
Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Ο Θεός έχει μεγάλο απόθεμα με το
οποίο εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση,
γιατί είναι ο Μόνος ικανός να κάνει τα
πάντα! Χριστιανέ, μέχρι να κατορθώ-
σεις να στεγνώσεις τον ωκεανό της με-
γαλοσύνης Του, μέχρι να μπορέσεις να
σπάσεις σε κομματάκια τα πανύψηλα
βουνά της παντοδυναμίας Του, δεν
χρειάζεται να φοβάσαι.

Ο ίδιος Θεός που κρατά τη γη σε
τροχιά, που τρέφει το καιόμενο καμίνι
του ήλιου, και ισορροπεί τα ουράνια
σώματα του ουρανού, έχει υποσχεθεί
να σ' εφοδιάσει με την καθημερινή δύ-
ναμη που χρειάζεσαι. Αυτός που είναι
Ικανός να συγκρατεί το σύμπαν, μην έ-
χεις καμιά αμφιβολία ότι δε θα μπορέ-
σει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του.
Θυμήσου τι έκανε τους παλιούς και-
ρούς, στις προηγούμενες γενιές. Θυ-
μήσου ότι μίλησε κι' έγινε, πως διέταξε
και εκπληρώθηκε. Μήπως Αυτός που

δημιούργησε τον κόσμο θα αποκάμει;
Δημιούργησε τον κόσμο από το τίπο-
τα. Μήπως Αυτός που έκανε όλα αυ-
τά, δεν μπορεί να υποστηρίξει τα παι-
διά Του; Δεν τρέχει στα φτερά του ανέ-
μου, και κάνει τα σύννεφα άρματά Του,
και κρατά τους ωκεανούς στην χού-
φτα του χεριού Του; Πώς μπορεί ν' α-
ποτύχει μαζί σου; Όταν έχει δώσει μια
τόσο πιστή υπόσχεση, σου πέρασε έ-
στω και για ένα λεπτό από το μυαλό, ό-
τι έχει ξεπεράσει τον εαυτό Του, και δε
θα κάνει τα πάντα για να την εκπληρώ-
σει; Ω! όχι! Μην αμφιβάλλεις πλέον.

Ω, Εσύ που είσαι ο Θεός μου και η
δύναμή μου, πιστεύω ότι αυτή η υπό-
σχεση θα εκπληρωθεί, διότι η άφθονη
δεξαμενή της χάρης Σου δεν εξαντλεί-
ται ποτέ, και η υπερπλήρης αποθήκη
της δύναμής Σου δεν θ' αδειάσει από
τους φίλους Σου, ή δεν θ' αρπαχθεί α-
πό τους εχθρούς Σου.

" Θα σ’ ενισχύσω" (Ησα. 41:10) Σ’ Εσένα, Κύριε, κατέφυγα· ποτέ
ας μη ντροπιαστώ· σώσε με, Εσύ
που είσαι δίκαιος.

Δείξε μου τη φροντίδα Σου, τώρα
ελευθέρωσέ με· γίνε πανίσχυρος
προστάτης μου, το καταφύγιό μου,
για να με σώσεις.

Εσύ ’σαι βράχος μου και προ-
στασία μου, αφού υπάρχεις· μ’ οδη-
γείς και με φροντίζεις.

Βγάλε με απ’ την παγίδα που για
μένα έστησαν· γιατί Εσύ ’σαι η δύ-
ναμή μου. Όποτε άφησα στα χέρια
Σου το πνεύμα μου, Κύριε, με λύ-
τρωσες, Θεέ αληθινέ.

Πόσο μεγάλη, Κύριε, η αγαθότητά
Σου, που τη φυλάς για κείνους που
Σε σέβονται! Όλοι μπορούν να
δουν πως τη χαρίζειςσ’ εκείνους
που σ’ Εσένα ελπίζουνε.

Προφυλαγμένους τους κρατάς
στη σιγουριά της παρουσίας Σου.

Ψαλμός 31ος

“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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Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι δύ-
σκολοι καιροί θα έρθουν τις έσχατες
μέρες (Β’ Τιμ. 3:1), και δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι αυτές οι δύσκολες μέρες
βρίσκονται ήδη μπροστά μας. Όπως
προειδοποιεί, ήδη από τώρα βλέπουμε
πόσο αμαρτωλό και κακό γίνεται το
ανθρώπινο γένος, καθώς πολλοί είναι
«φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υ-
περήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους
γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι,
ασυμφιλίωτοι, συκοφάντες, ακρατείς,
άγριοι, αφιλάγαθοι, προδότες, προπε-
τείς, τυφλωμένοι από εγωισμό, περισ-
σότερο φιλήδονοι παρά φιλόθεοι…»
(εδ. 2-4). Αλήθεια, δε ραγίζει η καρδιά
μας με όλη τη βία, εκμετάλλευση, α-
νηθικότητα, απληστία, που συμβαί-
νουν στον κόσμο που ζούμε σήμερα;

Η καρδιά του Κυρίου πρέπει σίγου-
ρα να θλίβεται, όπως συνέβαινε και
στις μέρες του Νώε, όταν είδε ότι «η
κακία τού ανθρώπου πληθυνόταν επά-
νω στη γη, και όλοι οι σκοποί των δια-
λογισμών της καρδιάς του ήσαν μόνον
κακία όλες τις ημέρες…» (Γέν. 6:5-
6). Ακολούθησε η κρίση, και η κρίση
είναι οριστική ενώπιόν μας. Όπως έ-
γραφε ο Απόστολος Πέτρος: «…Οι ση-
μερινοί ουρανοί και η γη, είναι αποτα-
μιευμένοι διαμέσου τού ίδιου λόγου,
καθώς φυλάγονται για τη φωτιά κατά
την ημέρα τής κρίσης και της απώλει-

