
Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Ω, ταραγμένη ψυχή, Ω, καρδιά που

πονάς,  κοίτα ψηλά!  Ο Θεός γνωρί-

ζει.  Ο Θεός νοιάζεται.  Και " δεν θα

στερήσει από κανένα αγαθό αυτούς

που περπατούν με ακακία" ( Ψαλμ.

84: 11) .  Το μέρος σου είναι να ζήσει

για Εκείνον,  να Τον βάλεις πρώτον

στη ζωή σου.  Γιατί αν το κάνεις,  θα

έχεις τη σοβαρή υπόσχεσή Του,  ό-

τι τίποτα δε θα στερηθείς.  Έχει έ-

να πολύ καλλίτερο σχέδιο για τη

ζωή σου από αυτό που εσύ έχεις

τώρα,  και επιθυμεί το καλλίτερο για

σένα.

Θυμήσου αυτό:  Ο Θεός είναι πάν-

σοφος.  Γι' αυτό,  γνωρίζει τι είναι το

καλλίτερο για σένα.  Κι' ακόμη μην

ξεχνάς ότι είναι γεμάτος από αγάπη.

Γι' αυτό θα κάνει το καλλίτερο.  Τώ-

ρα εφόσον είναι πάνσοφος και γνω-

ρίζει  τι είναι καλλίτερο,  εφόσον εί-

ναι γεμάτος αγάπη θα κάνει ό, τι εί-

ναι καλλίτερο,  άρα σίγουρα μπορείς

και πρέπει να Τον εμπιστευθείς.

Κανένας πατέρας δε νοιάστηκε

πιο πολύ.  Κανένας σύζυγος δεν α-

γάπησε πιο βαθειά.  Ούτε για ένα λε-

πτό δεν σ' έχει ξεχάσει.  Ο Θεός που

βλέπει το σπουργίτι όταν πέφτει,

και που μετράει όλες τις τρίχες του

κεφαλιού σου,  έχει πει:  " Δε θα σε

αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω"

( Εβρ.  13: 5) .  Σ' αγαπά με μία αγάπη

παντοτινή,  αιώνια!

Σε κάθε τι έχει πειρασθεί ο Ιησούς

όπως εσύ.  Γι' αυτό, μπορεί να σε κα-

ταλάβει.  " Σε όλες τις θλίψεις τους"

η Βίβλος λέει " θλιβόταν" ( Ησα.

63: 9) .  Γνώριζε πώς ήταν να υποφέ-

ρεις και να είσαι μόνος.  Οι μαθητές

Του όλοι Τον εγκατέλειψαν και έφυ-

γαν.  Μόνος Του προσευχόταν στον

κήπο.  Μόνος Του έκλαψε.  Κανείς

δεν Τον κατάλαβε.  Όλοι παρεξήγη-

σαν τις πράξεις Του.  Και όταν πέθα-

νε,  πέθανε μόνος.  Ω,  αγαπητέ,  θυ-

μήσου τη Γεθσημανή.  Θυμήσου το

Γολγοθά.  Και στις δοκιμασίες και

στη μοναξιά σου θυμήσου Εκείνον.  

Και τότε, επίτρεψέ μου να σου θυ-

μίσω και το γεγονός ότι:  " σ’ αυτούς

που αγαπούν το Θεό τα πάντα συ-

νεργούν στο αγαθό" ( Ρωμ.  8 : 28) ,

γιατί πάντα έτσι γίνεται.  Η πικρή α-

πογοήτευση,  η απώλεια αυτού που

αγαπούσες,  η στέρησή σου,  η άδεια

καρέκλα,  η άδεια κούνια,  η πιο θλι-

βερή εμπειρία στη ζωή σου,  όλα ο

Θεός θα τα ενεργήσει για το καλό,

δε θέλει να κάνει διαφορετικά.  Εσύ

απλά οφείλεις να Τον εμπιστευθείς.

Η αγάπη Του δεν αποτυγχάνει πο-

τέ.  Οι άλλοι μπορεί να αλλάξουν,

Εκείνος  όμως  ποτέ.  Παραμένει ο

" ίδιος,  χθες και σήμερα,  και για πά-

ντα"  ( Εβρ.  13: 8) .  Η ανθρώπινη αγά-

πη είναι πάντοτε αβέβαιη.  Η ουράνια

αγάπη είναι αναλλοίωτη και αμετά-

βλητη.  Και ω,  πόσο πλούσια,  πόσο

άφθονη είναι η αγάπη του Θεού!  Τι

ωκεανός αγάπης είναι ο δικός Του!

Και πόσο λαχταρά να τη δώσει  στα

παιδιά Του και μ' αυτό τον τρόπο,  να

γεμίσει το κενό και να επιδέσει τη

ραγισμένη καρδιά.  Τι αμέτρητη αγά-

πη!  Και μπορεί να γίνει δική σου.  Ω,

τότε, δέξου την.  Έλα λίγο πιο κοντά.

Πλησίασε λίγο περισσότερο.  Αγάπη-

σέ Τον πιο πολύ.  Σύντομα θα νοιώ-

σεις τέτοια αγάπη και παρηγοριά,

τέτοιο έλεος και τρυφερότητα,  τέ-

τοια ειρήνη και ανάπαυση,  ώστε θα

είσαι περισσότερο από ευχαριστη-

μένος.  Η αγάπη Του θα θεραπεύσει

τη ραγισμένη σου καρδιά και θα ε-

πουλώσει τις πληγές,  γιατί ο Θεός

καταλαβαίνει.

" Και ξέρουμε ότι σ’  αυτούς που

αγαπούν το Θεό τα πάντα συνερ-

γούν στο αγαθό,  σ’  αυτούς που εί-

ναι κλητοί σύμφωνα με την πρόθεσή

του" ( Ρωμ.  8: 28) .

Η αναγκαιότητα των δοκιμασιών

Κάποιος παρακολουθούσε με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον έναν ξυλουργό καθώς
αυτός έμπηγε ένα σουβλερό ξύλο σε με-
ρικούς κορμούς, ενώ περνούσαν από
μπροστά του ξεχωρίζοντας τους απ’
τους υπόλοιπους που τους άφηνε να πε-
ράσουν. Αυτός που τον έβλεπε, γεμά-
τος απορία τον ρώτησε γιατί ξεχωρίζει
αυτούς τους κορμούς. Εκείνος χαμογε-
λώντας του απάντησε «Ξέρω, σου φαί-
νεται παράξενο αυτό που κάνω γιατί ό-
λοι οι κορμοί μοιάζουν ίδιοι. Όμως υ-
πάρχει διαφορά μεταξύ τους. Οι κορ-
μοί που τους αφήνω να περάσουν προ-
έρχονται από τα δέντρα των κοιλάδων.
Εκεί το κλίμα είναι ήπιο και δε φυ-
σούν δυνατοί άνεμοι. Αντίθετα, αυτοί
που τους ξεχωρίζω μεγάλωσαν ψηλά

στα βουνά. Από μικρά δεντράκια βρί-
σκονταν εκτεθειμένοι στις κακουχίες.
Οι άνεμοι εκεί πάνω είναι πολύ δυνα-
τοί. Κάτω απ’αυτές τις δύσκολες συν-
θήκες το ξύλο τους απέκτησε ανθεκτι-
κότητα και πήρε ένα όμορφο χρώμα. Γι’
αυτό και ξεχωρίζω αυτούς τους κορ-
μούς, γιατί τους θέλω για εκλεκτή δου-
λειά.»

