
Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Πίσω από ικανούς εργάτες του

ευαγγελίου που φαίνονται και

κάνουν σωστά τη δουλειά τους και

που νικούν, κρύβονται άνθρωποι

του Θεού που έχουν μάθει να

προσεύχονται γοερά γι’ αυτούς

και για το δύσκολο έργο τους. Κά-

νουν τόσο μεγάλο έργο για χάρη

του Κυρίου, ώστε μεσιτεύουν, ό-

πως ο Μωυσής πάνω στο βουνό

και όπως ο Ιησούς του Ναυή που

μάχονταν μέσα στη φωτιά της μά-

χης. 

Η προσευχή βασισμένη στο Λό-

γο του Θεού είναι το μόνο όπλο

που μπορεί να χρησιμοποιήσει

σήμερα ο άνθρωπος για να χτυπή-

σει τον αόρατο εχθρό. Το κάθε  μέ-

λος της εκκλησίας του Χριστού,

δε θα γνωρίζει, παρά μόνον όταν

φθάσει στην αιωνιότητα, το πόσοι

έχουν σωθεί από τη διακονία αυ-

τής της μυστικής μεσολάβησης,

της προσευχής δηλαδή δέησης υ-

πέρ των συνανθρώπων μας.

T o  « κ α ύ σ ι μ ο »  τ η ς  Π ρ ο σ ε υ χ ή ς

ε ί ν α ι  ο  Λ ό γ ο ς  τ ο υ  Θ ε ο ύ

Άρχισε από τον εαυτό σου

Αν θέλετε να έχετε αναζωπύρω-

ση, αρχίστε από τον εαυτό σας. Ση-

κωθείτε για να πλησιάσετε το Θεό.

Δε μπορείτε να μεταδώσετε στους

άλλους κάτι που δεν έχετε. Εάν θέ-

λετε να επικοινωνήσετε πνευματι-

κή ζωή, πρέπει να έχετε πνευματι-

κή ζωή και μάλιστα άφθονη.

Οι προσευχές των νεκρών δεν

πρόκειται να αναστήσουν νεκρούς.

Αφιερώστε τον εαυτό σας εκ νέου

στο Θεό. Μη φοβηθείτε να συντρι-

φθείτε, να ταπεινωθείτε αλλά ακό-

μα και να ευλογηθείτε  μπροστά

στον κόσμο. 

“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

H πηγή της άφθονης χάρης του Θεού

"Ο Θεός κάθε χάρης, σας κάλεσε στην
αιώνια δόξα Του μέσω του Χριστού Ιη-
σού..." (Α΄Πετ. 5:10).

Ο Θεός κάθε χάρης, της χάρης που έ-
χει τόσο γενναιόδωρα αποκαλύψει στους
αμαρτωλούς, είναι μια ουσιαστική ιδιό-
τητα μέσα στην υπόσταση του Θεού. Κα-
τοικεί μέσα Του τόσο ουσιαστικά όσο η
ίδια Του η ύπαρξη. Άκουσε τα ίδια Του τα
λόγια, που σκιαγραφούν τον εαυτό Του:
"Ο Κύριος ο Θεός είναι οικτίρμονας και ε-
λεήμονας" (Έξοδ. 34:6). Όταν δε μπο-
ρεί ο Θεός ν' αντιδράσει τότε η χάρη Του
γίνεται πραγματικότητα με κάποιον από
τους ατελείωτους τρόπους Του. 

Συγχώρεση είναι η χάρη του Θεού στην
άφεση των αμαρτιών μας. Δικαίωση είναι
η χάρη του Θεού να μας δεχθεί. Αγια-
σμός είναι η χάρη του Θεού να καθαρί-
ζει την καρδιά μας. Σωτηρία είναι η χά-
ρη του Θεού να μας κρατά από το πέσι-
μο και να μας διασώζει στην αιώνια βα-
σιλεία Του.

H μεγαλύτερη αμαρτία μας όμως είναι
το να περιορίζουμε τον Άγιο Θεό. Μετρά-
με την απεραντοσύνη Του με μία πεπε-
ρασμένη κλίμακα. Μοιάζουμε πολύ με το
έντομο που διατρέχει το φύλλο του δέν-
δρου και φαντάζεται ότι αυτό το φύλλο
καθορίζει το ψηλότερο όριο της δημιουρ-
γίας, ή, μοιάζουμε όπως το παιδί που βυ-
θίζει το μικρό του κοχύλι στη θάλασσα
και φαντάζεται ότι ο ωκεανός ελαττώνε-
ται με το βύθισμά του. Ξεχνάμε ότι ο Θε-
ός μας είναι ουράνιος και γι' αυτό επαρ-
κής, ότι είναι άπειρος και γι' αυτό απε-

ριόριστος. Ω, χρειάζεται ν' αντιμετωπί-
ζουμε πιο απλά και πιο αληθινά την ε-
πάρκεια του Θεού! Καταδέχεται να το ζη-
τήσει από τα χέρια μας. "Εγώ είμαι ο Θε-
ός ο Παντοκράτορας" (Γεν. 17:1). "Εγώ
είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγα-
λε από τη γη της Αιγύπτου" (Έξοδ. 20:2).
"Υπάρχει κάποιο πράγμα δύσκολο σε Μέ-
να;" λέει ο Κύριος ο Θεός (Ιερ.
32:27).Aληθινά, είναι Αυτός ο "Θεός κά-
θε χάρης". Αυτός που έδωσε το μονογε-
νή, πολυαγαπημένο και πολύτιμο Υιό
Του, να υποφέρει και να πεθάνει για τα
παιδιά Του.

Παραχώρησε  στο Θεό, το "Θεό κάθε
χάρης", κάθε σου ανάγκη γήινη και πνευ-
ματική. Μη ρωτάς: "Μπορεί να ετοιμάσει
τραπέζι στην ερημιά; Με πέρασε μέσα α-
πό έξι δοκιμασίες, θα μ' ελευθερώσει α-
πό την έβδομη; Μ' έχει συγχωρήσει 99
φορές, θα με συγχωρήσει την εκατοστή;
Έχει σπρώξει όλες τις πέτρες που δημι-
ουργούσαν προβλήματα στη ζωή μου και
στο δρόμο των δυσκολιών, μπορεί να με-
τακινήσει αυτό το τεράστιο βουνό που
με καλύπτει με το βαθύ, σκούρο του ί-
σκιο και να κάνει το δρόμο μου πεδιά-
δα;" Ω, ολιγόπιστε! δεν είναι ο Θεός μας
ο Θεός κάθε χάρης; Γι' αυτό το λόγο, α-
κόμα το σκέφτεσαι και αμφιβάλλεις και
φοβάσαι;

Δώσε τις ανασφάλειές σου στο Θεό, κι'
Εκείνος θα σε οδηγήσει. Φέρε τις ανά-
γκες σου στο Θεό και θα σου τις καλύ-
ψει. Φέρε τα βουνά σου στο Θεό και θα
τα ισιώσει. Φέρε τις αμαρτίες σου στο

Θεό και θα στις συγχωρέσει. Φέρε τις λύ-
πες, τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς
σου στο Θεό και θα σε δυναμώσει,  θα
σε βοηθήσει να τα ξεπεράσεις, για να δο-
ξαστεί και να υμνηθεί το ένδοξό Του ό-
νομα, ως ο "Θεός κάθε χάρης".