ας  ασεβών ανθρώπων» (Β΄Πετ. 3:7).
Ωστόσο, ο Πέτρος, δε μας προειδο-

ποιεί απλώς για τη βεβαιότητα της ερ-
χόμενης κρίσης, αλλά μας υπενθυμίζει
ότι ο Κύριος είναι υπομονετικός «…μη
θέλοντας μερικοί να απολεστούν, αλ-
λά όλοι νάρθουν σε μετάνοια» (εδ. 9).
Αν και δε γνωρίζουμε πόσο ακόμη χρό-
νο ο Κύριος θα επιτρέψει, εντούτοις
γνωρίζουμε ότι η καρδιά Του είναι υ-
πέρ μας, εκμεταλλευόμενοι την ώρα:
«…εξαγοραζόμενοι τον καιρό, επειδή
οι ημέρες ε ίναι πονηρές» (Εφεσ.
5:16). Επιθυμεί να κάνουμε τη διαφο-
ρά μέσα στον κόσμο. Μας καλεί να γί-
νουμε τα παιδιά Του «άμεμπτοι και α-
κέραιοι, χωρίς ψεγάδι, μέσα σε μια γε-
νεά στρεβλή και διεστραμμένη» και
«να λάμπουμε σαν φωστήρες μέσα
στον κόσμο, κρατώντας τον λόγο τής
ζωής» (Φιλιπ. 2: 15-16). Ανεξάρτητα
από το πόσο ανυπόφορες μπορεί να
μας φανούν οι συνθήκες στον κόσμο,
ο Κύριος μπορεί ακόμη να κάνει θαυ-
μαστά πράγματα! Πράγματι, μέσα στη
Βίβλο μάς υπενθυμίζουν ότι Εκείνος
κάνει μερικά από τα μεγαλύτερα έργα
Του στις πιο δύσκολες ώρες, όπως στις
ιστορίες του Ιωσήφ, του ΄Εζρα, του
Νεεμία, της Εσθήρ, της Ρουθ και της
Άννας. Απλά σκέψου το τι έκανε ο Κύ-
ριος ανάμεσα στους πρώτους μαθητές
ακόμη και όταν αντιμετώπισαν μεγάλη

πίεση και διωγμούς από μια ειδωλολα-
τρική αυτοκρατορία!

Έτσι, η ερώτηση σήμερα δεν  είναι
εάν ο Κύριος μπορεί να κάνει υπερφυ-
σικά πράγματα και να επηρεάσει τις
ζωές των ανθρώπων γύρω μας, διότι
παραμένει ακόμη ο ίδιος Θεός, που
διαθέτει απεριόριστη δύναμη και
πλούτο, καθώς και την καρδιά, για να
ελευθερώσει και να σώσει και να ανα-
ζωπυρώσει. Η ερώτηση είναι, πού βρί-
σκονται εκείνοι οι άνθρωποι, που θα
επιτρέψουν στη δύναμή Του και στη
χάρη Του να φανεί μέσα από τη ζωή
τους; Πού είναι εκείνοι που θα στρέ-
ψουν όλη τους την προσοχή προς
Εκείνον και θα Τον εκζητήσουν γι’ αυ-
τή τη γενιά; Πού είναι αυτοί που θα
ξοδέψουν χρόνο μαζί Του, εκζητώντας
την παρουσία Του και την πληρότητα
του Πνεύματός Του στη ζωή τους;
Πού είναι αυτοί που θα βάλουν την ε-
μπιστοσύνη τους σ’ Εκείνον και στη
δύναμή Του και θα περπατήσουν με
πίστη για να κάνουν το θέλημά Του;

Mε τέτοιες ερωτήσεις κατά νου, εί-
θε όλοι μας να αφιερώσουμε τον εαυ-
τό μας πλήρως στον Κύριο και στο έρ-
γο Του, και να ζητήσουμε μεγαλύτερη
πληρότητα του Αγίου Του Πνεύματος
στη ζωή μας και στην υπηρεσία μας σ’
αυτές τις δύσκολες τελευταίες μέρες. 

Ο υ ρ ά ν ι α  β ο ή θ ε ι α  τ ι ς  τ ε λ ε υ τ α ί ε ς  μ έ ρ ε ς
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O ευλογημένος Κύριός μας Ιησούς Χρι-
στός είπε πάνω στο Σταυρό: "Τετέλεσται"

(Ιωα. 19:30) - ο σκοπός της ζωής Του ο-
λοκληρώθηκε, τελείωσε, σύμφωνα με το
σχέδιο του Θεού και θα πρέπει να είμα-
στε για πάντα ευγνώμονες για τη λύτρω-
ση, που είναι δική μας διότι ο Χριστός ε-
πέμεινε μέχρι το τέλος και τελείωσε το έρ-
γο που Του είχε ανατεθεί. Όλη η δόξα και
η τιμή ανήκει στο άξιο Όνομά Του! 

Ο Απόστολος Παύλος έκανε την εξής
μαρτυρία: "....τον δρόμο έχω τελειώσει,

την πίστη έχω τηρήσει" (Β΄Τιμ. 4:7). Πα-
ρόλο που αντιμετώπισε πολλά σκληρά
και δύσκολα μέρη στο μονοπάτι της ζω-
ής του, δεν τα απέφυγε, αλλά πίεσε στο
να "τελειώσει τον δρόμο του με χαρά", εκ-
πληρώνοντας αυτό που του έδωσε ο Θε-
ός να κάνει (Πράξ. 20:24). Eίχε έναν συ-
γκεκριμένο σκοπό και πίεζε για την εκ-
πλήρωσή του (Φιλιπ. 3:14).

Ο δρόμος μπροστά σου και μπροστά
μου μπορεί να φαίνονται ασήμαντοι σε
σύγκριση με αυτά τα δύο ένδοξα παρα-
δείγματα, αλλά κι' εμείς επίσης, πρέπει
να έχουμε στόχο το να επιμένουμε μέχρι
το τέλος, να περιμένουμε να λάβουμε "μια

κληρονομία άφθαρτη και αμόλυντη και α-

μάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας

στους ουρανούς" (Α΄Πετ. 1:4). Πρωταρ-
χικά, θα πρέπει να επιθυμούμε να επιμέ-

νουμε για χάρη του Πατέρα και του Υιού,
ώστε σε ολόκληρη την αιωνιότητα να εί-
μαστε "...σε έπαινο της δόξας της χάρης

Του" (Εφεσ. 1:6) - η χάρη του Θεού επε-
κτάθηκε σ' εμάς ώστε να μπορέσουμε ν'
αντέξουμε. Με τη χάρη Του απαιτείται το
μέρος μας, ένας συγκεκριμένος σκοπός
και το να παραμένουμε σ' αυτό το δρόμο.