Ο Θεός πολλές φορές αφήνει τα παι-
διά Του να δοκιμάζονται, να έχουν προ-
βλήματα και να συναντούν αναποδιές.
Έτσι, αυτά δυναμώνουν και μπορούν
να Τον υπηρετήσουν καλύτερα. Γι’ αυ-
τό ας μη δυσανασχετούμε με τις δυσκο-
λίες που μας βρίσκουν. Είναι μέσα στο
τέλειο σχέδιο του Θεού και είναι σί-
γουρα για το καλό μας.

"Αποδώσετε στον Κύριο τη δόξα τού
ονόματός Του, προσκυνήστε τoν Κύ-
ριο μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστή-
ριό Του" (Ψαλμ. 29:2).

Η γνήσια αγιότητα είναι....
Όχι ανικανότητα ν' αμαρτήσεις, αλλά

ικανότητα να μην αμαρτήσεις.
Όχι ελευθερία από πειρασμούς, αλλά

δύναμη να νικάς τους πειρασμούς.
Όχι απελευθέρωση από δοκιμασίες

της σάρκας, αλλά θρίαμβος σε όλες τις
θλίψεις της σάρκας.

Όχι εξαίρεση από μάχες, αλλά νίκη
στις μάχες.

Όχι ελευθερία από προδιάθεση για
πτώση, αλλά, με τη χάρη Του, ικανό-
τητα για να εμποδίσεις την πτώση.

Ποιος αληθινός χριστιανός δεν θα ε-
πιθυμούσε την ομορφιά και την ευλο-
γία μιας τέτοιας ζωής;

“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

Π ώ ς  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ μ ε  τ ι ς  δ ο κ ι μ α σ ί ε ς

Τ.Θ. 90, 19011 ΑΥΛΩΝΑΣ - ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 - Α.Φ.170 -  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,01 ΕΥΡΩ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΣΕΛΙΔΑ 2

"Αφού έχουμε, λοιπόν, αυτές τις επαγγελίες, αγα-

πητοί, ας καθαρίσουμε τους  εαυτούς μας από κάθε

μολυσμό σάρκας και πνεύματος, επιτελώντας αγιο-

σύνη με φόβο Θεού" (Β΄Κορ.7:1).

Γνωρίζουμε τι είναι αγιασμός; Ο ίδιος ο Θεός είναι

άγιος και αγιασμός είναι αυτό που βγαίνει μέσα από

τον Εαυτό Του. "Εγώ είμαι ο Κύριος, που σας αγιάζω",

ήταν η υπόσχεση του Θεού στα παιδιά Του, πάνω στην

οποία ήταν βασισμένη η εντολή "Γίνεστε άγιοι" (Λευ.

20:7-8). Αγιαστήκαμε εν Χριστώ. Είμαστε όσιοι. Κα-

λεστήκαμε στο ν’ ακολουθούμε την αγιότητα μέχρι

να φτάσουμε στην τέλεια αγιότητα, παραδίδοντας τον

εαυτό μας στο Θεό,  o οποίος είναι έτοιμος να μας α-

γιάσει πλήρως. 

"Αφού έχουμε, λοιπόν, αυτές τις επαγγελίες, αγα-

πητοί, ας επιτελέσουμε αγιοσύνη". Ποιές επαγγελίες;

Αυτές που μόλις αναφέρθηκαν: "Θα κατοικήσω μέσα

τους.... και θα είμαι Θεός τους....θα σας δεχθώ... και

θα είμαι για σας ο Πατέρας" (Β΄Κορ. 6:16, 18). Ήταν η

αποδοχή του ναού από το Θεό και η κατοίκηση του

Ίδιου, που έκανε το ναό άγιο. Είναι η κατοίκηση του

Θεού μέσα μας, που μας κάνει άγιους, που δεν μας δί-

νει μόνο το κίνητρο, αλλά το θάρρος και τη δύναμη για

την τέλεια αγιότητα, την παράδοση του εαυτού μας

σ' Εκείνον ώστε να κυριαρχεί τελείως και εντελώς.

Αγαπητοί, έχοντας αυτές τις επαγγελίες, ας επιτε-

λέσουμε αγιοσύνη. Τελείως άγιοι! Τέλειοι στον αγια-

σμό! - ας παραδώσουμε τον εαυτό μας σ' αυτές τις

σκέψεις, σ' αυτές τις ευχές, σ' αυτές τις υποσχέσεις

του Θεού μας. Αρχίζοντας με την τέλεια καρδιά σαν

του μικρού παιδιού, να συνεχίζουμε με έναν τέλειο

τρόπο, προσκολλημένοι στον τέλειο Σωτήρα, ζώντας

σε κοινωνία με το Θεό του οποίου η οδός και το έργο

είναι τέλεια, ας μην φοβόμαστε να ερχόμαστε στο

Θεό με την εντολή Του στην προσευχή μας: "Τέλειο α-

γιασμό, Ω, Κύριέ μου!" Γνωρίζει τι εννοεί μ' αυτό, και

θα γνωρίζουμε κι εμείς εάν εξακολουθούμε να πο-

ρευόμαστε για να αποκτούμε γνώση. 

"Κύριε, είμαι καλεσμένος σε τέλειο αγιασμό. Έρχο-

μαι σ' Εσένα γι' αυτό. Κάνε με τόσο τέλεια άγιο, όσο

ένας λυτρωμένος αμαρτωλός μπορεί να είναι στη γη".

Ας είναι αυτό το πνεύμα της καθημερινής μας προ-

σευχής: Θα περπατώ ενώπιον του Θεού με μια τέλεια

καρδιά, τέλεια εν Χριστώ Ιησού, στο μονοπάτι του τέ-

λειου αγιασμού. Αυτή την ημέρα, θα πλησιάσω τόσο

κοντά στην τελειότητα, όσο η χάρη επιτρέψει να γίνει

σε μένα. Ο "Τέλειος αγιασμός", με τη δύναμη του Αγί-

ου Πνεύματος θα είναι ο καθημερινός μου σκοπός.