Οι προμήθειές σου μπορεί να σωθούν,
όχι όμως η πληρότητά Του. Η δύναμή
σου μπορεί να έχει ένα όριο, αλλά Εκεί-
νος είναι απεριόριστος. Το έλεός σου
μπορεί να είναι ρηχό, αλλά το δικό Του
είναι αμέτρητο. Και μπορεί να αναρωτη-
θείς: "Από πού θα έρθει η επόμενη βοή-
θειά μου;" ενώ, τη στιγμή που η ανυπό-
μονη ερώτηση βρίσκεται στα χείλη σου,
η προμήθεια που βρίσκεται στη σιωπή, α-
ποθηκεύεται στους ανεξάντλητους θη-
σαυρούς της χάρης Του και θα σταλεί α-
κριβώς τη στιγμή που θα ξυπνήσει μέσα
σου το γλυκύτερο τραγούδι δοξολογίας.

“Τα μάτια μου σηκώνω στα βουνά· α-
πό πού θα ’ρθεί η βοήθειά μου; Η βοή-
θειά μου θα ’ρθει από τον Κύριο, που έ-
φτιαξε τα ουράνια και τη γη. Δε θ’ αφή-
σει να κλονιστούν τα πόδια σου, δε θ’ α-
δρανήσει αυτός που σε φυλάει. Όχι, δε
θα νυστάξει, δε θ’ αποκοιμηθεί του
Ισραήλ η σκέπη. Ο Κύριος είν’ αυτός που
σε φυλάει· ο Κύριος είν’ η προστασία
σου, στέκεται στα δεξιά σου. Τη μέρα δε
θα σε χτυπήσει ο ήλιος· ούτε η σελήνη
μέσα στη νυχτιά. Από κάθε λογής κακό
θα σε φυλάει ο Κύριος· θα προφυλάγει τη
ζωή σου. Ο Κύριος θα σε προστατεύει
σαν φεύγεις και σαν έρχεσαι· από τα τώ-
ρα και παντοτινά.” Ψαλμός 121
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Στη φύση του ανθρώπου, η καρδιά εί-

ναι η κεντρική δύναμη. Όπως είναι η καρ-

διά, έτσι είναι και ο άνθρωπος. Οι επιθυ-

μίες και οι επιλογές, η αγάπη και το μί-

σος της καρδιάς, αποδεικνύουν τι είναι ο

άνθρωπος και αποφασίζουν το τι πρόκει-

ται να γίνει.

Η καρδιά δείχνει στον πραγματικό εσω-

τερικό άνθρωπο το χαρακτήρα του και "ο

κρυφός άνθρωπος της καρδιάς" είναι αυ-

τό που ψάχνει ο Θεός. Ο Θεός μέσω του

Χριστού, μας έχει δώσει πρόσβαση στο

κρυφό μέρος της κατοικίας Του, στο εσω-

τερικό θυσιαστήριο της παρουσίας Του

και της καρδιάς Του. Γι' αυτό, δεν προκα-

λεί έκπληξη, ότι το πρώτο πράγμα που

ζητά, καθώς μας προσκαλεί προς τον

Εαυτό Του, είναι η καρδιά μας, μια αλη-

θινή καρδιά. Το εσωτερικό μας είναι που

πρέπει να παραδωθεί σ' Εκείνον.

Η αληθινή θρησκεία είναι θέμα καρδιάς,

μια εσωτερική ζωή. Υπάρχει μόνον εάν η

επιθυμία της καρδιάς είναι προσαρμο-

σμένη στο Θεό, ολόκληρη η καρδιά να

εκζητά το Θεό, δίνοντας την αγάπη της

και βρίσκοντας τη χαρά της στο Θεό, ώ-

στε ο άνθρωπος να μπορεί να Τον πλη-

σιάσει. Η καρδιά του ανθρώπου σχεδιά-

στηκε θαυμαστά και δημιουργήθηκε και

προικίστηκε με όλες τις δυνάμεις της, ώ-

στε να είναι ικανή να λαμβάνει και να χαί-

ρεται το Θεό και την αγάπη Του. Η μεγά-

λη διαμάχη του Θεού με τα παιδιά Του, εί-

ναι ότι η καρδιά τους απομακρύνεται από

Εκείνον.

Στη νέα διαθήκη, η πρώτη υπόσχεση

του Θεού είναι: "Θα βάλω τον νόμο Μου

στα ενδόμυχά τους, και θα τον γράψω

στις καρδιές τους" (Ιερ. 31:33). Καθώς

μας έδωσε τον Υιό Του, ως Μεσίτη της

νέας διαθήκης, να γράφει το Νόμο Του

στις καρδιές μας, μας καλεί να προσέλ-

θουμε με αληθινή καρδιά.

Η πρόσκληση έρχεται: "Ας πλησιάσου-

με με αληθινή καρδιά". ... Ας μην διστά-

ζει κανένας με την σκέψη ότι η καρδιά

μου δεν είναι αληθινή. Ο Θεός σού έχει

δώσει, σαν παιδί Του, μια καινούργια καρ-

διά (Ιεζ. 36:26). Με την άγνοια ή την απι-

στία ή την ανυπακοή, η καρδιά σου έχει

μεγαλώσει καχεκτική και ανεμοδαρμένη,

παρ' όλ' αυτά όμως, ακούγεται ο χτύπος

της. Η επιστολή προς Εβραίους με τις σο-

βαρές της προειδοποιήσεις και την ευλο-

γημένη διδασκαλία της, φέρνει αφύπνι-

ση και θεραπεία. Όπως ο Χριστός είπε

στον άνθρωπο με το ξεραμένο χέρι: "Σή-

κω" (Μαρκ. 3:3), έτσι καλεί και σένα από

το θρόνο Του στον ουρανό "Σήκω, και έ-

λα και μπες μέσα με καθαρή καρδιά".

Όταν είπε αυτό στον άνθρωπο με το ξε-

ρό χέρι, τότε, ο άνθρωπος ένοιωσε τη δύ-

ναμη της ματιάς του Ιησού και της φωνής

και το τέντωσε. Κάνε και συ το ίδιο. Τέ-

ντωσε, σήκωσε, προέκτεινε την ξερή καρ-

διά σου, που αγαπά την αδυναμία της.

Τέντωσε και θα γίνει ολοκληρωμένη. Ναι,

η καρδιά θα αποδειχθεί αληθινή. Μια καρ-

διά έτοιμη να υπακούσει και να εμπιστευ-

θεί τον ευλογημένο της Κύριο, μια καρ-

διά έτοιμη να τα εγκαταλείψει όλα και να

βρει τη ζωή της στο απόκρυφο μέρος της

παρουσίας Του. Ναι, ο Ιησούς ο Αρχιερέ-

ας στον Οίκο του Θεού, ο Μεσίτης της νέ-

ας διαθήκης, αφού εξασφάλισε την καρ-

διά σου, σε καλεί: "Πλησιάστε με αληθινή

καρδιά".