Δεν πρέπει να σχεδιάζουμε το δικό μας
δρόμο, αλλά να ζητάμε συνεχώς ν' απο-
φασίζουμε το αγαθό θέλημα του Θεού και
τι Τον ευαρεστεί και να εμπιστευόμαστε
στην οδηγία Του. Μας έχει δώσει τον Άγιο
Λόγο Του ως αλάνθαστο οδηγό, και έχου-
με το Άγιο Πνεύμα ως ασφαλή οδηγό. Αν
υπακούμε, τότε θα προφυλαχθούμε από
το να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτού
του κόσμου, που οδηγεί στη μεγάλη α-
πώλεια.

Μια από τις πιο δύσκολες σκοπιές της
χριστιανικής ζωής με την οποία "παρα-
μένουμε στο δρόμο" είναι η προσευχή.
Ακούστε πάλι την οικεία συμβουλή του
Κυρίου μας προς τους μαθητές Του την
κρίσιμη ώρα στη Γεθσημανή: "Αγρυπνεί-

τε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε

σε πειρασμό. Το πνεύμα είναι βεβαίως

πρόθυμο, αλλά η σάρκα ασθενής" (Ματθ.
26:41). Μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι η
προσευχή είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά έ-
χουμε αποτυχίες στην προσευχή και με

ντροπή ομολογούμε ότι "...η σάρκα είναι

ασθενής". Υπάρχει ένας άγριος εχθρός
που θα εκμεταλλευθεί κάθε ευκαιρία για
να μας στρέψει μακριά από την προσευ-
χή. Θεέ μας, βοήθησέ μας να είμαστε δυ-
νατοί για να κάνουμε το μέρος μας με
σταθερό σκοπό, με σθεναρή αυταπάρνη-
ση, με σκληρή προσπάθεια και με συνε-
χή αναζήτηση της θαυμαστής βοήθειας
του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να μπο-
ρούμε να προσευχόμαστε με έναν απο-
τελεσματικό τρόπο. "Όχι με δύναμη ούτε

με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα μου, λέει ο

Κύριος των δυνάμεων" (Ζαχ. 4:6).
Ας προσευχόμαστε ο ένας για τον άλ-

λον, ώστε σ' αυτές τις κρίσιμες, τελευταί-
ες ώρες να ενθαρρυνθούμε και να γίνου-
με ικανοί να υπερισχύσουμε με το Θεό ό-
χι μόνον για τη δική μας νίκη, αλλά και
για τις οικογένειές μας, τις εκκλησίες μας
και το έθνος μας. Ο Παντοδύναμος Θεός
μας είναι ικανός και θέλει να κάνει πολύ
περισσότερα από αυτά που βλέπουμε
τώρα. Ας γίνει καθημερινή μας κραυγή
στο Θεό: "Ω Κύριε, ζωοποίησε το έργο

Σου..." (Αββ. 3:2). Ας ζητούμε να κάνου-
με το μέρος μας ικετεύοντας το Θεό να
εκχύσει το Άγιο Πνεύμα Του σε όλο τον
κόσμο, φέρνοντας εκατομμύρια ανθρώ-
πων στη σωτηρία, για τη δόξα της χάρης
Του!

H παρουσία και η δύναμη του Αγίου Πνεύματος
Η εκκλησία είναι αβοήθητη χωρίς την

παρουσία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύ-
ματος. Ο ανθρώπινος πλούτος της εκ-
κλησίας ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλος. Οι
ευκαιρίες της εκκλησίας ποτέ δεν ήταν
τόσο ένδοξες. Η ανάγκη για υπηρεσία
στην εκκλησία ποτέ δεν ήταν τόσο επεί-
γουσα. Η κρίση είναι σοβαρή και η εκ-
κλησία κλονίζεται αβοήθητη εν μέσω της
κρίσης. Η εκκλησία έχασε την εξουσία,
το μυστικό της σοφίας και το δώρο της
δύναμης  μέσα από την επίμονη και σκό-
πιμη αγνόηση του Αγίου Πνεύματος του
Θεού. Η σύγχυση και η αδυναμία είναι
αναπόφευκτες, όταν η σοφία και οι πηγές
του κόσμου αντικαθιστούν την παρουσία
και τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού.

Η παρουσία του Πνεύματος είναι βα-
σική και κεντρική στο έργο της εκκλησίας.
Τίποτε άλλο δεν ωφελεί. Μακριά από Αυ-
τόν, η σοφία γίνεται ανοησία και η δύνα-
μη αδυναμία. Η μάθηση είναι τυφλή στην
πνευματική αλήθεια έως ότου Εκείνος α-
ποκαλυφθεί. Η λατρεία είναι ειδωλολα-
τρία έως ότου Εκείνος εμπνεύσει. Το κή-
ρυγμα είναι αδύναμο, εάν δεν αποτελεί
μια απόδειξη της δύναμής Του. Η προ-
σευχή είναι άκυρη εάν Εκείνος δεν την
ενεργοποιήσει. Οι ανθρώπινες πηγές μά-
θησης και οργάνωσης, της αφθονίας και
του ενθουσιασμού, της μεταρρύθμισης
και της φιλανθρωπίας, είναι χειρότερες

από άχρηστες εάν δεν υπάρχει το Άγιο
Πνεύμα μέσα τους. Η εκκλησία πάντοτε
αποτυγχάνει στο θέμα της  αυτοπεποί-
θησης. Η εκκλησία πάντοτε αποτυγχάνει
στο σημείο της εμπιστοσύνης στη δύνα-
μή της. Όταν η εκκλησία λειτουργεί όπως
ένα τσίρκο, μπορεί να υπάρχει κόσμος,
όμως δεν υπάρχει η δόξα του Κυρίου!