Μ ι α  π ρ ό κ λ η σ η  γ ι α  τ ο υ ς  ν έ ο υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς

Θα προκαλούσα ειδικά τους νέους να

θεωρήσουν προσεκτικά ενώπιον του Θε-

ού το πώς οφείλουν να δαπανήσουν τη

ζωή τους. Νεαροί φίλοι, κάνετε το καλλί-

τερο για να πάρετε μια απάντηση από το

Θεό στην πολύ σπουδαία ερώτηση: "Κύ-

ριε, τι θα ήθελες να κάνω;"

Θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής κατηχη-

τικού σχολείου χρόνια πριν. Κάθε Παρα-

σκευή βράδυ είχαμε έναν ομιλητή-ιερα-

πόστολο. Ήταν η πρώτη βαθειά αποκάλυ-

ψη που είχα σε ιεραποστολές. Φεύγοντας

μετά τη συνάθροιση, βδομάδα με βδομά-

δα, θα παρέκαμπτα το σνακ μπαρ και θα

πήγαινα στο δωμάτιό μου. Σύντομα θα

γονάτιζα και η καρδιά μου θα φώναζε:

"Κύριε, γνωρίζω ότι έχω κάπου μια θέση

σ' αυτόν τον ιεραποστολικό αγρό. Δείξε

μου το πού!". Την ίδια ώρα, σκεφτόμουν

και ο σατανάς αναμφίβολα μ' ενθάρρυνε

σ' αυτό: "Εσύ, ιεραπόστολος; Δεν έχεις α-

πομακρυνθεί ποτέ απ' το σπίτι σου πε-

ρισσότερο από 100 χιλιόμετρα. Θα δια-

σχίσεις έναν ωκεανό; Εσύ, που φοβάσαι

τόσο να μιλάς μπροστά σε άλλους αν-

θρώπους, θα γίνεις ένας ομιλητής-ιερα-

πόστολος;

Αλλά αυτό που μ' ενδιέφερε ήταν να

βρω και να κάνω το θέλημα του Θεού. Αν

και η καρδιά μου μ' εγκατέλειπε πολλές

φορές, με τη χάρη και τη δύναμη του Θε-

ού, μετά από λίγα χρόνια Τον υπηρετού-

σα πέρα απ' τον ωκεανό. Σε λίγα ακόμη

χρόνια με οδήγησε σε ιεραποστολή, από

την οποία είχα το προνόμιο να βοηθήσω

στην ύψωση του ονόματος του Ιησού και

να κηρύξω το Δεύτερο Ερχομό Του σε

πολλές χώρες του κόσμου.

Αναγνώστες, καθώς σπέρνουμε το

σπόρο του Ευαγγελίου σε καρδιές νέων

και σε ζωές άλλων, ποιός γνωρίζει τι θα

εκπληρώσει ο Θεός; Ω, πολύτιμοι νέοι,

μην κρατείστε μακρυά από το Θεό! Επεν-

δύστε τη ζωή σας σ' Αυτόν και δε θα το με-

τανιώσετε!

Ναι, το κόστος είναι μεγάλο. Αλλά σκε-

φτείτε το Γολγοθά. Αν η καρδιά μας πρέ-

πει να ματώσει, ας θυμηθούμε το Γολγο-

θά και την μετέπειτα δόξα.

Χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού για

να μη βάλουμε πρόσκομμα στο μονοπά-

τι των νέων στο να υπακούν το Θεό. Ίσως

ο ζήλος ελαττώνεται με την πάροδο του

χρόνου. Ας τους δώσουμε κάθε δυνατή

βοήθεια, γιατί είναι ασφαλείς στα χέρια

Του, ας τους προστατεύσουμε με θερμές

προσευχές πίστης.

Θα απαιτηθεί "ιδρώτας, αίμα και δά-

κρυα" και θάνατος για κάποια πράγματα,

για να τελειώσουμε αυτό που ο Θεός θέ-

λει να κάνουμε σ' αυτόν τον κόσμο του σή-

μερα. Έπειτα θα στείλει τον Υιό Του ξανά

για να εκπληρώσει το απόλυτο του προ-

γράμματός Του σ' αυτές τις εποχές. Ο Θε-

ός απαγορεύει να κρατάμε οτιδήποτε ζητά

από μας. Ο Θεός επιθυμεί πολύ να δώσει

τη χάρη Του σε μας εάν Του το ζητήσουμε.

Τέλε ιος  αγ ιασμός

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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Και όμως, 
αυτός ο μεθύστακας….

Πολλές φορές βλέποντας έναν

άνθρωπο στα χάλια που βρίσκεται

τον περιφρονούμε και δεν ενδιαφε-

ρόμαστε γι' αυτόν. Μα ο Θεός δεν

σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο. Κάποι-

ος μεθυσμένος σε άθλια κατάσταση

στο Σικάγο πήρε το δρόμο να πάει

να πέσει στη λίμνη και να πνιγεί.

Περνούσε όμως απ' έξω από μια ιε-

ραποστολή και κάποιος τον είδε.

Τον σταμάτησε και προσπάθησε να

του μιλήσει. Μα αυτός έπεσε κάτω

και κοιμήθηκε. Τον μεταφέρανε σε

καθαρό κρεβάτι και την άλλη μέρα

που συνήλθε, του μίλησαν για τη

σωτηρία του Χριστού. Ο άνθρωπος

αυτός μετανόησε, πίστεψε, έγινε ιε-

ραπόστολος και μετά από λίγα χρό-

νια έγινε ο πρόεδρος της ιεραποστο-

λής με μεγάλες ικανότητες, δυνατό

ζήλο και πολλή αγάπη. Ο Χριστός

μέσα στην αθλιότητά του, είδε τι ά-

ξιζε πραγματικά και τον έσωσε. 

Δεν είναι η καταγωγή μας, η μόρ-

φωσή μας, η κοινωνική μας επιφά-

νεια ή ο πλούτος μας που μας δί-

νουν αξία μπροστά στα μάτια του

Θεού. Την πραγματική αξία ενός

ανθρώπου μόνο ο Θεός τη γνωρίζει

και την αποκαλύπτει Την πραγμα-

τική αξία της ψυχής τη βλέπουμε

στο αντίτιμο που καταβλήθηκε στο

Γολγοθά : το αίμα του Γιου του

Θεού! Μόνο το Ευαγγέλιο μας μι-

λάει για την πραγματική αξία της

ψυχής μας και μας οδηγεί σε ταπεί-

νωση και αναγνώριση μπροστά στο

Θεό μας. Και τότε Εκείνος δεν κοι-

τάζει αυτό που είμαστε, αλλά το τι

θα μας φτιάξει ο Ίδιος με το θαύμα

της αναγέννησης και της εν Χρι-

στώ αύξησης.

Ο Ιησούς μάς λεει ότι «σε καθένα που έχει, θα του δοθεί με το

παραπάνω και θα έχει περίσσευμα» (Ματθ. 25:29).  Αγάπα και

τον παραμικρό πόθο που έχεις για το Θεό και θα σου δοθεί πε-

ρισσότερος πόθος.  Εάν ο Θεός σε εγκαταλείψει για να σε δο-

κιμάσει, όπως έκανε στον Εζεκία, εκζήτησέ Τον παρ’ όλα αυ-

τά.  Μην τρέξεις στους φίλους για παρηγοριά, αλλά εκζήτα το

Θεό!   Οι φίλοι μπορούν να βοηθήσουν, όμως ζήτα πρώτα τη

Βασιλεία Του Θεού και τη δικαιοσύνη Του.   Εκζήτα το Θεό, πί-

στεψέ Τον, τίμα Τον και θα σε τιμήσει (1 Βασ.  12:30).  

«Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την

καρδιά, και μη επιστηρίζεσαι στη σύ-

νεσή σου σε όλους τους δρόμους σου

γνώριζε Αυτόν, κι Αυτός θα διευθύνει

τα βήματά σου.» Παρ.3:5-6

Δούλεψα για λίγα χρόνια ως οδη-

γός λεωφορείου Τα λεωφορεία είχαν

συνήθως παλιά και φθαρμένα λάστι-

χα. Όταν έβρεχε, οι δρόμοι γίνονταν

πολύ επικίνδυνοι. Εκείνο το πρωί έ-

ριχνε χιονόνερο. Κι εγώ είχα αφετη-

ρία στο Γαλάτσι, με μια κατηφόρα

στην αρχή της διαδρομής, που μ' αυ-

τόν τον καιρό γινόταν πραγματική

τσουλήθρα για το αυτοκίνητο. Στην α-

φετηρία οι συνάδελφοι μού είπαν με

πολλή ανησυχία, γιατί ήμουν και σχε-

τικά καινούργιος στη δουλειά : Πρό-

σεχε, πρόσεχε πολύ! Μα τι να προ-

σέξω; Όσο και να πρόσεχα, ο κίνδυ-

νος ήταν μεγάλος να γλιστρήσει το λε-

ωφορείο και να ξεφύγει από την πο-

ρεία του. Και είχα και κόσμο μέσα.

Ανέθεσα το θέμα στον Κύριό μου.

Έκανα από την καρδιά μου δύο λόγια

προσευχής : Κύριε, ανέλαβε Εσύ!  Ξε-

κινάω λοιπόν, και τι να δω ; ο μισός

δρόμος από την άλλη πλευρά ήταν

μούσκεμα. Η δική μου πλευρά όμως

ήταν στεγνή!!. Όλη η κατηφόρα μέχρι

κάτω, ο μισός δρόμος στεγνός. Δεν ε-

ξηγείται. Πραγματικό θαύμα, που το

πήρα από το χέρι του Θεού. Ειδική

φροντίδα για το παιδί Του!»

Είναι μοναδική η εμπειρία να νιώ-

θεις το Θεό να σε οδηγεί και να σε

προστατεύει. Να ετοιμάζει το δρόμο

μπροστά σου. Είναι το πιο σημαντικό

στη ζωή ενός ανθρώπου να βρίσκε-

ται στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμά-

σει γι' αυτόν. Όσες δυσκολίες και αν

θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει, Εκεί-

νος θα τον διαφυλάξει και θα τον πε-

ριφρουρήσει. Ας μη στηριχτούμε στην

εξυπνάδα μας και στην κρίση μας.

Υπάρχει μπροστά μας δρόμος ολι-

σθηρός. Παγίδες και κίνδυνοι πολλοί.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο να μας

αναλάβει και να  κατευθύνει το κάθε

μας βήμα. Ας σκύψουμε στον άγιο Λό-

γο Του, ας εκζητήσουμε το άγιο θέλη-

μά Του. Αυτός είναι ο μόνος ασφαλής

δρόμος.

Δρόμος ολ ισθηρός
Το στήριγμα 

του στρατιώτη

«Σας βεβαιώνω πως πράγματι, όποι-

ος ακούει το λόγο μου και πιστεύει σ' ε-

κείνον που μ' έστειλε, έχει ζωή αιώνια

και δεν πρόκειται να κριθεί». Ιωαν.5:24

Στη μάχη του Ίκερμαν  ένας στρα-

τιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύρ-

θηκε όσο μπορούσε μέσα στη σκηνή

του και άνοιξε τη Βίβλο του. Μα η αι-

μορραγία ήταν πολύ μεγάλη και έπεσε

σκεπάζοντας τη Βίβλο με το χέρι του.

Έτσι τον βρήκαν νεκρό. Σαν έβγαλαν

το χέρι του πάνω από τη Βίβλο είδαν

πως το εδάφιο που διάβαζε ήταν το Ιω-

άννης 11:25  «Εγώ είμαι η ανάσταση

και η ζωή, όποιος πιστεύει σε μένα α-

κόμα και αν πεθάνει θα ζήσει». 

Πόσο παρηγορητικά είναι τα λόγια αυ-

τά! Πώς σβήνουν κάθε φόβο θανάτου

και πόσο δυνατό στήριγμα προσφέρουν

σε όποιον τα κλείσει στην καρδιά του! 

Να ζήσεις με τη Βίβλο και να πεθά-

νεις με τη βίβλο! Να γίνουν δικά σου

τα λόγια αυτά του Θεού. Να ζήσεις με

τη Βίβλο και τα αυτιά σου να είναι κλει-

σμένα στους άλλους, που φωνάζουν

δεξιά κι αριστερά. Να ζήσεις με τη βί-

βλο και να νιώθεις καμάρι  γι' αυτό, για-

τί έχεις το Θεό σύμβουλο και οδηγό. Να

ζήσεις με τη Βίβλο και να στηρίζεται μό-

νο σ' αυτήν. Όλα τ’ άλλα έρχονται και

παρέρχονται. Μόνο αυτή μένει και δεν

διαψεύδεται, γιατί δεν είναι λόγια συνη-

θισμένα. Είναι τα λόγια του Θεού, είναι

η σοφία Του και η αγάπη Του δοσμένη

μέσα απ’ αυτή σε μας. 

Δυστυχώς δεν έχουμε εκτιμήσει το

Λόγο του Θεού κατά βάθος, ούτε τον έ-

χουμε αφομοιώσει όπως θα του έπρε-

πε και μ' αυτό τον τρόπο εμείς βγαίνου-

με ζημιωμένοι! Όλη τη μέρα πρέπει να

μιλούμε με εδάφια, όχι με λόγια. Πόσο

σίγουρο στήριγμα είναι τα δικά Του τα

λόγια που τα βρίσκουμε μέσα στον Άγιο

Λόγο Του.
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Αφιέρωση στο Λόγο του Θεού αυτές τις τελευταίες μέρες

Στη δεύτερη επιστολή προς Τιμό-
θεο, ο Απόστολος Παύλος προειδο-
ποιεί ότι: "...στις έσχατες ημέρες θάρ-
θουν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι
θα είναι εγωιστές, φιλάργυροι, αλαζό-
νες, υπερήφανοι, βλάστημοι, απειθείς
στους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστορ-
γοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς,
ανήμεροι, εχθροί του αγαθού, προδότες,
αυθάδεις, θολωμένοι από υπερηφάνεια,
φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχο-
ντας εξωτερική μορφή ευσέβειας, αλλά
που θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της..."
(Β΄Τιμ. 3:1-5). Ο Παύλος επίσης προ-
ειδοποιεί ότι: "κακοί άνθρωποι και απα-
τεώνες θα προκόψουν στο χειρότερο πλα-
νώντας και πλανώμενοι" (εδ. 13), και
ότι η ώρα θα έρθει όταν οι άνθρω-
ποι: "δεν θα υποφέρουν την υγιαίνουσα
διδασκαλία αλλά, θα συγκεντρώσουν
στον εαυτό τους έναν σωρό δασκάλους,
σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες,
για να γαργαλίζονται στην ακοή και από
μεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την α-
κοή τους ..." (4:3-4).