Η αληθινή καρδιά δεν είναι τίποτε άλλο,

παρά αληθινή αφιέρωση, το πνεύμα που

επιθυμεί να ζήσει πλήρως για το Θεό,

που με χαρά δίνει τα πάντα, ώστε να ζή-

σει πλήρως για Εκείνον και που πάνω

απ' όλα, παραδίνει την καρδιά, σαν το

κλειδί της ζωής, στην κυριαρχία Του και

στο νόμο Του. Η αληθινή θρησκεία είναι

μια εσωτερική ζωή, με τη δύναμη του Αγί-

ου Πνεύματος. Ας μπούμε στο εσωτερι-

κό θυσιαστήριο της αγάπης του Θεού και

το Πνεύμα θα μπει στο εσωτερικό θυσια-

στήριο της αγάπης μας, μέσα στην καρ-

διά μας. Ας πλησιάσουμε με αληθινή καρ-

διά - που επιθυμεί, που είναι έτοιμη, και

που παραδίνεται τελείως στην επιθυμία

και στη λήψη της ευλογίας.

Να κατοικήσε ι  ο Λόγος του Χριστού μέσα σου

Ο Λόγος του Χριστού ζει κυριολεκτι-

κά μέσα σου; Ζεις το Λόγο; Ακριβώς

όπως ο Χριστός ζει μέσα στα παιδιά

Του και εκείνοι ζουν μέσα Του, έτσι

και ο Λόγος Του μπορεί να ζήσει μέσα

τους και εκείνοι να ζήσουν μέσα στο

Λόγο Του. Ω, τι ανείπωτη ευλογία ζω-

ής μέσα στην οποία αυτά τα λόγια του

Παύλου εκπληρώνονται: "O Λόγος του

Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλού-

σια..." (Κολ. 3:16).

Ο Λόγος δε μπορεί να κατοικήσει μέ-

σα σου αν δεν αφιερώσεις χρόνο για

την ανάγνωση των Γραφών. Πώς μπο-

ρεί κάποιος να ισχυριστεί ότι αγαπά

το Χριστό όταν δεν ξοδεύει χρόνο για

την ανάγνωση του Λόγου Του; Κάποι-

ος άλλος μπορεί να ξοδεύει ώρες στο

να μιλά με φίλους και στο ν' ακούει τι

έχουν να του πουν οι άλλοι. Πώς με-

ρικοί χριστιανοί τολμούν να ισχυρίζο-

νται ότι αγαπούν πολύ το Χριστό αν

ξοδεύουν λιγότερο από 15 λεπτά την

μέρα με τη Βίβλο και με το ν' ακούν

τη φωνή του Θεού;

Αυτά που έχεις διαβάσει επανειλημ-

μένα μπορούν εύκολα να ανασυρθούν

από τη μνήμη σου πάλι από το Άγιο

Πνεύμα και Εκείνος μπορεί να τα χρη-

σιμοποιήσει για να σε οδηγήσει, να σε

διορθώσει, ή να χτίσει την εμπιστοσύ-

νη και την πίστη σου.

Υπάρχει κάτι εξαιρετικά πολύτιμο

στο Λόγο του Θεού. Κανένα νόστιμο

γεύμα δε μπορεί να το απολαύσει κά-

ποιος εάν δεν λάβει ευλογία από τον

Λόγο του Θεού. Καμία μουσική δεν εί-

ναι πιο υπέροχη σαν αυτή που ξεπη-

δά μέσα από την ψυχή σου μέσα από

εδάφια της Αγίας Γραφής, που φαίνο-

νται να είναι ένα άμεσο μήνυμα από

το Θεό για σένα. Καμία περιπέτεια δεν

είναι τόσο συναρπαστική, όπως το να

βρίσκεις μια νέα αποκάλυψη του Χρι-

στού και του θελήματός Του μέσα α-

πό το Λόγο. Κανένας πλούτος δε διαρ-

κεί τόσο όσο τα πλούτη του Χριστού

και του Λόγου Του.

Ω, φίλε, γιόρτασε με το Λόγο του Θε-

ού, πιες από τις πηγές της ευλογίας

στις Γραφές. Δοκίμασε και δες τις ευ-

λογίες που είναι αποθηκευμένες για

σένα. Στηρίξου πάνω στις υποσχέσεις

του Θεού. Φώτισε το μονοπάτι σου με

το φως μέσα από τις ιερές σελίδες.

Κύριε, βοήθησέ με να ζω βαθιά στον

Λόγο Σου.

Ας πλησιάζουμε το Θεό με ειλικρινή καρδιά (Εβρ. 10:22)

Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Κωδικός 5027
Είναι μία Χριστιανική εφημερίδα

που κυκλοφορεί σε 1.500 φύλλα κάθε

δύο μήνες.

Ιδιοκτήτης : Ελληνική Ευαγγελική

Εκκλησία Κατερίνης. 

Εκδότης:Π.Χυδήρογλου-Προκοπίου.

Αποστέλλεται δωρεάν σε όποιον τη

ζητήσει. Συντηρείται από δωρεές

φίλων και αναγνωστών.

Παράκληση οι δωρεές να στέλνονται

στην υπεύθυνη έκδοσης :  

Ξένια Χυδήρογλου-Προκοπίου

Ταχ. Θυρ. 90, 19011 Αυλώνας

E-mail : xeniaprocopiou@gmail.com
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Η αληθινή 
ταπε ινοφροσύνη

«Επειδή, ρίζα όλων των κακών είναι

η φιλαργυρία την οποία μερικοί, καθώς

την ορέχθηκαν, αποπλανήθηκαν από

την πίστη και πέρασαν τον εαυτό τους

μέσα από πολλές οδύνες» Α΄Τιμ.6:10 
Μια φορά ο Τσώρτσιλ, πρωθυπουρ-

γός της Αγγλίας, βρέθηκε χωρίς αυτο-
κίνητο, ενώ βιαζόταν να φτάσει στο
στούντιο του BBC, όπου επρόκειτο να
μιλήσει. Σταμάτησε λοιπόν ένα ταξί,
αλλά ο οδηγός δεν τον αναγνώρισε και
δεν ήθελε να τον πάρει, γιατί όπως του
είπε, ήταν αδύνατον να καθυστερήσει,
καθώς βιαζόταν να πάει γρήγορα στο
σπίτι του για να ακούσει στο ραδιό-
φωνο τον Τσώρτσιλ!  Ο Τσώρτσιλ, πο-
λύ κολακευμένος, του έδωσε ένα πε-
ντόλιρο. Αμέσως τότε ο ταξιτζής του
άνοιξε την πόρτα, λέγοντάς του :
«Μπες, καλέ μου κύριε, να σε πάω ό-
που θέλεις. Τι με νοιάζει για τον γέρο
Τσώρτσιλ!» 