Για αυτό, η προσευχή είναι το τεστ της
πίστης και το μυστικό της δύναμης. Το
Πνεύμα του Θεού μοχθεί στη ζωή της
προσευχής. Τα θαύματα είναι το άμεσο
έργο της δύναμής Του και χωρίς θαύμα-
τα η εκκλησία δεν μπορεί να ζήσει. Το
σώμα μπορεί να διαφωνεί, αλλά είναι το
Άγιο Πνεύμα που μας καθοδηγεί. Η μόρ-
φωση μπορεί να εκπολιτίσει, αλλά η γέν-
νηση από το Πνεύμα είναι που σώζει. Η
ενέργεια της σάρκας μπορεί να δημιουρ-
γήσει καταπληκτικά πράγματα, να οργα-
νώνει εκδηλώσεις και να συλλέξει εκα-
τομμύρια, αλλά το ναό του Ζωντανού Θε-
ού τον κάνει μόνο η παρουσία του Αγίου
Πνεύματος. Η ρίζα της παρούσας θλίψης
είναι ότι η εκκλησία έχει περισσότερη πί-
στη στον κόσμο και στη σάρκα παρά στο
Άγιο Πνεύμα  και τα πράγματα δεν θα κα-
λυτερέψουν μέχρι να επιστρέψουμε στην
αληθινή Παρουσία και Δύναμή Του. Η
πνοή από τους τέσσερεις ανέμους θα με-
τατρέψει το θάνατο σε ζωή και τα ξερά
κόκκαλα σε ισχυρούς στρατούς, όμως

αυτά έρχονται μόνο με προσευχή. 
Ξαναλέω ότι αυτό το υπερφυσικό δώ-

ρο είναι για συνηθισμένους ανθρώπους.
Όλοι μας μπορούμε να πληρωθούμε α-
πό το Άγιο Πνεύμα, όπως οι 120 την η-
μέρα της Πεντηκοστής. Οι προϋποθέσεις
είναι οι ίδιες για όλους. Μετανοήστε, Ζη-
τείστε, Λάβετε, Υπακούστε.

Παραμένοντας στην πορε ία μας

Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ
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Παγκόσμια η ανάγκη!
Παγκόσμια η κλήση!

«Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμε-

ων… διότι όστις εγγίζει εσάς, εγγίζει την κό-

ρην του οφθαλμού αυτού» Ζαχαρίας 4:8

Κάποιο βράδυ σε μια πόλη της Αμερικής

δυο μασκοφόροι ληστές πλησίασαν ένα νυ-

χτοφύλακα την ώρα που έκανε τη βάρδια

του. Η διαδικασία είναι απλή και γνωστή. Πε-

ρίστροφο, κοφτές κουβέντες, άγριο μάτι, τυ-

ποποιημένες φράσεις και φυσικά το πορτο-

φόλι. Γι’ αυτό γίνεται όλη η φασαρία. Πράγ-

ματι ο φτωχός εκείνος μεροκαματιάρης έ-

δωσε το πορτοφόλι του χωρίς κουβέντες.

Αμέσως το άρπαξαν και πήγαν λίγα  βήματα

πιο κάτω για να παραλάβουν τα κέρδη. Μό-

λις το άνοιξαν, όμως, διαπίστωσαν ότι δεν εί-

χε τίποτα μέσα, παρά μονάχα μια φωτογρα-

φία. Ο νυχτοφύλακας, η γυναίκα του και πέ-

ντε παιδάκια, ηλικίας δύο έως εφτά χρόνων.

Οι ληστές τα έχασαν. Έβαλαν τη φωτογρα-

φία στη θέση της και κοιτάχτηκαν για λίγο

φοβισμένοι. Τελικά το αποφάσισαν. Πήγαν

πίσω το πορτοφόλι στο φτωχό φύλακα, του

ζήτησαν συγνώμη και μάλιστα έβγαλαν από

τις τσέπες τους όσα λεφτά είχαν, κάπου 50

δολάρια, και του τα έδωσαν φανερά μετα-

νιωμένοι γι’ αυτό που σκόπευαν να κάνουν.

Οι τρόποι που χρησιμοποιεί ο Θεός για να

προστατεύει τα παιδιά του είναι κάτι το αξιο-

θαύμαστο. Πόσο δεν το έχουμε καταλάβει

και γι’ αυτό γεμίζουμε άγχος, φόβο και ανη-

συχία. Έχουμε έναν Παντοδύναμο Θεό, που

κρατάει στα χέρια Του τη ζωή μας και μάλι-

στα μας βεβαιώνει πως μας προσέχει σαν

«κόρη οφθαλμού».

Πόσο αυτό πρέπει να μας γεμίζει ειρήνη

και σιγουριά! Πόσο ασφαλείς θα ‘πρεπε να

νιώθουμε στα χέρια Του ακουμπισμένοι και

δοσμένοι στην αγκαλιά Του!

Π α ρ ά ξ ε ν η  ι σ τ ο ρ ί α

Μακάρι να ενθαρρυνθούμε σήμερα να προσευχόμαστε με πιστότητα και ζή-

λο! Αν και υπάρχουν στον ορίζοντα μαύρα σύννεφα κρίσης, που προβάλλουν ο-

λοένα και πιο απειλητικά, ωστόσο υπάρχουν και σύννεφα με ευλογίες που ο

Θεός επιθυμεί να δώσει σ' αυτόν τον κόσμο που χάνεται. Ας γίνουμε αυτοί των

οποίων οι προσευχές θα τα διαπεράσουν και θ' απελευθερώσουν τα ελέη και

την σωτηρία που Εκείνος μπορεί και θέλει να δώσει. Μακάρι ο Θεός να μας

βοηθήσει μέσα στην ανθρώπινή μας αδυναμία να εξαρτηθούμε από την άγια πα-

ντοδυναμία Του, κι' ύστερα να γονατίσουμε με δέος και λατρεία καθώς πραγ-

ματοποιεί το θαυμάσιο έργο της σωτηρίας Του. Ας μη χάσουμε την ώρα της ευ-

καιρίας μας, την ώρα του να δεχτούμε μια θαυμαστή επίσκεψη του Αγίου Πνεύ-

ματος του Θεού σ' εμάς, στην εκκλησία μας, στο έθνος μας και στον κόσμο!