Πόσο λυπηρό είναι όταν συνειδη-
τοποιούμε ότι ζούμε στο επίκεντρο
αυτών των ημερών! Η πνευματική
κατάρρευση μάς περιτριγυρίζει, και
το τραγικό είναι ότι δεν είναι μόνο
στον κόσμο, αλλά και στις ζωές πολ-
λών ανθρώπων μέσα στην εκκλησία!

Γι' αυτό, είναι καιρός να είμαστε
σ' επαγρύπνηση καθώς ζούμε στους
τελευταίους καιρούς πριν την επι-
στροφή του Κυρίου. Είναι ώρα να
φρουρούμε τους εαυτούς μας, μή-
πως μπλεχτούμε με οποιονδήποτε
τρόπο στην καθοδική πορεία του
κόσμου. Ο Ιησούς μάς στέλνει στον
κόσμο να υπηρετήσουμε, αλλά δεν
είμαστε απ' τον κόσμο (Ιωα. 17:15-
18). Oφείλουμε να σταθούμε σε α-
ντίθεση με τον κόσμο, ως το αλάτι
της γης και το φως του κόσμου
(Ματθ. 5:13-16). Τι ελπίδα υπάρχει

για τον κόσμο, εάν τα παιδιά του
Θεού χάσουν το δρόμο τους, εάν το
αλάτι χάσει τη γεύση του, εάν το
φως σκοτεινιάσει, εάν υπάρχει μορ-
φή αγιότητας αλλά χωρίς δύναμη;
Αν και πολλοί στον κόσμο μπορεί
να μας μισήσουν, αυτή είναι η ώρα
να σταθούμε σε αντίθεση με το πνεύ-
μα αυτού του κόσμου και να ζήσου-
με τη ζωή μας ευαρεστώντας τελείως
τον Κύριο, διακονώντας την αλή-
θεια και τη χάρη Του σ' αυτούς που
μας τριγυρίζουν. Πρέπει να: "γίνου-
με άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού ά-
μωμα στο μέσο μιας γενιάς στρεβλής και
διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων να
φέγγουμε σαν φωτεινοί αστέρες στον κό-
σμο,  το λόγο της ζωής κρατώντας σφι-
χτά..." (Φιλιπ. 2:15-16).

Ένα κλειδί σε όλα αυτά είναι η α-
φιέρωσή μας στο γραπτό Λόγο του
Θεού. Στις προειδοποιήσεις του ο
Παύλος στη δεύτερη προς Τιμόθεον
επιστολή, δίνει αυτή την προτροπή:
"Εσύ όμως μένε σ’ αυτά που έμαθες και
πείστηκες, επειδή ξέρεις από ποιους τα
έμαθες και γιατί ξέρεις από βρέφος τα Ιε-
ρά Γράμματα, τα οποία δύνανται να σε
κάνουν σοφό στη σωτηρία μέσω της πί-
στης που είναι στο Χριστό Ιησού. Όλη η
Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη
για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρ-
θωση, για παιδεία που γίνεται με δικαι-
οσύνη, για να είναι άρτιος ο άνθρωπος
του Θεού, καταρτισμένος για κάθε έργο
αγαθό" (3:14-17). Η Βίβλος είναι τε-
λείως ζωτική για να ζεις μια άγια
ζωή και για να εξοπλιστείς για την
διακονία, τόσο προς τον κόσμο, ό-
σο και προς τους πιστούς αδελφούς
σου. Επειδή η Βίβλος είναι ο Λόγος
του Θεού, μεταφέρει τη δύναμή της
και παράγει την πνευματική ζωή τό-
σο σ' εμάς, όσο και στην υπηρεσία
μας προς τους άλλους. Πόσο λυπη-
ρό είναι, που τόσοι πολλοί άνθρω-

ποι του Θεού δεν ξοδεύουν χρόνο
με τη Βίβλο, διαβάζοντας, μελετώ-
ντας, απομνημονεύοντας, βάζοντας
στην καρδιά και σ' εφαρμογή όλα
αυτά που ο Κύριος μοιράζεται μέσα
σ' αυτή.

Ανεξάρτητα από την αφιέρωσή
σου στο Λόγο του Θεού, ελπίζουμε
ότι αυτά τα λόγια, που εστιάζουν
στο Λόγο του Θεού, θα σε ταρακου-
νήσουν και θα σ' εξοπλίσουν με μια
μεγάλη εκτίμηση και αφιέρωση
προς τον Άγιο Λόγο Του. Έφθασε η
ώρα για το Λόγο του Θεού να κα-
τοικίσει μέσα μας πλούσια (Κολ.
3:16). Έφθασε η ώρα για τους παπ-
πούδες, τις γιαγιάδες και τους γο-
νείς να φυτέψουν το Λόγο στις καρ-
διές των εγγονών και των παιδιών,
όπως έκαναν η Λωϊδα και η Ευνίκη
στον Τιμόθεο (Β΄Τιμ.1:5, 3:14-15). Εί-
ναι η ώρα να διώξουμε όλους τους
πειρασμούς και να λάβουμε το Λό-
γο στην καρδιά μας σαν σπόρο σε
καλή γη, έτσι ώστε να φέρει καρπό,
άλλος 30, άλλος 60 και άλλος 100
(Μαρκ. 4:20). Eίναι η ώρα να "φρό-
ντίσουμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό
μας δόκιμο στο Θεό, εργάτη αντρόπια-
στο, που ορθοτομεί το λόγο της αλήθει-
ας" (Β΄Τιμ. 2:15). Είναι η ώρα για
τους κήρυκες να είναι τόσο γεμάτοι
από το Λόγο, ώστε να τον κηρύτ-
τουν σε κατάλληλο και ακατάλληλο
καιρό με έλεγχο, επιτίμηση και προ-
τροπή (4:2). Είναι η ώρα να πάμε
και να κάνουμε μαθητές απ' όλα τα
έθνη, βαπτίζοντας και διδάσκοντάς
τους να τηρούν όλα όσα ο Χριστός
μάς έδωσε εντολή (Ματθ. 28:19-20).

Μακάρι από σήμερα κιόλας ν' α-
νανεώσουμε την αφιέρωσή μας στο
Λόγο του Θεού, ώστε να εργαστεί
δυναμικά μέσα μας και μέσα από
μας!