Πόσα πράγματα μπορούν να κάνουν
τα χρήματα! Διαφθείρουν συνειδήσεις,
αλλάζουν διαθέσεις, ανοίγουν πόρτες,
εφευρίσκουν «παράθυρα». Η Αγία
Γραφή μάς λέει ότι η φιλαργυρία είναι
η ρίζα όλων των κακών. Ίσως μας α-
κούγεται υπερβολικό, όμως αν το κα-
λοσκεφτούμε, θα βρούμε πίσω από
κάθε κακό τα χρήματα. Πιο σωστά,
την αγάπη για τα χρήματα. Χρειαζό-
μαστε τα χρήματα για να αγοράσουμε
τα αναγκαία για τη ζωή μας. Όμως η
κακή τους χρήση μάς έφτασε στην οι-
κονομική κρίση των ημερών μας.
Αλλά και πίσω από πολλά οικογενει-
ακά δράματα, έχθρες και τσακωμούς,
βρίσκονται τα χρήματα και η αγάπη
των ανθρώπων γι' αυτά. Παίρνουν τη
θέση του Θεού στην καρδιά, γίνονται
αντικείμενο λατρείας και κυριαρχούν
στη σκέψη και στη συμπεριφορά. Μό-
νο μια άλλη, πιο δυνατή αγάπη, η αγά-
πη του Ιησού Χριστού, μπορεί να πα-
ρεκτοπίσει αυτή την αγάπη και να τη
διώξει από την καρδιά μας. Με την α-
γάπη του Χριστού μέσα μας γινόμαστε
ακέραιοι, τίμιοι, ευθείς και δεν αφή-
νουμε τα χρήματα να μας κατευθύ-
νουν. 

Ας προσευχόμαστε στον Κύριο για
να μη δελεαστεί η καρδιά μας από τα
χρήματα, ούτε να αναζητήσουμε τη
χαρά σ' αυτά. Να μας μάθει ν' αγαπού-
με Εκείνον και να χρησιμοποιούμε
σωστά τα χρήματα με τη δική Του ο-
δηγία και σοφία.

Τι προσφέρουν τα χρήματα

Λαμβάνουμε την Άγια Φωτιά μόνον περιμένοντας υπομονετικά μπρο-

στά στο θρόνο της χάρης του Θεού. Αυτός που περιμένει εκεί με πίστη,

θα αποκτήσει αυτή τη Φωτιά και θα γυρίσει δείχνοντας ολοφάνερα το

πού βρισκόταν. Ο μόνος τρόπος ν' αποκτήσουμε πνευματική δύναμη εί-

ναι με τη μυστική αναμονή στο θρόνο του Θεού για όσο κρατήσει.

Εάν έχεις την ψυχή σου αναμμένη από τη Φωτιά του Θεού, θα πρέ-

πει να πλησιάσεις κοντά στην πηγή αυτής της Φωτιάς, στο θρόνο του

Θεού και του Αμνού, και να κλήσεις την πόρτα του εαυτού σου στον

κόσμο, σ' αυτόν τον ψυχρό κόσμο που τόσο γρήγορα κλέβει τη Φωτιά

μας. Μόνο τότε η Φωτιά θα σε γεμίσει  και όταν προχωρήσεις, άγια δύ-

ναμη θα σε επισκιάζει και δε θα μοχθείς με τις δικές σου δυνάμεις αλ-

λά "με απόδειξη Πνεύματος και δύναμης" (Α΄ Κορ. 2:4).

Αναζωπυρωμένοι  από Ψηλά

Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι μία στά-
ση, αλλά μια πραγματικότητα που
βγαίνει μέσα από βαθιές, επώδυνες,
βασανιστικές εμπειρίες, που όμως α-
φήνουν την ψυχή χωρίς ίχνος πικρίας,
εκδίκησης, ή επανάστασης. Από τη μια
μεριά, κάνει την ψυχή εύκαμπτη, δεκτι-
κή σε μάθηση, υποτακτική και παραδο-
μένη στα χέρια του Θεού. Από την άλ-
λη μεριά, την κάνει αλύγιστη, ασυμβί-
βαστη, σταθερή και στερεωμένη στο
Θεό και την αληθινή αγιότητα.

Ο διάβολος δε μπορεί να κάνει τίπο-
τε μ' έναν ταπεινό άνθρωπο. Εάν προ-
σπαθήσει να τον αποθαρρύνει λέγο-
ντάς του ότι δεν έχει αξία, ήδη γνωρί-
ζει ότι θα στηριχθεί περισσότερο στο
Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα
με τον ταπεινό. Μπορεί να τον τοποθε-
τήσει εκεί όπου οι άλλοι θα σηκώσουν
τον εγωισμό τους και θα καταστρέ-
ψουν τα πάντα. Μπορεί να τον βάλει ε-
κεί που οι άλλοι θα παραπονιόνταν, θα
σκέφτονταν ότι τους συμπεριφέρονται
άσχημα και τους προσβάλουν. Το πα-
ράξενο είναι ότι εάν μιλήσετε σε έναν
αληθινά ταπεινό άνθρωπο για την τα-
πεινοφροσύνη του θα κοιτάξει με απο-
ρία, γιατί ποτέ δε θεωρεί τον εαυτό του
ότι είναι έστω και λίγο ταπεινός.

Ο ταπεινός άνδρας ή η ταπεινή γυναί-
κα νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα, ν' α-
ρέσει στο Θεό. Είναι ευγνώμων για το
πιο μικρό από τα δώρα του Θεού, και
η καρδιά του γεμίζει με λατρεία και δο-
ξολογία προς το Θεό. Δεν ζει πια για
τον εαυτό του, δεν έχει τίποτε να χά-
σει και έχει τα πάντα να κερδίσει, α-
πλά στρέφοντας το βλέμμα του στον
Ιησού. Ανεξάρτητα πού Εκείνος τον ο-
δηγεί, ή ποιο μονοπάτι μπορεί να δια-
λέξει γι' αυτόν, είναι ευχαριστημένος
με την εντολή του Θεού. Αυτή είναι η
αληθινή ταπεινοφροσύνη.

«Γιατί ζωή για μένα είναι ο Χρι-

στός και ο θάνατος κέρδος. Έτσι,

πιέζομαι και από τα δύο: από τη μια

έχω την επιθυμία να αναχωρήσω και

να είμαι μαζί με το Χριστό, γιατί

πραγματικά αυτό είναι το καλύτερο

απ' όλα.» Φιλιπ.1:21,23 

Ένας ηλικιωμένος παλιός ναυτι-

κός, αφιερωμένος στο Χριστό, που εί-

χε περάσει εκείνα τα χρόνια περισσό-

τερες από πενήντα φορές τον Ειρηνι-

κό, συνήθιζε στα διάφορα λιμάνια

που πήγαινε να επισκέπτεται τα νο-

σοκομεία των ναυτικών και να τους

μιλάει για το Χριστό. Κάποτε σ' ένα

νοσοκομείο που πήγε, η νοσοκόμα

τον κάλεσε στο προσκέφαλο κάποιου

ασθενούς, που δε θα ζούσε για πολύ.

