θεός θέλησε να θυσιάσει τον
πολυαγαπημένο Του Υιό να πεθάνει σ’
ένα σκληρό σταυρό σαν εξιλεωτική θυ-

σία για τις αμαρτίες του ανθρώπινου
γένους. Ο Ιησούς Χριστός πρόθυμα
θυσίασε τη ζωή της νεότητός Του επά-
νω στο σταυρό, έτσι ώστε το αίμα Του
να συμφιλιώσει με τον Πατέρα αυτούς
που θα πίστευαν (Κολ. 1:20).

Σήμερα, υπάρχουν άγιοι που διώκο-
νται για την αγάπη τους προς τον Ου-
ράνιο Πατέρα και τον Υιό και που έ-
δωσαν τόσα πολλά ώστε να μπορούν
να κληρονομήσουν την ανεκτίμητη,
αιώνια σωτηρία. Εάν αποκήρυσσαν
την πίστη τους, θα ελευθερώνονταν α-
πό την εκτέλεση και τα πιθανά βασα-
νιστήρια. Αλλά, γι’ αυτούς ο Κύριος
Ιησούς ήταν και είναι πιο αγαπητός
κι’ από την ίδια τους τη ζωή. Μπορεί
να κοστίσει βουρκωμένα μάτια και μα-
τωμένες καρδιές να παρουσιάσουν τον
εαυτό τους «ζωντανή θυσία» ως «την
λογική τους λατρεία» σε αντάλλαγμα
(Ρωμ. 12:1), αλλά το πνεύμα τους εί-
ναι : «Επέλεξε για μένα ό,τι Εσύ θέ-
λεις, θα πληρώσω το κόστος». Πόσο πο-
λύτιμο είναι για το Θεό όταν βλέπει
καθαρό χρυσάφι χωρίς το κράμα του ε-
γωισμού, γιατί αυτό αντανακλά την
εικόνα του αγαπημένου Του Υιού.

Η μόνη έκκληση προς εμάς, που
ζούμε σε ελεύθερες χώρες, απ’ αυτούς
που καταδιώκονται είναι: «Αδέλφια,
προσευχηθείτε για εμάς!». Το πάθος
της καρδιάς τους είναι να παραμεί-
νουν αληθινοί για τον Κύριο μέχρι το
τέλος. Σε παρακαλώ, θα βάλεις στην
καρδιά σου να προσεύχεσαι για τους α-
γίους ανά τον κόσμο που υφίστανται
διώξεις;

Η φωτιά του Αγίου Πνεύματος

Η Πεντηκοστή μεταμορφώνει τον κήρυ-

κα. Ο πιο κοινός θάμνος που καίγεται από

την παρουσία του Θεού, γίνεται ένα θαύμα

δόξας. Η διακονία που ενεργοποιείται από το

Άγιο Πνεύμα χαρακτηρίζεται από επιθετικό

ευαγγελισμό, κοινωνική επανάσταση και

διωγμό. Το κήρυγμα από το Άγιο Πνεύμα

οδηγεί στο κάψιμο των βιβλίων της μαγεί-

ας, και ενισχύει την αντίσταση προς εκεί-

νους που εμπορεύονται στα συντρίμμια των

ανθρώπων. Η αδιαφορία στη θρησκεία είναι

αδύνατη, όταν ο κήρυκας είναι φωτιά.

Στην εκκλησία, η Πεντηκοστή έφερε φως,

δύναμη, χαρά. Σε κάθε έναν ήρθε ο φωτι-

σμός της διάνοιας, η βεβαιότητα στην καρ-

διά, η ένταση της αγάπης, η πληρότητα της

δύναμης, η υπεραφθονία της χαράς. Κανείς

δεν χρειαζόταν να ρωτήσει εάν είχαν λάβει

το Άγιο Πνεύμα. Η φωτιά είναι αυταπόδει-

κτη. Έτσι είναι και η δύναμη! Ακόμη και τα

δαιμόνια γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ της

δύναμης της επιφοίτησης και της ορθότη-

τας της οδηγίας. Κατά δεύτερο λόγο, τα ευ-

αγγέλια δεν εργάζονται θαύματα. Τα πεζά

τεχνάσματα καταλήγουν σε ήττα και ντρο-

πή. Η μόνη δύναμη που είναι αρκετή για τη

χριστιανική ζωή και υπηρεσία είναι η δύνα-

μη του Αγίου Πνεύματος.