Ακολουθώντας το παράδειγμά Του στην Αγιότητα

"Δίδαξέ με, Κύριε, τον δρόμο Σου, και οδήγησέ με
σε ίσιον δρόμο..." (Ψαλμ. 27:11).

Μόνον ο Θεός είναι άγιος. Μόνον Αυτός γνωρίζει
πώς να οδηγεί τα παιδιά Του στα μονοπάτια της α-
γιότητας. Γνωρίζει κάθε πλευρά της ψυχής σου, κά-
θε σκέψη της καρδιάς σου, κάθε μυστικό του χαρα-
κτήρα σου, τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Γνωρίζει
πώς να σε πλάσει σύμφωνα με το θέλημά Του και
να σε οδηγήσει προς τα εμπρός σε τέλειο αγιασμό.

Τα αποτελέσματα αυτής της πίστης, εάν αποδε-
χθούν πλήρως, θα επηρεάσουν όλη σου τη ζωή. Θα
ζητάς να παραδίδεσαι ανεπιφύλακτα στο Θεό όλο
και πιο πολύ, χωρίς να Του ζητάς το παραμικρό και
χωρίς να εύχεσαι τίποτε άλλο παρά μόνον το θέλη-
μά Του. Να μη ζητάς πράγματα για τον εαυτό σου
αλλά να δέχεσαι ό,τι σου στέλνει με χαρά και πλή-
ρη εμπιστοσύνη. 
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"...Να επικαλείσαι Εμένα σε ημέρα θλί-
ψης, θα σε ελευθερώσω, και θα με δο-
ξάσεις" (Ψαλμ.50:15). Αληθινά, τίποτα
περισσότερο δε δείχνει την αδυναμία
μας από το όταν έρχονται οι δοκιμασίες.
Δείχνουν το δυνατό άνθρωπο αδύναμο,
φανερώνουν την ανεπάρκειά του. Ευλο-
γημένος αυτός που οδηγείται λόγω των
δοκιμασιών στα γόνατά του στην προ-
σευχή!

Η προσευχή την ώρα της δοκιμασίας
φέρνει ανάπαυση, βοήθεια, ελπίδα, και
ευλογίες, οι οποίες, παρόλο που δε διώ-
χνουν τη δοκιμασία, εξοπλίζουν όσο γί-
νεται καλλίτερα τον πιστό να την υπο-
μείνει και να υποταχθεί στο θέλημα του
Θεού. Η προσευχή ανοίγει τα μάτια για
να δούμε το χέρι του Θεού στη δοκιμα-
σία. Η προσευχή δεν εξηγεί την πρό-
νοια του Θεού, αλλά τη δικαιολογεί και
αναγνωρίζει το Θεό κατά τη διάρκειά
της. Η προσευχή μέσα στη δοκιμασία,
μάς απομακρύνει από την απιστία, μας
σώζει από την αμφιβολία και μας απε-
λευθερώνει από όλες τις μάταιες και α-
νόητες ερωτήσεις εξαιτίας της οδυνη-
ρής εμπειρίας μας.

Το τέλος της δοκιμασίας είναι πάντο-
τε καλό στο μυαλό του Θεού. Εάν η δο-
κιμασία αποτύχει την αποστολή της, εί-

ναι είτε λόγω έλλειψης προσευχής, είτε
λόγω της απιστίας, ή και τα δύο. Όταν
είμαστε σε ειρήνη με το Θεό, βασιζόμε-
νοι στην παντογνωσία Του, πάντοτε με-
τατρέπεται η δοκιμασία σ' ευλογία. Το
καλό ή το κακό της δοκιμασίας καθορί-
ζεται πάντοτε από το πνεύμα με το ο-
ποίο τη δεχόμαστε. Η δοκιμασία απο-
δεικνύει την ευλογία ή την κατάρα, α-
νάλογα με το πώς λαμβάνεται και χειρί-
ζεται από εμάς. Είτε μας μαλακώνει, εί-
τε μας σκληραίνει. Είτε μας οδηγεί σε
προσευχή στο Θεό, είτε μας απομακρύ-
νει από το Θεό και από το ταμείο της
προσευχής. Οι δοκιμασίες σκλήρυναν
το Φαραώ μέχρις ότου τελικά δεν είχαν
αποτέλεσμα επάνω του, παρά μόνον να
τον κάνουν πιο απελπισμένο και να τον
απομακρύνουν εντελώς από το Θεό. Ο
ίδιος ήλιος μαλακώνει το κερί και σκλη-
ραίνει τον πηλό. Ο ίδιος ήλιος λιώνει τον
πάγο και στεγνώνει την υγρασία από τη
γη.

"Επειδή, έβαλε την αγάπη του σε μέ-
να, γι' αυτό θα τον λυτρώσω, θα τον υ-
ψώσω, επειδή γνώρισε το όνομά μου.
Θα με επικαλείται και θα τον εισακούω,
μαζί του θα είμαι στη θλίψη, θα τον λυ-
τρώνω, και θα τον δοξάζω" (Ψαλμ.
91:14-15).

Διαδίδοντας το Λόγο του Θεού

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε:

"Αλήθεια, αλήθεια σας λέω ότι όποιος

ακούει το λόγο Μου και πιστεύει σ’ Αυ-

τόν που Με έστειλε έχει ζωή αιώνια,

και σε κρίση για καταδίκη δεν έρχεται,

αλλά έχει μεταβεί από το θάνατο στη

ζωή" (Ιωαν. 5:24). Αυτοί που ακούν, πι-

στεύουν και υπακούν το Λόγο του Κυ-

ρίου, περνούν απ' το θάνατο στη ζωή,

και γίνονται κληρονόμοι αιώνιας ζω-

ής! (Ιωαν. 3:16). Τι μεγαλύτερες ευλο-

γίες θα μπορούσαν να ζητήσουν οι χρι-

στιανοί;

Και πολλοί ευχαρίστως ομολογούν

για τα οφέλη που έχουν, καθώς όσο τα-

ξιδεύουν στο επίγειο ταξίδι της ζωής,

εκτιμούν τις υποσχέσεις του Λόγου του

Θεού και υπακούν στις οδηγίες που υ-

πάρχουν μέσα σ’ αυτόν. Μέσω του Λό-

γου γνωρίζουμε και αποκτούμε εμπει-

ρία του θαυμάσιου Πατέρα, του Υιού

και του Αγίου Πνεύματος με όλο και

περισσότερους άμεσους τρόπους. Με-

γάλα, μεγάλα ευχαριστώ οφείλονται

στο Θεό μας για τον Άγιο Λόγο Του,

την ευλογημένη αποκάλυψη του Εαυ-

τού Του και των οδών Του!

Ο Κύριός μας Ιησούς είπε: "Ο ουρανός

οι η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι Mου ό-

μως δε θα παρέλθουν" (Mατθ. 24:35).