Πήγε και μιλήσανε αρκετά. Παλιά ή-

ταν μαζί στο ίδο πλοίο. Πρόσεξε ό-

μως πως στα πόδια του ο άρρωστος

πάνω στην κουβέρτα είχε κάτι σημαι-

ούλες σε διάφορες στάσεις. Τον ρώ-

τησε τι ήταν αυτές η σημαιούλες. Ο

ετοιμοθάνατος ναυτικός του είπε :

«Κοίταξε τες καλά. Γνωρίζεις τα σι-

νιάλα με τις σημαίες, που είχαμε πα-

λιά. Αυτές οι σημαίες σημαίνουν :

Αναμένω διαταγές προς απόπλουν».

Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να

συναντήσει τον Κύριό του!

Τι όμορφο που είναι να είμαστε

διαρκώς έτοιμοι προς απόπλουν για

τον Ουρανό! Τι όμορφο που είναι δια

της πίστεως στον Ιησού Χριστό, η

καρδιά μας να είναι καθαρή και έτοι-

μη για αναχώρηση προς την αιωνιό-

τητα! Πόση χαρά και ειρήνη δίνει

στην καρδιά μας η σιγουριά πως φεύ-

γοντας από αυτόν τον κόσμο θα συ-

ναντήσουμε τον αγαπημένο μας Σω-

τήρα και θα βρεθούμε στην αγκαλιά

Του!

Ο απόπλους 
του άρρωστου ναυτικού
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Μήπως έχεις χάσει την πρώτη σου αγάπη;

Είσαι σε επικίνδυνο έδαφος εάν έχεις χάσει την "πρώ-

τη σου αγάπη". Μήπως έχεις χάσει το ζήλο σου για το

Θεό και για τις χαμένες ψυχές; Αγχώνεσαι να προσεύ-

χεσαι πολύ; Μήπως τα πράγματα του κόσμου είναι πιο

ενδιαφέροντα από τα πράγματα του Θεού; Ο σατανάς εί-

ναι έξυπνος. Δεν εργάζεται ξαφνικά πειράζοντας τους

χριστιανούς με τρομακτικά μεγάλες αμαρτίες. Εργάζε-

ται πνευματικά επάνω τους πολύ απαλά για να εξαπα-

τήσει, να δημιουργήσει αδιαφορία και για να έρθει η

χλιαρότητα στην καρδιά. Έπειτα, από εκείνο το σημείο,

αυξάνει προοδευτικά την πίεση και χωρίς να το αντι-

ληφθούν οι χριστιανοί, μικρές μυστικές αμαρτίες μπαί-

νουν στην καρδιά, που μόνο ο Θεός τις βλέπει!

Εσύ συνεχίζεις να διαβάζεις και να μελετάς το Λόγο

του Θεού σαν καθήκον, αλλά δεν είναι τόσο πολύτιμος

και πραγματικός όπως ήταν. Ο χρόνος που ξοδεύεις

στην προσευχή μικραίνει όλο και περισσότερο. Η δοξο-

λογία και η χαρά δεν ρέουν από μέσα σου όπως πρώτα.

Ω, πόσο ήσουν κάποτε χαρούμενος με τον Κύριο και α-

γαπούσες να μιλάς για Εκείνον περισσότερο από οτιδή-

ποτε άλλο! Ο Κύριος ερχόταν πρώτος στη ζωή σου και

όλα τα άλλα ήσαν δευτερεύοντα. Τα πράγματα αυτού

του κόσμου και τα επίγεια δεν σε επηρέαζαν. Φαινόταν

να περπατάς με το Θεό και να έχεις γλυκιά κοινωνία

μαζί Του.

Τώρα, δεν είσαι σ' αυτό το μέρος με το Θεό. Η χαρά έ-

φυγε, η ειρήνη σου με το Θεό έφυγε, η χαρά διέφυγε α-

πό την καρδιά σου και δεν υπάρχει φωτιά στο βωμό της

ψυχής σου ενώπιον του Θεού. Ο σατανάς έρχεται σαν

άγγελος φωτός να εξαπατήσει, εάν μπορεί ακόμη και

τους εκλεκτούς του Θεού. Εάν δεν προσέχουμε, έρχεται

κρυφά σαν κλέφτης που δεν τον περιμένεις. Ήταν με-

σάνυχτα όταν ήρθε ο εχθρός και έσπειρε ζιζάνια στον α-

γρό του ανθρώπου. Το έκανε ενώ ο άνθρωπος κοιμόταν

και κανείς δεν τον είδε να το κάνει (Ματθ. 13:25).

Πολλές φορές, η ήττα μας έρχεται διότι δεν συνειδη-

τοποιούμε ότι οι δελεαστικές σκέψεις προέρχονται α-

πό το διάβολο. Ακούμε και πράττουμε σύμφωνα με αυ-

τές τις φαινομενικά αθώες κακές εισηγήσεις, όπως το

να διαβάζουμε λιγότερο τον Λόγο του Θεού και το να

προσευχόμαστε λιγότερο. Ο σατανάς γνωρίζει πόσο ε-

πιτυχημένα μπορεί να εργαστεί σ' ένα άτομο που θέλει

να παραμελήσει τον Λόγο. Φυσικά, οι εισηγήσεις του

ποικίλουν, πανούργα σχεδιασμένες για τις ιδιαίτερες

αδυναμίες του κάθε ατόμου. Είναι βέβαιο, ότι όσο εί-

μαστε σ' αυτόν τον κόσμο, θα υπομένουμε αυτούς τους

πειρασμούς. "Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πει-

ρασμό" (Ιακ. 1:12) - όχι να παραδινόμαστε σ' αυτόν, αλ-

λά να υψώνουμε λάβαρο και ν' αντιστεκόμαστε στο διά-

βολο!

Η ελάττωση της πείνας για το Λόγο του Θεού και για

την προσευχή, απλά σημαίνει ότι θα ακολουθήσει πεί-

να ψυχής. Η χαρά του Κυρίου εξαφανίζεται και δεν υ-

πάρχει δοξολογία που να ρέει από την καρδιά, ενώ το

χρίσμα του Πνεύματος του Θεού φεύγει. Όπως το φυσι-

κό μας σώμα πρέπει να τραφεί με τροφή για να ζήσει

στην παρούσα ζωή, έτσι και πολύ περισσότερο, η ψυχή

πρέπει να τραφεί με πνευματική τροφή από το Λόγο,

καθημερινά. Η ψυχή μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με

το Λόγο, την προσευχή και την προσμονή ενώπιον του

Θεού. 

Όταν η πνευματική πείνα για το Λόγο του Θεού χά-

νεται, τότε είναι απολύτως φυσιολογικό τα πράγματα

του κόσμου να συνωστίζονται στην καρδιά. Κάτι πρέ-

πει να πάρει τη θέση του Λόγου του Θεού και της χα-

ράς του Αγίου Πνεύματος στη ζωή. Γι' αυτό, ο Απόστο-

λος Ιωάννης προειδοποίησε κατά της αγάπης των πραγ-

μάτων του κόσμου, που επηρεάζουν τα μάτια και τη σάρ-

κα (Α΄ Ιωαν. 2:15). Το εδάφιο 17, λέει: "Εκείνος, όμως,

που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα". Γι'

αυτό, πρέπει να είμαστε εκτελεστές του Λόγου, γιατί

αυτό είναι πίστη στην πράξη. Εάν αγαπάμε τον Ιησού,

θα φυλάξουμε τα λόγια Του (Ιωαν. 14: 21-23).