Είμαστε κοντά σε κάτι που είναι τόσο πολύτιμο, τόσο ζωτικό, τόσο ουσιαστι-

κό, ώστε δεν πρέπει να είμαστε τόσο αδιάφοροι ή χλιαροί γι' αυτό. Μακάρι με

φόβο να σταθούμε μπροστά στην ευθύνη μας και να ζητήσουμε  το Θεό με όλη

μας την καρδιά να εκπληρώσει όλα όσα έχει σκεφτεί για εμάς. Αυτό πρέπει να

γίνει με ταπεινή και συντετριμμένη καρδιά, γιατί τέτοια καρδιά ζωοποιεί ο Θε-

ός: "Επειδή, έτσι λέει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, αυτός που κατοικεί την αιω-

νιότητα, του οποίου το όνομα είναι: Ο Άγιος: Εγώ κατοικώ στα υψηλά, και σε ά-

γιο τόπο· και μαζί με του συντριμμένου την καρδιά, και του ταπεινού το πνεύ-

μα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, και να ζωοποιώ την καρδιά των συ-

ντριμμένων" (Ησα. 57:15).

Η επίσκεψη του Θεού στη ζωή μας

Όταν η Βασίλισσα Εσθήρ και οι

Εβραίοι στην αιχμαλωσία βρέθηκαν

μπροστά στον κίνδυνο της εξολόθρευ-

σής τους, νήστεψαν και προσευχήθη-

καν. Ήταν αυτή η απειλητική κατα-

στροφή που τους οδήγησε σε μια τό-

σο επιτακτική, επίμονη προσευχή, ώ-

στε να μη φάνε και να μην πιουν τρεις

ολόκληρες μέρες και τρεις νύχτες.

Βιώνουμε τέτοιες μέρες σύγχυσης

που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος

και γι’ αυτό μας καλεί ο Θεός να Τον

εκζητήσουμε να μας βοηθήσει και να

επέμβει άμεσα (Ιερ.29:11-13). Είναι μια

κλήση για εμάς να νηστέψουμε και να

προσευχηθούμε, αφήνοντας ο,τιδήποτε

άλλο στην άκρη για να εκζητήσουμε

τον Κύριο μέχρι να έρθει και να βρέ-

ξει επάνω μας η δικαιοσύνη Του

(Ωσηέ 10:12).

Σε κάθε εποχή, οι άνθρωποι του Θε-

ού βρήκαν απελευθέρωση από τους ε-

χθρούς τους, όταν εκζήτησαν το έλεος

του Κυρίου με νηστεία και προσευχή.

Ο Σωτήρας όχι μόνο προσευχήθηκε,

αλλά δίδαξε επίσης τους μαθητές Του

να νηστεύουν. Ο μόνος περιορισμός

που έβαλε ο Σωτήρας για τη νηστεία

ήταν να γίνεται χωρίς υποκρισία

(Ματθ.6:16-18).

Όταν ο χριστιανός νηστεύει, σημαί-

νει ότι βάζει το Θεό πρώτο. Όταν νη-

στεύουμε και προσευχόμαστε για ανα-

ζωπύρωση και για την παγκόσμια έκ-

χυση του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει

ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσου-

με όλη την καρδιά μας και όλο μας το

είναι στην προσευχή και να περιμέ-

νουμε το Θεό για την αναζωπύρωση.

Επιπλέον, η νηστεία και η προσευχή

με όλη μας την καρδιά για το σπίτι,

τους αγαπημένους μας, την εκκλησία

ή το έθνος, σημαίνει να βάζουμε αυ-

τές τις ανάγκες πριν τις ανάγκες της

τροφής και των άλλων πραγμάτων,

που μας αποσπούν από την προσευχή

για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος.

Σήμερα, ο κόσμος κυριεύεται από τις

δυνάμεις του κακού. Αυτές οι οδηγη-

μένες από την κόλαση δυνάμεις, πρέ-

πει να αποκρουστούν και να απωθη-

θούν από τις δυνάμεις της δικαιοσύ-

νης. Τώρα, πρέπει να εκζητήσουμε τον

Κύριο με όλη μας την καρδιά, μέχρι

να έρθει και να βρέξει επάνω μας δι-

καιοσύνη! Πρέπει να επιθυμούμε την

αναζωπύρωση στα σπίτια μας, στις εκ-

κλησίες και στο έθνος, περισσότερο

από όσο επιθυμούμε την τροφή και

τον ύπνο, περισσότερο από όσο επιθυ-

μούμε την εργασία, τους συγγενείς και

τους φίλους. Ω, ολόκληρη η καρδιά

μας μέσα μας ας στραφεί προς το Θεό

με την προσευχή: "Θεέ μας, σώσε το

έθνος μας!" 

«Και μη φοβηθείτε από εκείνους που

θανατώνουν το σώμα, οι οποίοι όμως δεν

μπορούν να θανατώσουν την ψυχή· αλλά,

φοβηθείτε μάλλον αυτόν που μπορεί να α-

πωλέσει και την ψυχή και το σώμα μέσα

στη γέεννα». Ματθαίος 10:28
Ήταν μια πολύ απλή, λαϊκή γυναίκα.

Φτωχική η οικογένειά της. Διάβαζε το Λό-
γο του Θεού. Πάλευε μόνη της να καταλά-
βει, με τα λίγα γράμματα που ήξερε. Ο Θε-
ός τής είχε φωτίσει το νου. «Θέλω να ζω ό-
πως ο Χριστός», έλεγε και ξανάλεγε. Κά-
ποτε ο γιος της έπαθε ένα σοβαρότατο αυ-
τοκινητιστικό ατύχημα. Νοσοκομείο, εγ-
χειρήσεις, λάμες, ατέλειωτες ταλαιπωρίες.
Γογγυσμός όμως δεν βγήκε ποτέ από τα
χείλη της. «Δύσκολα είναι», έλεγε, «μα ε-
γώ ευχαριστώ το θεό και προσεύχομαι για
να ανοίξουν τα μάτια του γιου μου μέσα
από το ατύχημα αυτό και να κοιτάξει προς
το Θεό. Αυτά είναι που μετράνε και όχι τό-
σο η υγεία του».