Όπως λέει ο ύμνος: "Πόσο σταθερό θε-

μέλιο έχει μπει για την πίστη σας στον

θαυμάσιο Λόγο Του..." Φυσικά, οι χρι-

στιανοί χρειάζονται ένα σταθερό θεμέ-

λιο αυτές τις μέρες, όπου πολλοί οπι-

σθοδρομούν, είτε με το να καταρρέουν,

είτε με το ν' αποδείχνονται ψεύτικοι.

Το Πνεύμα του Θεού δεν κινεί την

καρδιά μας να μοιραστούμε αυτόν τον

υπέροχο Λόγο και να βοηθήσουμε να ε-

ξαπλωθεί όσο πιο μακριά στα πέρατα

του κόσμου; Η αγάπη του Θεού που χύ-

θηκε στην καρδιά μας με το Άγιο Πνεύ-

μα, δεν μας επιτρέπει να είμαστε ευχα-

ριστημένοι με το ν' αγκαλιάζουμε τέ-

τοιο θησαυρό για τον εαυτό μας, όταν

τόσοι πολλοί πεινούν γι' αυτόν και μα-

ραζώνουν ή χάνονται χωρίς αυτόν. Ο

Θεός μάς έχει ευλογήσει άφθονα ούτως

ώστε και εμείς να γίνουμε ευλογία σε

άλλους.

Όλη η δόξα ανήκει σε Αυτόν που η

Ζωή είναι στο Λόγο Του για να παρη-

γορεί και να δυναμώνει την εκκλησία

Του! Ετοιμάζει τη νύφη για το Νυμφίο,

τον αγαπημένο Του Υιό.

"Ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει και εί-

μαι πεισμένος ότι είναι ΔΥΝΑΤΟΣ..."

(Β΄Τιμ. 1:12):

-"ΔΥΝΑΤΑΙ να κάνει πολύ περισ-

σότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε"

(Εφ. 3:20).

-"ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ κάθε χάρη να

την κάνει να περισσέψει σ’ εσάς, ώστε,

πάντοτε έχοντας κάθε αυτάρκεια σε

καθετί, να περισσεύετε σε κάθε έργο

αγαθό" (Β'Κορ. 9:8).

-"ΔΥΝΑΤΑΙ να βοηθήσει αυτούς

που πειράζονται" (Εβρ. 2:18).

-"ΔΥΝΑΤΑΙ να σώζει παντελώς ε-

κείνους που προσέρχονται μέσω αυ-

τού στο Θεό, πάντοτε ζώντας, για να

μεσιτεύει υπέρ αυτών" (Εβρ. 7: 25).

-"Σ' αυτόν, που μπορεί να σας φυλά-

ξει άπταιστους, και να σας στήσει

μπροστά στη δόξα του, χωρίς ψεγάδι,

με αγαλλίαση" (Ιούδα 1:24).

-"ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ να φυλάξει την

παρακαταθήκη μου ως εκείνη την

Ημέρα" (Β΄Τιμ. 1:12).

-Δεν υπάρχει τόσο δύσκολη υπόσχε-

ση για τον Κύριο, που να μην μπορεί

να εκπληρώσει (Ιερ. 32:17).

-Δεν υπάρχει προσευχή, που να μην

μπορεί ο Κύριος να την απαντήσει

(Γεν. 18:14).

-Δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο δύσκο-

λο για τον Κύριο, που να μην μπορεί

να λύσει (Ματθ. 19:26, 11:28-30, Λουκ.

4:18).

-Δεν υπάρχει μέρος τόσο δύσκολο

για τον Κύριο, που να μην μπορεί να

μετακινήσει ή ν' αναζωπυρώσει (Λουκ.

1:37, Ιεζ. 37:1-14, Ησα. 43:19).

-Δεν υπάρχει καρδιά τόσο σκληρή

για τον Κύριο, που να μην μπορεί να

σπάσει και να σώσει  (Εβρ. 7:25, Ψαλ.

147:3).

-Δεν υπάρχει εποχή για τον Κύριο

που δεν μπορεί να την επαναλάβει (για

να σε βοηθήσει να καταλάβεις την δύ-

ναμή Του) (Εβρ. 13:8, Αγγ. 2:9, Ιωήλ

2:25, Ιεζ. 36:11, Εφ. 3:20).

-"Πιστεύετε ότι ΜΠΟΡΩ να το κά-

νω αυτό;" - "Ναι, Κύριε". - "Σύμφωνα

με την πίστη σας ας γίνει σε σας"

(Ματθ. 9:28-29).

Ο Θεός μπορεί!
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Το τελικό κάλεσμα εκζήτησης
του Θεού για αναζωπύρωση

Πολλοί νοήμονες άνθρωποι ήρ-

θαν έχοντας την ισχυρή βεβαιότη-

τα ότι η ελπίδα της εκκλησίας σή-

μερα βρίσκεται σε μια βαθειά και

διαδεδομένη αναζωπύρωση. Συνα-

ντάμε δυσκολίες που δεν μπορούν

ν' αντιμετωπιστούν με άλλον τρό-

πο. Ο εχθρός έχει έρθει σαν πλημ-

μύρα και ήρθε η ώρα για εκείνους

που πιστεύουν σε μια υπερφυσική

πίστη, να κοιτάξουν στο Θεό για

να σηκώσει ένα τείχος εναντίον

του. Ω, για μια αναζωπύρωση τέ-

τοιας δύναμης, ώστε η παλίρροια

της απιστίας και της κοσμικότη-

τας να τραβηχτεί πίσω. Για κάθε

χριστιανό να φτάσει σ' ένα ψηλό-

τερο επίπεδο ζωής και δύναμης,

και πλήθη ψυχών να επιστρέψουν

στο Θεό! Γιατί όχι; Το χέρι του

Θεού δεν έχει μικρύνει, ούτε το

αυτί Του βάρυνε. 

H ιστορία των αναζωπυρώσεων

αποδεικνύει ότι αυτό το έργο πρέ-

πει ν' αρχίσει από τον οίκο του

Θεού. Ποιός μπορεί ν' αμφιβάλλει

ότι εάν η εκκλησία μπορούσε ν' α-

φυπνιστεί με ένα βαθύ έργο καρ-

διάς, θα γινόμασταν μάρτυρες

των μεγαλύτερων επεμβάσεων του

Αγίου Πνεύματος μετά την Πεντη-

κοστή;

Aς "οργώσουμε το χέρσο έδα-

φος", ας ζητήσουμε ένα νέο χρί-

σμα του Αγίου Πνεύματος, και ύ-

στερα ας κινηθούμε εμπρός, περι-

μένοντας μεγάλα πράγματα από

το Θεό..."

Η αντίδρασή μου !