Το έργο του Θεού δεν γίνεται από την ι-

σχύ ενός ανθρώπου ή από τη δύναμη πολ-

λών, αλλά από το Πνεύμα Του. Εξαιτίας

Εκείνου η αλήθεια βεβαιώνει και μεταμορ-

φώνει, εξαγνίζει και σώζει. Οι φιλοσοφίες

των ανθρώπων αποτυγχάνουν, αλλά ο Λό-

γος του Θεού με την απόδειξη του Πνεύμα-

τος υπερισχύει. Οι επιθυμίες μας είναι πολ-

λές και τα λάθη μας αμέτρητα, αλλά όλα

συμπεριλαμβάνονται στην έλλειψη του Αγί-

ου Πνεύματος. Δεν πρέπει να θέλουμε τίπο-

τε άλλο από τη φωτιά του Αγίου Πνεύμα-

τος.

Η μόνη έγνοια της πίστης

Ο,τιδήποτε λαμβάνουμε από το Θεό, το
παίρνουμε μέσω της πίστης. Η σωτηρία έρ-
χεται από την πίστη (Εφεσ. 2:8).  Xωρίς την
πίστη οι ουρανοί παραμένουν κλειστοί. Ο
Θεός έχει ορίσει ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια πί-
στεως (Ρωμ. 1:17). Χωρίς την πίστη είναι α-
δύνατον να ευαρεστήσεις το Θεό (Εβρ.
11:6).

"...Η πίστη προέρχεται από την ακοή και
η ακοή μέσω του λόγου του Θεού" (Ρωμ.
10:17). Η βάση όλης της πίστης είναι ο Λό-
γος του Θεού. Ο γραμμένος Λόγος είναι η
απόδειξη ότι ο Θεός μάς έδωσε τον Υιό Του,
που είναι ο Ζωντανός Λόγος. Η απιστία κά-
νει το Θεό ψεύτη (Α΄Ιωα. 5:10). 

"Αποστέλλει τον Λόγο Του και τους για-
τρεύει..." (Ψαλμ. 107:20). Εδώ είναι το με-
γάλο μυστικό και σχέδιο. Εδώ περιγράφεται
ο υπέροχος τρόπος του Θεού με τους υιούς
των ανθρώπων. Ο Λόγος είναι η πύλη προς
το Θεό και προς το υπερφυσικό. Η πίστη πι-
στεύει τον Λόγο και τις υποσχέσεις. Ο Θεός
είναι πιστός. Ποτέ δεν απογοητεύει την πί-
στη στο Λόγο Του. Όταν πληρούμε τις προ-
ϋποθέσεις τότε οι υποσχέσεις είναι έτοιμες
να πραγματοποιηθούν. 

Η Βίβλος είναι η ιστορία των ανδρών και
των γυναικών που έχουν πιστέψει στο Λόγο
του Θεού και έχουν κατακτήσει μεγάλα κα-
τορθώματα πίστης. Η πίστη και η υπομονή
κληρονομούν τις υποσχέσεις. Ο Λόγος ε-
μπνέει την πίστη.  

Η πίστη είναι η υπόσταση - ο τίτλος ιδιο-
κτησίας - εκείνων που ελπίζουμε, τα αποδει-
κτικά στοιχεία -βεβαιότητα- των πραγμάτων
που δε βλέπουμε (Εβρ. 11:1). Για την πίστη,
οι Γραφές ανακαλύπτονται ως αλάθητα, α-
σφαλή, αιώνια Λόγια του Θεού (Ματθ. 5:18).
Η πίστη δεν κοιτάζει τις περιστάσεις, ευνοϊ-
κές ή δυσμενείς. Η πίστη τα καταθέτει όλα,
τα ρισκάρει όλα, βασιζόμενη στην πιστότη-
τα του Θεού πάνω στον Άγιο Λόγο Του. Η
πίστη μόνο ρωτάει: "Τι λέει ο Λόγος;"

Ουράνιε Πατέρα μας, 

περιμένουμε από Σένα το δώρο

του Αγίου Πνεύματος για υπηρε-

σία. Ω Θεέ, δώσε μας το Άγιο

Πνεύμα. Άδειασέ μας από τον ε-

αυτό μας και από τον εγωϊσμό

μας. Ω Θεέ, κάνε μας να γονατί-

σουμε μπροστά Σου, ώστε να γε-

μίσουμε από το Άγιο Πνεύμα, για

να μπορούμε να έχουμε δύναμη με

το Θεό και με τους ανθρώπους! 

Ω Θεέ του Ηλία, προσευχόμαστε

για διπλή μερίδα του Αγίου Σου

Πνεύματός να έρθει επάνω μας

σήμερα, ώστε να είμαστε χρισμέ-

νοι για το έργο που έχεις ορί-

σει για μας να κάνουμε. Το ξέ-

ρουμε ότι ο χρόνος μας στη γη

είναι λίγος. Βοήθησέ μας να φέ-

ρουμε καρπό όσο ζούμε. 