Ας δοξάζουμε το Θεό για κάποιες τέτοι-
ες ψυχές. Αν είμαστε απλοί και ταπεινοί,
θα μας αποκαλύπτει ο Κύριος το θέλημά
Του, τις αλήθειες Του, το Νόμο Του. Δια-
φορετικά θα μπαινοβγαίνουμε στην εκ-
κλησία χωρίς Χριστό, χωρίς αναγέννηση,
και θα σέρνουμε μαζί μας τις θεωρίες μας,
τις θεολογίες μας και τις φιλοσοφίες μας.
Τα παιδιά μας θα χάνονται στην αμαρτία
και εμείς δεν θα πονάμε. Κι όταν κάτι τους
συμβεί, θα το φέρνουμε βαρέως, χωρίς
καν να αναλογιστούμε το πνευματικό κέρ-
δος που μπορεί να προκύψει.

Οπωσδήποτε τα πνευματικά πράγματα
με πνευματικό τρόπο ανακρίνονται. Και
στη ζωή του παιδιού του Θεού όλα είναι
πνευματικά. Ας προσκολληθούμε στο ευ-
αγγέλιο και ας μάθουμε να ερμηνεύουμε
τα πάντα με πίστη και νου Χριστού, για να
δούμε ευλογίες και απαντήσεις στις προ-
σευχές μας, στα σπίτια μας, στα παιδιά
μας. Για να δούμε προκοπή στο τόπο μας.

Ευλογημένο…....ατύχημα!
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Τα άνω φρονείτε

«Αν, λοιπόν, συναναστηθήκατε
μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητάτε,
όπου είναι ο Χριστός καθισμένος στα
δεξιά τού Θεού. Τα άνω φρονείτε, ό-
χι αυτά που είναι επάνω στη γη.
Επειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας εί-
ναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέ-
σα στον Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή
μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φα-
νερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.»
(Κολ. 3:1-4).

Ακριβώς τώρα, διεξάγεται μια με-
γάλη μάχη. Οι πολεμιστές χρησιμο-
ποιούν κάθε μέσο που έχουν στη διά-
θεσή τους για να καταλάβουν το έδα-
φος. Αυτό το έδαφος είναι οι σκέψεις
μας. Η μάχη είναι αόρατη, και σχε-
δόν χωρίς θόρυβο απ’ έξω, αλλά μέ-
σα, η βοή και η σύγκρουση δύο μεγά-
λων στρατών γεμίζουν το πεδίο μά-
χης του μυαλού μας.

Από τη μια μεριά στέκεται ο σατα-
νάς, ο σφετεριστής πρίγκιπας αυτού
του κόσμου. Στο οπλοστάσιό του, μας
δελεάζει με πράγματα αυτής της ζω-
ής,  πράγματα αυτού του προσωρινού
κόσμου. Μας βομβαρδίζει με κοσμικά
θέλγητρα, όπως όνειρα επιτυχίας, ό-
νειρα μεγάλης αποχώρησης, όνειρα
μεγάλων τιμών, κύρους, πλούτου,
και με το μεγαλύτερο όπλο του, τη
δύναμη, που μπορεί να είναι οικονο-
μική, πολιτική, δύναμη με ό,τι ασχο-

λείσαι, δύναμη στις συναναστροφές
σου, στο σπίτι σου, ή μεταξύ των φί-
λων σου.

Και αν αυτό δεν δείχνει μια φοβε-
ρή δύναμη επάνω τους, ο σατανάς έ-
χει σαν έμπιστο σύμμαχό του τον
«Εαυτό», αυτόν που μπορείς να τον
ονομάσεις και προδότη, γιατί είναι
ένας εισβολέας και ασκεί αξιοσημεί-
ωτη επιρροή στις σκέψεις μας.

Από την άλλη μεριά στέκεται Εκεί-
νος. Ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Ο
Αμνός που σφαγιάστηκε από τη δη-
μιουργία του κόσμου. Το οπλοστάσιό
Του περιλαμβάνει ένα όπλο. Παρ’ ό-
λο που είναι μόνο ένα, είναι το ισχυ-
ρότερο που γνώρισε ποτέ αυτός ο κό-
σμος. Έχει αρπάξει ψυχές και έχει
νικήσει καρδιές χιλιάδες και χιλιά-
δες από την εξουσία του σατανά.
Έχει νικήσει τον εχθρό πάλι και πά-
λι με την αόρατη δύναμή του.

Αυτό το μοναδικό όπλο είναι ένας
παλιός τραχύς σταυρός. Επάνω σ’
αυτόν σταυρώθηκε ο Θεός όλης της
δόξας. Αλλά ο θάνατος δε μπόρεσε
να Τον κρατήσει. Αναστήθηκε ένδο-
ξα νικώντας το θάνατο, την αμαρτία,
το σατανά, και γενικά όλο τον κό-
σμο και τη δύναμή του. Αυτός ο σταυ-
ρός μάς δείχνει το ύψος, το βάθος, το
μήκος και το πλάτος της μεγάλης α-
γάπης του Θεού για σένα και για μέ-

να. Και παρ’ όλο που τα χρόνια έχουν
περάσει, το βάθος της θυσίας που έ-
γινε επάνω σ’ αυτόν το σταυρό, ακό-
μη κυβερνά όλη μας την καρδιά, ό-
λες μας τις σκέψεις.

Έτσι, υπάρχει η μάχη. Και υπάρ-
χουν και οι πολεμιστές. Και εμείς
βρισκόμαστε στο μέσο. Ο σοφός Από-
στολος Παύλος μάς δίνει το κλειδί
της νίκης σ’ αυτή τη μάχη με μία μό-
νο λέξη. Η νίκη εξαρτάται από σένα
και από μένα. Αυτή η τόσο μικρή ση-
μαντική λέξη είναι «φρονείτε». Φρο-
νείτε, μας γράφει. ΦΡΟΝΕΙΤΕ τα ά-
νω.