Όταν ο χριστιανός χάσει την πείνα του για τον Άγιο

Λόγο και για μια νικηφόρα ζωή, τότε ο σατανάς φέρ-

νει πλήθος κρυφών αμαρτιών στην καρδιά, που μόνο ο

Θεός μπορεί να δει, όπως έχθρα, εγωισμό, μίσος, πι-

κρία, ζήλεια, κακές σκέψεις, υπερηφάνεια, αγένεια και

άλλες αμαρτίες.

Έτσι είναι και με το χριστιανό που είναι αδιάφορος

προς τον Κύριο και έχει χάσει την "πρώτη του αγάπη".

Γνωρίζει ότι η πείνα για το Λόγο του Θεού και την προ-

σευχή, έχει φύγει. Σ' αυτό το σημείο ο σατανάς χρησι-

μοποιεί την ευκαιρία να φέρει συναισθήματα που πλη-

γώνουν, όπως ζήλεια, φθόνο, υπερηφάνεια, κ.α. Αυτές

οι κρυφές αμαρτίες δεν φανερώνονται στους άλλους,

μέχρι που βγάζουν ρίζες και αρχίζουν να βλαστάνουν

με σκληρά λόγια, λανθασμένες πράξεις, κ.α. Τότε, αυ-

τές οι αμαρτίες γίνονται ορατές κι' απ' τους άλλους.

Πολλοί που έχουν χάσει την "πρώτη τους αγάπη" μπο-

ρεί να συνεχίζουν να ζουν ένα είδος ικανοποιητικής

ζωής με τον εαυτό τους και ταυτόχρονα να είναι ενερ-

γοί στην εκκλησία και να διαβάζουν το Λόγο, αλλά

δυστυχώς χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτοί που έ-

χουν χάσει την πρώτη τους αγάπη, βρίσκονται σε επι-

κίνδυνο έδαφος. Ναι μεν είναι καλοί άνθρωποι και κά-

νουν πολλά καλά, όμως ο Κύριος δεν είναι ευχαριστη-

μένος μαζί τους. Ο Κύριος θέλει πρώτα την αγάπη μας

για Εκείνον και μετά να αποδείξουμε την πίστη μας με

τα έργα μας.

Η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό όπου θα έχεις

πάλι την πρώτη σου αγάπη στην καρδιά σου είναι η μο-

ναδική συνταγή για την πνευματικά άρρωστη ψυχή.

Πρέπει να επιστρέψουμε στη μελέτη του πολύτιμου Λό-

γου του Θεού καθημερινά, αφιερώνοντας χρόνο για να

βρισκόμαστε μόνοι μαζί Του στο κρυφό μέρος της προ-

σευχής και της μελέτης. Αυτό είναι το μόνο πράγμα

που θ' αποκαταστήσει την ειρήνη και την κοινωνία του

παιδιού του Θεού με τον Κύριο.
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Η χάρη είναι εκδήλωση καλο-

σύνης του Θεού προς εμάς χωρίς

να την αξίζουμε. Είναι το δώρο

του Θεού στον άνθρωπο τη στιγ-

μή ακριβώς που βλέπει ότι δεν α-

ξίζει την εύνοια του Θεού. Όταν

συνειδητοποιήσουμε αυτό, ο Θεός

θα μας ευλογήσει με τη χάρη Του.

Κι' αυτό είναι δωρεά για τον κα-

θένα μας.

Στην Α΄ Ιωαν. 1:14 διαβάζουμε

ότι "ο Λόγος σάρκα έγινε και κα-

τασκήνωσε ανάμεσά μας, και εί-

δαμε με θαυμασμό τη δόξα Του,

δόξα όπως ενός  μονογενούς από

τον  Πατέρα, πλήρης από χάρη

και αλήθεια". Στο 17ο εδάφιο:

"Γιατί ο νόμος δόθηκε μέσω του

Μωυσή, όμως η χάρη και η αλή-

θεια έγιναν μέσω του Ιησού Χρι-

στού". Παρατηρείστε ότι η χάρη

και η αλήθεια ήρθαν μόνο μέσω

του Ιησού Χριστού.

Επίσης στην προς Ρωμαίους

5:15 : "Αλλά όπως είναι το παρά-

πτωμα δεν είναι έτσι και το χάρι-

σμα" - προσέξτε την μικρή λέξη

"Χάρισμα". Πολύ σπουδαίοι άν-

θρωποι επιθυμούν ν' αγοράσουν

το δώρο. Θέλουν να εργαστούν

στο δρόμο τους για τον ουρανό.

"Γιατί αν με το παράπτωμα του ε-

νός πέθαναν οι πολλοί, πολύ πε-

ρισσότερο περίσσεψε στους πολ-

λούς η χάρη του Θεού και η δω-

ρεά με τη χάρη που προέρχεται

από τον ένα άνθρωπο, τον Ιησού

Χριστό".

Έτσι, έχουμε την πηγή αυτού

του θαυμάσιου χειμάρρου χάρης,

που ρέει στον κόσμο εδώ και

6.000 χρόνια. Πηγάζει από την

καρδιά του Υιού του Θεού. Ήταν

"πλήρης χάριτος και αληθείας".

Ήρθε στον κόσμο για να ευλογή-

σει τους ανθρώπους και όχι να

τους κρίνει, όχι να τους κάνει μί-

ζερους, ούτε να εργαστεί την κα-

ταστροφή τους. Ήρθε για να δώ-

σει τη χάρη του Υιού του Ανθρώ-

που σε μας και να τελειοποιήσει

τη χαρά μας.

H πηγή της άφθονης

χάρης του Θεού

Αγαπητέ Φίλε! Έχε κουράγιο! Ο Θεός
συχνά επιτρέπει να περνάμε δυσκολίες
για να καθαρίσει την ψυχή μας και να
μας μάθει να στηριζόμαστε περισσότε-
ρο σ’ Αυτόν (1 Πετρ.1:6-7). Γι’ αυτό, α-
νάθετε σ’ Αυτόν τα προβλήματά σου συ-
νεχώς και ζήτα Του να σου δίνει τη δύ-
ναμη ν’ αντεπεξέρχεσαι στις δυσκολίες.

Ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά τις ανά-
γκες μας και ό,τι κάνει το κάνει για το
καλό μας. Εάν ξέραμε κι εμείς πόσο πο-
λύ μας αγαπά, θα ήμασταν πρόθυμοι ν’
αντιμετωπίσουμε όλα τα καλά  και τα κα-
κά της ζωής.

Ο Θεός μάς δίνει πάντα τη δύναμη ν’
αντέξουμε τις δυσκολίες που περνάμε.
Αυτό όμως που έχει σημασία είναι με πιο
τρόπο τις δεχόμαστε, με πίστη ή με α-
πιστία; Πρέπει να είμαστε πεπεισμένοι
ότι ο Πατέρας μας είναι γεμάτος αγάπη
για μας και ο μόνος λόγος που επιτρέπει
τις δοκιμασίες να έρθουν στο δρόμο μας
είναι για το καλό μας.