Όλα αυτά τα ζητάμε στο Όνομα

και για χάρη του Αγαπημένου Σου

Υιού. Αμήν

D.L.Moody
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Όπου υπάρχει πολύ προσευχή, υ-

πάρχει και πολύ Άγιο Πνεύμα. Όπου υ-

πάρχει πολύ Άγιο Πνεύμα, υπάρχει και

ολοένα και πιο αυξανόμενη προσευχή.

Έτσι, στενή είναι η ζωντανή σχέση με-

ταξύ των δύο, ώστε όταν το Άγιο Πνεύ-

μα δίνεται σαν απάντηση στην προσευ-

χή, προκαλεί περισσότερη προσευχή

για προετοιμασία για μεγαλύτερη απο-

κάλυψη και επικοινωνία με την ουράνια

δύναμη και τη χάρη Του. Εάν η προ-

σευχή ήταν η δύναμη μέσω της οποίας

η πρώτη εκκλησία αυξήθηκε και θριάμ-

βευσε, δεν θάπρεπε να είναι και ανά-

γκη της σημερινής εκκλησίας;

O ουρανός είναι ακόμη γεμάτος από

αποθέματα πνευματικών ευλογιών ό-

πως ήταν και τότε. Ο Θεός ευαρεστεί-

ται να δίνει το Άγιο Πνεύμα σ' αυτούς

που Του Το ζητούν. Η ζωή και η διακο-

νία μας εξαρτώνται ακόμη από την ά-

μεση μετάδοση της ουράνιας δύναμης,

όπως και τον καιρό της Πεντηκοστής.

Η προσευχή παραμένει το μέσον για

την κάθοδο αυτών των ουράνιων ευλο-

γιών με δύναμη τόσο για τον εαυτό μας,

όσο και για τους γύρω μας. Ο Θεός ψά-

χνει άνδρες και γυναίκες που, παράλλη-

λα με όλες τις άλλες διακονίες τους, θ'

αφιερώσουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους

σε επίμονη προσευχή.

Ο καθένας μας έχει το προνόμιο να

προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό για

να εργαστεί στην προσευχή και να κα-

τεβάσει αυτές τις ευλογίες στη γη. Δεν

θα ‘πρεπε να ικετεύσουμε το Θεό ώστε

να κάνει αυτή την αλήθεια τόσο ζωντα-

νή μέσα μας, έτσι ώστε να μην ησυχά-

σουμε μέχρι να μας εξουσιάσει ολοκλη-

ρωτικά;

To σημαντικότερο 
προνόμιό μας

Τ ο  π ρ ό σ χ η μ α

«Εσάς δε ο Κύριος να αυξήση και να

περισσεύση εις την αγάπην προς αλ-

λήλους και προς πάντας» 1 Θεσσ. 3:12 

Κάποιος κήρυκας του Ευαγγελίου

είδε στο ακροατήριό του ένα νεαρό

κύριο  να φορά το καπέλο του, ακό-

μη και την ώρα της προσευχής και της

λατρείας. Διακριτικά, κάλεσε ένα διά-

κονο και του είπε να παρακαλέσει τον

ακροατή να βγάλει το καπέλο του.  

«Με συγχωρείτε, κύριε, θα σας πεί-

ραζε να βγάλετε το καπέλο σας, μέ-

σα στο χώρο της εκκλησίας;» του α-

πηύθυνε ο διάκονος.

«Ευχαρίστως», είπε ο άνθρωπος και

συμμορφώθηκε αμέσως . «Χαίρομαι

που με ανακαλύψατε. Ήμουν σίγουρος

ότι θα πετύχαινε ο σκοπός μου. Έρχο-

μαι επί δύο χρόνια σ’ αυτή την εκ-

κλησία και κανένας δε μου είπε ούτε

μία λέξη. Σκέφτηκα πως αν άφηνα το

καπέλο μου, κάποιος θα μου μιλού-

σε!»  

Ισχυριζόμαστε πως νοιαζόμαστε για

τις ψυχές, κι όταν ο Θεός τις φέρνει

στα πόδια μας, δεν έχουμε καιρό να

ασχοληθούμε!! Ας μην αφήσουμε την

αγάπη μας να παγώσει, το ενδιαφέ-

ρον μας να εκλείψει, το λόγο της συ-

μπάθειας και της παρηγοριάς να  εξα-

φανιστεί. Ας υπηρετήσουμε με κάθε

τρόπο τους ανθρώπους που ο Κύριος

στέλνει για να περνούν το κατώφλι

της εκκλησίας μας. Ίσως να είναι α-

νίδεοι, πονεμένοι, αρνητές, πονηροί,

όμως κι εμείς τέτοιοι ήμασταν και ο

Χριστός μάς δέχτηκε με αγάπη. Με α-

γάπη κι εμείς ας πλησιάζουμε τους

άλλους. Μην κλεινόμαστε στον εαυτό

μας, περιστρεφόμενοι γύρω από τα δι-

κά μας προβλήματα, περιορισμένοι

στο στενό κύκλο των φίλων μας. Δί-

πλα μας πάντα κάποιος θα υπάρχει

που χρειάζεται το ενδιαφέρον μας και

που ο Κύριος περιμένει από μας να

τον πλησιάσουμε με την αγάπη Του.