Μου φέρνει στο μυαλό έναν άνδρα
που παίρνει μια βαριοπούλα και βά-
ζει έναν πάσσαλο βαθειά μέσα στη
γη. Μια για πάντα, είναι τόσο βαθειά
που ακόμη και να ήθελε δε θα μπο-
ρούσε να τον ξανατραβήξει ποτέ επά-
νω. Βάζει το…...“ΦΡΟΝΕΙΤΕ”. Αυτό
τακτοποιεί τα πάντα, και τελειώνει
τον πόλεμο. 

Ο σατανάς δε μπορεί να κάνει τίπο-
τε απέναντι σε μια τέτοια θεία από-
φαση, και ο Θεός δε μπορεί να κάνει
τίποτε χωρίς αυτήν. Η θέλησή σου εί-
ναι το κύριο κλειδί γι’ αυτή τη μάχη.
Έτσι κάνε την επιλογή σου. Ενεργο-
ποίησέ την μια για πάντα. Μπήξε τον
πάσσαλό σου. Μόνον τότε θα υπάρξει
ειρήνη στην κοιλάδα σου. Αμήν.

"...Είσαι μεγάλος, και κάνεις θαυμαστά έργα· Εσύ είσαι ο

μόνος Θεός" (Ψαλ. 86:10).

Όταν κάποιος ξεκινά ένα σημαντικό έργο, μελετά και προ-

σέχει να υπολογίσει το πόσο μεγάλο είναι το έργο του.

Άνθρωποι της επιστήμης, στη μελέτη της φύσης χρειάζο-

νται χρόνια εργασίας για να καταλάβουν τη σημασία, για

παράδειγμα, του ήλιου και των ουράνιων σωμάτων.

Και δεν αξίζει ο ένδοξος Θεός μας, ώστε δίκαια να πάρου-

με χρόνο για να γνωρίσουμε και να λατρεύσουμε τη μεγα-

λειότητά Του;

Ωστόσο, πόσο επιφανειακή είναι η γνώση μας για τη

μεγαλειότητα του Θεού. Δυστυχώς δε δίνουμε τον απαι-

τούμενο χρόνο στον εαυτό μας να Τον προσκυνήσουμε, κι'

έτσι να βρεθούμε κάτω από τη βαθιά επιρροή της ακατα-

νόητης μεγαλοπρέπειας και δόξας Του.

Μελετήστε τα παρακάτω εδάφια μέχρις ότου γεμίσετε με

την αίσθηση του πόσο ένδοξος είναι ο Θεός.

"Ο Κύριος είναι μέγας, και υπερβολικά αξιύμνητος· και η

μεγαλοσύνη Του ανεξιχνίαστη... θα διηγούμαι τη μεγαλο-

σύνη Σου· θα διαδίδουν την ανάμνηση του πλήθους τής

αγαθότητάς Σου..." (Ψαλ. 145:3, 6-7).

Μη φαντάζεστε ότι είναι εύκολο να καταλάβετε το νόημα

αυτών των λέξεων. Πάρτε χρόνο για να κυριαρχήσουν

αυτές οι λέξεις μέσα στην καρδιά, μέχρις ότου γονατίσετε,

ίσως, σε σιωπηλή λατρεία ενώπιον του Θεού. 

"Ω! Κύριε, Θεέ... δεν υπάρχει κανένα πράγμα δύσκολο σε

Σένα... ο Θεός ο Μεγάλος, ο Ισχυρός... μεγάλος σε βουλή,

και δυνατός σε έργα..." (Ιερ. 32:17-19).

Και ακούστε την απάντηση του Θεού: "Δες, Εγώ είμαι ο

Κύριος ο Θεός κάθε σάρκας· υπάρχει κάποιο πράγμα

δύσκολο σε Μένα;" (εδ. 27).

Η σωστή κατανόηση της μεγαλοσύνης του Θεού παίρνει

χρόνο. Αλλά εάν δίνουμε στο Θεό την τιμή που Του αρμό-

ζει και αν η πίστη μας αυξάνοντας δυναμώνει στη γνώση

του πόσο μεγάλο και δυνατό Θεό έχουμε, θα οδηγηθούμε

να παραμείνουμε στο εσωτερικό μας "ταμείο" γονατισμέ-

νοι σε ταπεινή λατρεία ενώπιον αυτού του μεγάλου και

θαυμαστού Θεού. Μέσα στο μεγάλο Του έλεος, θα μας

διδάξει μέσω του Αγίου Πνεύματος να πούμε:

"...ο Κύριος είναι μεγάλος Θεός, και μεγάλος Βασιλιάς,

περισσότερο από όλους τούς θεούς. ... Ελάτε, ας προσκυ-

νήσουμε και ας προσπέσουμε· ας γονατίσουμε μπροστά

στον Κύριο, τον Δημιουργό μας" (Ψαλ. 95:3,6).

H μεγαλοσύνη του Θεού
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"Εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ· αυτό είναι το
όνομά μου· και δεν θα δώσω τη δόξα
μου σε άλλον..." (Ησα: 42:8)

"...Επειδή, εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ, που
σε θεραπεύω" (Εξ. 15:26)

"Δες, εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός
κάθε σάρκας· υπάρχει κάποιο πράγ-
μα δύσκολο σε μένα;" (Iερ. 32:27)

"Επειδή, εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θε-
ός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασ-
σα, και τα κύματά της ηχούν· το όνο-
μά του είναι ο ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμε-
ων" (Ησα. 51:15)

"Εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ ο Θεός σου,
που σε ανέβασε από τη γη τής Αιγύ-
πτου· πλάτυνε το στόμα σου, και θα
το γεμίσω" (Ψαλ. 81:10)

"Έτσι λέει ο ΚΥΡΙΟΣ, ο οποίος σε
λύτρωσε, και σε έπλασε από την κοι-
λιά: Εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ, που δημι-
ούργησα τα πάντα· ο μόνος που ά-
πλωσα τους ουρανούς, που στερέω-
σα τη γη από μόνος μου" (Ησα.
44:24)