Ας αφιερωθούμε αποκλειστικά στο να
γνωρίσουμε το Θεό. Όσο περισσότερο
Τον γνωρίζουμε, τόσο περισσότερο θ’
αυξάνεται η επιθυμία μέσα μας να Τον
μάθουμε καλύτερα. Και καθώς Τον γνω-
ρίζουμε σε βάθος, τόσο περισσότερο θα
Τον αγαπούμε. Θα μάθουμε έτσι, να Τον
αγαπούμε όχι μόνο στη διάρκεια των ευ-
τυχισμένων στιγμών της ζωής μας αλλά
και όταν βιώνουμε προβλήματα και δυ-
σκολίες.

Σίγουρα αγαπάμε το Θεό για τις ευλο-
γίες που μας έχει δώσει, ή αυτές που θα
μας χαρίσει στο μέλλον, αλλά καλό εί-
ναι να μη σταματούμε εδώ. Αυτές οι ευ-
λογίες όσο μεγάλες κι αν είναι, δεν πρό-
κειται να μας φέρουν τόσο κοντά Του, ό-
σο η έμπρακτη πίστη που θα δείξουμε
στη διάρκεια των δύσκολων στιγμών.

Ας κοιτάξουμε στο Θεό με αυτά τα μά-
τια της πίστης. Αυτός βρίσκεται μέσα
μας, δε χρειάζεται να Τον ψάξουμε κά-
που αλλού. Εάν απομακρυνθούμε από το
Θεό, θα φταίμε μόνο εμείς που ασχολη-
θήκαμε με τις μηδαμινές υποθέσεις της
ζωής.

Ο Κύριος μάς υπομένει παρά τις αδυ-
ναμίες μας. Όμως πόσο μεγάλο είναι το
κόστος που πληρώνουμε όταν βρισκό-
μαστε μακριά Του! Μια για πάντα ας πά-
ρουμε την απόφαση να γίνουμε ολοκλη-
ρωτικά δικοί Του. Ας αφαιρέσουμε από
την καρδιά μας και την ψυχή μας οτιδή-
ποτε δεν αντανακλά τον Ιησού. Ας Του
ζητήσουμε να είναι Αυτός ο μόνος Κύ-
ριος της καρδιάς μας.

Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς είναι δυ-
νατόν άνθρωποι που λένε ότι αγαπάνε
το Θεό, να μην ξοδεύουν ώρες στην πα-
ρουσία Του. Δική μου επιθυμία είναι να
βρίσκομαι στην παρουσία Του όσο το
δυνατόν πιο συχνά. Κι όταν βρίσκομαι
μαζί Του τίποτα δε  μπορεί να με τρομο-
κρατήσει. Και η παραμικρή παράκαμψη
μακριά Του είναι επώδυνη για μένα. 

Το να ξοδεύεις χρόνο στην παρουσία
του Θεού δεν κουράζει το σώμα, αντίθε-
τα μας ανακουφίζει. Στην πραγματικό-
τητα ο Θεός δε θ’ αφήσει κάποια ψυχή
που Τον αναζητά, να βρει απόλαυση
πουθενά αλλού, παρά μόνο στην παρου-
σία Του. Γι’ αυτό είναι λογικό να θυσιά-

ζουμε από το χρόνο μας ώστε να μένου-
με στην παρουσία Του.

Αυτό δε σημαίνει ότι θα αισθάνεσαι
περιορισμό κάνοντας αυτή την προσπά-
θεια. Όχι, πρέπει να υπηρετούμε το Θεό
με άγια ελευθερία. Πρέπει να δουλεύου-
με πιστά, χωρίς άγχος ή αγωνία, στρέ-
φοντας ήρεμα το πνεύμα μας προς το
Θεό, όποτε αυτό αποσπάται. Το μόνο
που απαιτείται είναι να έχουμε την εμπι-
στοσύνη μας ολοκληρωτικά  και μόνο
στο Θεό. Να Του δώσουμε οτιδήποτε
μας απασχολεί.

Ο Θεός είναι ο «τελειωτής» μας. Εάν
εξασκούμαστε στο να μένουμε μαζί Του,
δε θα χρειαστούμε «τα μέσα» που χρη-
σιμοποιούσαμε στο παρελθόν. Μπορού-
με να συνεχίσουμε τη σχέση αγάπης μα-
ζί Του, απλά μένοντας στην άγια παρου-
σία Του.

Λάτρεψέ Τον! Δόξασέ Τον! Υπάρχουν
τόσοι πολλοί τρόποι με τους οποίους
μπορούμε να Τον ευχαριστήσουμε. Το
Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, μας
οδηγεί να εκφράζουμε την αγάπη μας
προς το Θεό με διάφορους τρόπους.

Μίλα Του διαρκώς. Να Τον ξεχνάς όσο
το δυνατόν πιο σπάνια. Δόξαζέ Τον ό-
ταν οι δυσκολίες είναι στο αποκορύφω-
μα, πήγαινε μπροστά Του με ταπείνωση
και αγάπη, όπως το παιδί πηγαίνει στο
πατέρα του και ζήτα Του τη βοήθεια που
χρειάζεσαι.

Ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορους τρό-
πος για να μας ελκύσει κοντά Του. Όμως
μερικές φορές δείχνει σα να έχει απομα-
κρυνθεί. Σ’ αυτές τις ώρες πρέπει να δεί-
χνουμε πίστη που θα στηρίζεται αποκλει-
στικά και μόνο στο Θεό. Αυτή άλλωστε
είναι και η πίστη που ανταμείβεται!

Θυμήσου ότι ο Θεός ποτέ δε μας εγκα-
ταλείπει εκτός εάν εμείς Τον εγκαταλεί-
ψουμε πρώτοι. Πρέπει να είμαστε προ-
σεκτικοί και να μην απομακρυνόμαστε
από την Άγια παρουσία Του. Πρέπει να
κατοικούμε κοντά Του συνεχώς.

Ας ζούμε λοιπόν καθημερινά κοντά
Του και ας πεθάνουμε όταν έρθει η ώρα,
μένοντας μέσα στην αγκαλιά Του.

Ζ ώ ν τ α ς  σ τ η ν  π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ  Θ ε ο ύ

“ Καταραμένος ο άνθρωπος
που σε άνθρωπο ελπίζει, που α-
πό Μένα απομακρύνεται και
στηρίζεται σε ανθρώπινη δύνα-
μη. 
Ευλογημένος όμως είν’  ο άν-

θρωπος που ελπίζει σ’  Εμένα
και μ’  εμπιστεύεται. Θα είναι
σαν το δέντρο το φυτεμένο κο-
ντά στα νερά, που απλώνει τις
ρίζες του προς το ποτάμι και δε
φοβάται όταν έρχεται ο καύσω-
νας, αλλά μένουν τα φύλλα του
καταπράσινα, αδιαφορεί για
τον καιρό της ξηρασίας κι α-
διάκοπα καρποφορεί.”