Mε τη χάρη Του μέσω της πίστης

"Με την χάρη είστε σωσμένοι διαμέ-

σου της πίστης" (Εφεσ. 2:8).

Η μόνη πηγή σωτηρίας μας είναι η

χάρη του Θεού. "Με την χάρη είστε σω-

σμένοι". Επειδή ο Θεός είναι ελεήμων,

γι' αυτό οι αμαρτωλοί συγχωρούνται,

αλλάζουν, εξαγνίζονται και σώζονται.

Σώζονται μόνω λόγω της άφθονης αγά-

πης, καλοσύνης, ελέους, συμπόνιας, ευ-

σπλαχνίας και χάρης του Θεού.

Τι άβυσσος είναι η χάρη του Θεού!

Ποιός μπορεί να μετρήσει το πλάτος

της; Ποιός μπορεί να μετρήσει το βά-

θος της; Όπως όλα τα ουράνια χαρα-

κτηριστικά, είναι άπειρη. Ο Θεός είναι

γεμάτος αγάπη, γιατί "ο Θεός είναι α-

γάπη" (ΑΊωα. 4:8). Ο Θεός είναι γεμά-

τος από καλοσύνη. Απέραντη καλοσύ-

νη και αγάπη βρίσκονται μέσα στην ου-

σία της Θεότητας. Επειδή  "το έλεός

Του παραμένει στον αιώνα" (Ψαλ. 136:1)

οι άνθρωποι δεν  αφανίζονται. Επειδή

"δεν έλειψαν οι οικτιρμοί Του" (Θρ. 3:22)

οι αμαρτωλοί προσέρχονται σ' Αυτόν

και συγχωρούνται.

Θυμήσου αυτό, ειδάλλως μπορεί να

πέσεις σε λάθη προσαρμόζοντας το

μυαλό σου τόσο πολύ στην πίστη, που

είναι το κανάλι της σωτηρίας ώστε να

ξεχάσεις την χάρη που είναι η πηγή.

Δεν πρέπει να προσηλωνόμαστε τόσο

πολύ στη πίστη, ώστε να την υψώνου-

με πάνω από την ουράνια πηγή κάθε

ευλογίας, που βρίσκεται στη χάρη του

Θεού. Ποτέ μη βγάλεις το Χριστό από

την πίστη σου, ούτε να το σκεφτείς σαν

να ήταν η ανεξάρτητη πηγή σωτηρίας

σου. Η ζωή μας βρίσκεται "αποβλέπο-

ντας στον Ιησού" (Εβρ. 12:2), όχι στην

πίστη μας. Με την πίστη όλα είναι δυ-

νατά για εμάς. Ωστόσο, η δύναμη δε

βρίσκεται στην πίστη, αλλά στο Θεό πά-

νω στον Οποίο βασίζεται η πίστη.

H αδυναμία της πίστης σου δεν πρό-

κειται να σε καταστρέψει. Ένα τρεμάμε-

νο χέρι μπορεί να λάβει ένα χρυσό δώ-

ρο. Η σωτηρία του Κυρίου έρχεται σ' ε-

μάς παρόλο που έχουμε πίστη σαν κόκ-

κο σιναπιού. Η δύναμη βασίζεται στη

χάρη του Θεού και όχι στην πίστη μας.

Πρέπει να κοιτάς πιο μακριά ακόμη κι

από το ίδιο σου το βλέμμα και να μη

βλέπεις τίποτε άλλο παρά τον Ιησού και

τη χάρη του Θεού που αποκαλύπτεται

πάνω Του.

“Παιδιά  μου, ας μην

αγαπάμε  με λόγια  και

ωραίες φράσεις, αλλά με

έργα κι αγάπη αληθινή”. 

Α΄Ιωάννου 3:18

“Σ’ εμένα όμως έδωσες

χαρά, πιότερο απ’ αυτήν

που έχουν εκείνοι, 

όταν πληθαίνουν 

τα γεννήματα 

και τα κρασιά τους”. 
Ψαλμός 4:8