Όταν ο κόσμος βλέπει τη ζωή
μου, τι είναι εκείνο που βλέπει;

Βλέπει ποιος είσαι, Θεέ μου, ή
βλέπουν εμένα;

Στους τρόπους που ενεργώ, στα
λόγια που λέω αφήνω να φανείς
Εσύ, ή κάποιος άλλος;

Όταν κάποιος πληγώνει τα αι-
σθήματά μου, πώς αντιδρώ, τι κά-
νω; Άραγε, είναι μία αντίδραση
που θα δείξει στη ζωή μου Εσένα
Ιησού;

Όταν συμβαίνουν στη ζωή μου
πράγματα που δεν τα καταλαβαί-
νω με βλέπουν ν’ ανησυχώ και να
γκρινιάζω, ή με βλέπουν στα χέ-
ρια Σου να τ’αφήνω;

Όταν αντιμετωπίζω πιέσεις και
το άγχος με τσακίζει, τα εγκατα-
λείπω ή βλέπουν με Σένα να τα
ξεπερνώ;

Κι όταν τελειώνει μία μάχη, και
η νίκη έχει κερδιθεί κρατώ την
δόξα για μένα, ή αποδίδω τον αίνο
σε Σένα;

Ω! Κύριέ μου βοήθησέ με κοντά
σου να συρθώ, όμοιός Σου να γίνω

Βοήθα με το δρόμο Σου ν’ακο-
λουθώ, και η αγάπη Σου να τον
κρατά φωτεινό.

Καθώς οι γύρω μου κοιτάζουν
τη ζωή μου, προσεύχομαι να βλέ-
πουν περισσότερο και περισσότε-
ρο Εσένα Κύριε και όχι εμένα.

Μ ε λ έ τ η  τ ο υ  Λ ό γ ο υ  τ ο υ  Θ ε ο ύ

Διάβασε την Αγία Γραφή και ξα-
ναδιάβασέ την και μην απελπίζεσαι
εάν δεν μπορείς να καταλάβεις κά-
τι από το θέλημα και το νου του Θε-
ού, έστω κι αν νομίζεις ότι είναι ερ-
μητικά κλειστά για εσένα.

Ούτε ν' ανησυχείς, παρόλο που
δεν έχεις σχόλια και επεξηγήσεις.
Προσευχήσου και διάβασε, διάβασε
και προσευχήσου, γιατί το λίγο από
το Θεό είναι καλλίτερο από το πο-
λύ του ανθρώπου. Επίσης, ό,τι είναι
απ' τον άνθρωπο είναι αβέβαιο και
συχνά χάνεται και πέφτει, αλλά ό,τι
είναι απ' το Θεό είναι στερεωμένο
σαν ένα καρφί σε σίγουρο μέρος.

Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να
διαρκεί και να μένει εκτός από αυ-
τά που λαμβάνουμε απ' το Θεό. Ο
λόγος που οι χριστιανοί σήμερα βρί-
σκονται σε τέτοια απώλεια σε μερι-
κά πράγματα, είναι διότι είναι ικα-
νοποιημένοι από ό,τι έρχεται από το

στόμα των ανθρώπων, χωρίς να ψά-
χνουν και να γονατίζουν ενώπιον
του Θεού, έτσι ώστε να γνωρίσουν
από Εκείνον την αλήθεια των πραγ-
μάτων.

Πράγματα που λαβαίνουμε από το
χέρι του Θεού, μας έρχονται σαν
πράγματα από το νομισματοκοπείο,
αν και παλαιά, ωστόσο νέα για εμάς.
Παλιές αλήθειες είναι πάντοτε νέες
σε μας εάν μας έρχονται με το άρω-
μα τ' ουρανού επάνω τους. 

Στον Κύριο ελπίζει 
η ψυχή μας.

Αυτός βοηθός μας
και προστασία μας!

Χάρη σ’ Εκείνον χαίρεται
η καρδιά μας,

αφού εμπιστευόμαστε
στην άγια παρουσία Του.

Ψαλμός 33:20-21

Επιμονή 
στην προσευχή

Ερωτηθείς για το πόση ώρα ξοδεύ-

ει στην προσευχή, η απάντηση του

Τζωρτζ Μυλλερ ήταν:

"Ώρες κάθε μέρα. Αλλά ζω  μέσα

στο πνεύμα της προσευχής. Προσεύ-

χομαι όταν περπατώ,, όταν ξαπλώνω,

και όταν σηκώνομαι. Και οι απαντή-

σεις πάντοτε έρχονται. Δεκάδες χι-

λιάδες φορές οι προσευχές μου έχουν

απαντηθεί. Όταν για κάτι είμαι βέ-

βαιος ότι είναι σωστό, προσεύχομαι

μέχρι να το λάβω.

"Υπάρχει η αναλλοίωτη υπόσχεση

του Κυρίου, και επάνω σ' αυτή ανα-

παύομαι. Το μεγάλο λάθος των παι-

διών του Θεού είναι ότι δεν συνεχί-

ζουν στην προσευχή. Δεν συνεχίζουν

να προσεύχονται, δεν επιμένουν. Αν

επιθυμούν ο,τιδήποτε για τη δόξα του

Θεού, πρέπει να προσεύχονται μέχρις

ότου το λάβουν".
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Δε μπορείς να διαχωρίσεις τη ζωή

σου από την προσευχή σου. Το ένα ε-

ξαρτάται από το άλλο. Η προσευχή

δε μπορεί να σταθεί μόνη της. Είναι

μέρος της συνολικής ζωής. Μεγαλώ-

νει μαζί με τη χριστιανική υπακοή.

Έχεις ποτέ νοιώσει την έλλειψη

της δύναμης της προσευχής; Έχει

γίνει η πίστη σου ξαφνικά πιο αδύ-

ναμη; Ψάξε για την πηγή της δυσκο-

λίας στη ζωή σου. Έχουν προηγηθεί

κάποιες ξαφνικές ανυπακοές; Έχεις

υποχωρήσει από το να υπακούς και

να κάνεις το θέλημα του Θεού σε κά-

τι; Η αμαρτία επηρεάζει ακαριαία

την προσευχή.

Έχεις αμαρτήσει σε κάποιον; Τί-

ποτε δεν επηρεάζει τόσο γρήγορα τη

ζωή της προσευχής σου, όσο η σχέση

σου με άλλα άτομα. Δε μπορεί ν' α-

μαρτάνεις σε κάποιον με τη σκέψη,

τα λόγια ή τις πράξεις. Δε μπορεί να

κρατάς πικρία στη καρδιά σου. Δε

μπορεί να μιλάς κριτικάροντας τους

άλλους, γιατί τότε η ζωή της προσευ-

χής σου αμέσως θα υποφέρει.

Τη στιγμή που αμαρτάνουμε ενά-

ντια στον αδελφό μας, πληγώνουμε

την καρδιά του Θεού. Μήπως η α-

μαρτία έχει σπάσει την επικοινωνία

σου με τους άλλους και έχει εμποδί-

σει την προσευχή σου; Πήγαινε στο

Θεό και στον αδελφό σου αμέσως και

ζήτα συγχώρεση. Διόρθωσε τα πράγ-

ματα χωρίς καθυστέρηση!

Δυνάμωσε την προσευχή
σου με τη ζωή σου