Ιερεμίας 1 7:5-8

Τα  ουράνια  φανερώνουν 

το μεγαλείο του Θεού 

και δείχνει το στερέωμα 

τα έργα που έχει φτιάξει. 
Ψαλμ.19:1-2
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Το ημερολόγια μίας.... Αγίας Γραφής

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ : Μία πολυάσχο-
λη εποχή για μένα. Σχεδόν ό-
λη η οικογένεια πήρε την α-
πόφαση να με μελετάει όλο το
χρόνο. Τις πρώτες δύο εβδο-
μάδες πραγματικά με χρησι-
μοποιούσαν, όμως τι κρίμα,
με ξέχασαν τώρα!
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ : Ώρα για κα-

θαριότητα. Χθες με ξεσκόνι-
σαν και με έβαλαν στη θέση
μου. Ο ιδιοκτήτης μου με
χρησιμοποίησε για λίγα λε-
πτά την περασμένη εβδομάδα.
Είχε μία διαφωνία με κάποι-
ον και έψαχνε κάποια στοι-
χεία για να αποδείξει πως
είχε δίκαιο.
ΜΑΡΤΙΟΣ : Την πρώτη μέρα

του μήνα ήμουν απασχολημέ-
νος. Ο ιδιοκτήτης μου με
χρησιμοποίησε γιατί έπρεπε
να προετοιμάσει ένα μήνυμα
σε κάποια ιδιαίτερη ώρα στην
εκκλησία.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ : Αυτό το μήνα μάς

επισκέφτηκε ο παππούς. Με α-
κούμπησε στην ποδιά του για
μία ωριαία μελέτη πάνω στο
13ο κεφ. της Α’ προς Κοριν-
θίους επιστολής. Απ’ ότι
φαίνεται αυτός νοιάζεται πε-
ρισσότερο για μένα από τα υ-
πόλοιπα μέλη της οικογένει-
ας.
ΜΑΙΟΣ : Κάποιοι λεκέδες έ-

πεσαν στις σελίδες μου. Ένα
ανοιξιάτικο λουλούδι πιέ-
στηκε μέσα στις σελίδες μου.
ΙΟΥΝΙΟΣ : Μοιάζω με λεύκω-

μα αποκομμάτων. Με έχουν γε-

μίσει με αποκόμματα εφημε-
ρίδων,ένα από τα κορίτσια
παντρεύεται.
ΙΟΥΛΙΟΣ : Σήμερα με έβαλαν

μέσα σε μία βαλίτσα. Φαντά-
ζομαι ότι φεύγουμε για δια-
κοπές. Μακάρι να έμενα σπί-
τι. Είμαι σίγουρος ότι θα
μείνω κλεισμένο μέσα σ’ αυ-
τή τη βαλίτσα για 2-3 εβδο-
μάδες.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ : Ακόμα είμαι

κλεισμένος μέσα στη βαλίτσα.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ : Επιτέλους ε-

πιστρέψαμε σπίτι και εγώ
μπήκα στο παλιό γνωστό μέ-
ρος. Έχω αρκετή παρέα. Δύο
γυναικεία περιοδικά και τέσ-
σερα εικονογραφημένα βιβλία
είναι στοιβαγμένα από πάνω
μου. Μακάρι να με διαβάζανε
όπως εκείνα.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ : Σήμερα με δια-

βάσανε λίγο. Ένα από τα μέ-
λη της οικογένειας είναι λί-
γο άρρωστο σήμερα, ενώ κά-
ποιο άλλο είναι πολύ άρρω-
στο. Αυτή τη στιγμή κάθομαι
στο μέσο του τραπεζιού της
κουζίνας. Νομίζω ότι θα μας
επισκεφτεί ο ποιμένας.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ : Ξαναμπήκα στο

παλαιό μέρος. 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ : Η οικογένεια

είναι απασχολημένη με τις
χριστουγεννιάτικες ετοιμα-
σίες. Φαντάζομαι ότι κάποιο
πακέτο και χαρτιά περιτυλίγ-
ματος θα  με σκεπάσει, έτσι
ακριβώς όπως γίνεται κάθε
Χριστούγεννα.

Ρίξε τα βάρη σου 

στον Κύριο

Ο ουράνιος Πατέρας μας, γνωρί-

ζει πώς είμαστε, ενώ ζούμε στον

παρόντα κακό κόσμο. Είναι ενή-

μερος για όλες τις δοκιμασίες, τις

δυσκολίες, τις μπερδεμένες κατα-

στάσεις και τους πειρασμούς που

αντιμετωπίζουμε και γι’ αυτόν α-

κριβώς το λόγο ο Λόγος Του είναι

γεμάτος από υποσχέσεις, ώστε να

ενθαρρυνθούμε να ρίξουμε τα

βάρη μας σ’ Εκείνον. Γιατί δεν εί-

ναι στο θέλημά Του να τα κουβα-

λάμε με τις δικές μας δυνάμεις,

αλλά να μιλάμε σ’ Αυτόν για όλα,

να περπατάμε μαζί Του συνεχώς

και να Του εναποθέτουμε όλα

μας τα βάρη. Δεν μας προσκαλεί

απλά να το κάνουμε, αλλά μας

συμβουλεύει, μας ενθαρρύνει να

το πράξουμε. Ναι, μπορώ να πω,

μας δίνει εντολή να κάνουμε έτσι,

προκειμένου να βρούμε ανάπαυ-

ση και ανακούφιση στις δοκιμα-

σίες και στις δυσκολίες μας. Και

επειδή δεν βασιζόμαστε απόλυ-

τα στο Θεό, γι’ αυτό αντιμετωπί-

ζουμε συχνά δύσκολες καταστά-

σεις στον κόσμο που ζούμε. Εάν

αφήναμε τακτικά τα βάρη μας

στον Κύριο, η θέση μας θα ήταν

εκατό φορές καλλίτερη απ’ ό,τι εί-

ναι τώρα. Συνηθίζετε να ρίχνετε

τα βάρη σας στον Κύριο;

Ο πολύτιμος Κύριός μας, έχει

περάσει από την κοιλάδα των δα-

κρύων, και «πειράστηκε σε όλα,

κατά την δική μας ομοιότητα, χω-

ρίς αμαρτία» (Εβρ. 4:15). Προσπά-

θησε πολύ και αναρίθμητες  δυ-

σκολίες ήλθαν πάνω Του. Γνώριζε

τι θα συμβεί σ’ εμάς, που μένου-

με σ’ αυτόν τον κόσμο και επιπλέ-

ον η αγάπη Του Τον οδήγησε να

κάνει αυτή τη θυσία για εμάς, ώ-

στε μέσα από την προσευχή μας

να Του δώσουμε όλες τις δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζουμε.

“Ο Ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί μας.  

Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας 

κι ο θάνατος δε  θα υπάρχει,  

ούτε πένθος,  ούτε κλάμα,  

ούτε πόνος θα υπάρχει πια”  

Αποκ. 21: 1-4

Καθώς έρχεται  η περίοδος των  Χριστουγέννων κα ι με τη

χάρη του Θεού άλλη μ ία χρον ιά πλησιάζει στο τέλος της 
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