" Εγώ, εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ· και ε-
κτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υ-
πάρχει" (Hσα. 43:11)

"Δείτε, τώρα, ότι εγώ, εγώ είμαι, και,
δεν υπάρχει Θεός άλλος, εκτός από
μένα..." (Δευτ. 32:39)

"Έτσι λέει ο ΚΥΡΙΟΣ, ο Βασιλιάς τού
Ισραήλ, και ο Λυτρωτής του, ο
ΚΥΡΙΟΣ των δυνάμεων: Εγώ είμαι ο
πρώτος, και εγώ ο έσχατος· και εκτός
από μένα Θεός δεν υπάρχει" (Ησα.
44:6)

"Μη φοβάσαι· επειδή, εγώ είμαι μα-
ζί σου· μη τρομάζεις· επειδή, εγώ εί-
μαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλι-
στα, σε βοήθησα· μάλιστα, σε υπερα-
σπίστηκα με το δεξί χέρι τής δικαιο-
σύνης μου" (Ησα. 41:10)

"Επειδή, έτσι λέει ο ΚΥΡΙΟΣ, αυτός
που δημιούργησε τους ουρανούς· αυ-
τός ο Θεός που έπλασε τη γη και την
έφτιαξε· ο οποίος τη στερέωσε, την έ-
κτισε όχι μάταια, αλλά την έπλασε για
να κατοικείται. Εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ,
και δεν υπάρχει άλλος" (Ησα. 45:18)

"...Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτο-
ρας· περπάτα μπροστά μου, και να εί-
σαι τέλειος" (Γεν. 17:1)

"Εγώ, εγώ είμαι που σας παρηγο-
ρώ..." (Ησα. 51:12)

" Αλλ' εκείνος που καυχάται, ας καυ-
χάται σε τούτο: Ότι εννοεί και γνωρί-
ζει εμένα, ότι εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ,
που κάνω έλεος, κρίση, και δικαιοσύ-
νη επάνω στη γη· επειδή, σ' αυτά ευ-
αρεστούμαι, λέει ο ΚΥΡΙΟΣ" (Ιερ.
9:24)

"Ησυχάστε, και γνωρίστε ότι εγώ εί-
μαι ο Θεός· θα υψωθώ ανάμεσα στα
έθνη· θα υψωθώ στη γη" (Ψαλ. 46:10)

"Επειδή, εγώ είμαι ο ΚΥΡΙΟΣ· δεν
αλλοιώνομαι..." (Μαλ. 3:6)

Eγώ Είμαι ο Κύριος

"...Κι εμείς πια δε θα φύγουμε μακριά Σου·
διατήρησέ μας ζωντανούς και τ’ όνομά Σου
θα φωνάζουμε. Φέρε μας πίσω, Κύριε, του
σύμπαντος Θεέ! Το βλέμμα Σου ευνοϊκό ας
πέσει πάνω μας, και θα σωθούμε"
(Ψαλμ.80:1-7, 18-20).

Στον 80ο Ψαλμό διαβάζουμε ότι οι
κρίσεις του Θεού είναι δίκαιες και χω-
ρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες,
στις διορθωτικές και στις τελικές. Ο Θε-
ός δε βιάζεται να απολέσει και να κατα-
στρέψει. Είναι γεμάτος στοργή και α-
πέραντο έλεος. Θα προτιμούσε πολύ πε-
ρισσότερο να στείλει μια ευγενική, γε-
μάτη χάρη, διορθωτική κρίση, που οδη-
γεί σε μετάνοια, παρά μια κρίση που ο-
δηγεί στην κόλαση. Με τη χάρη Του
στέλνει διορθωτικές κρίσεις για να μας
βοηθήσει να  πάμε  εκεί που πρέπει, α-
ντί εκεί που θα πηγαίναμε εξαιτίας της
αμαρτίας στη ζωή μας.

Όταν ο Θεός λυπάται με τους πεισμα-
τάρηδες και αδιάφορους ανθρώπους
Του, συνεχίζει να τους αγαπά και να
στέλνει διορθωτικές κρίσεις. Αποσύρει
την ολοφάνερη Παρουσία Του και τους
δίνει δάκρυα! Κάτι τέτοιο θα μπορούσε
να οδηγήσει σε απογοήτευση, αλλά
στην πραγματικότητα οδηγεί σε ελπί-
δα. Δεν ζούμε στην τελική κρίση. Εάν
ζούσαμε δεν θα ήμασταν εδώ. Ζούμε,
τόσο ατομικά όσο και σαν έθνος, κάτω
από την διορθωτική κρίση του Θεού.
Για αυτό, υπάρχει τεράστια ελπίδα. Τώ-
ρα, προφανώς, τα πράγματα να πηγαί-
νουν άσχημα και να χειροτερεύουν πο-
λύ γρήγορα. Αλλά ο Θεός μπορεί να
μας επιστρέψει πάλι και μπορεί να κά-
νει το Πρόσωπό Του να λάμψει, με απο-
τέλεσμα να σωθούμε πραγματικά. Πο-
τέ δεν είναι πολύ αργά!

Έτσι, από τη μία πλευρά, υπάρχει αι-
τία για λύπη. Εξαιτίας της απομάκρυν-
σης της Ελλάδας από τον Κύριο και
τους δρόμους Του και εξαιτίας της απο-
μάκρυνσης πολλών παιδιών Του από
Εκείνον, μας στέλνει διορθωτικές κρί-
σεις. Παρατηρούμε μπροστά στα μάτια
μας, μια θλιβερή κατάπτωση στο έθνος
και στην εκκλησία, όπως επίσης στις οι-
κογένειες και στην ατομική ζωή. Ο Κύ-
ριος επιτρέπει να θερίσουμε τις συνέπει-
ες της ομαδικής και ατομικής αμαρτίας.

Όμως, πράττοντας έτσι, ο σκοπός Του
δεν είναι να μας καταστρέψει, αλλά να
μας βοηθήσει να έρθουμε στα λογικά
μας. Μέσα στην καλοσύνη Του, τη μα-
κροθυμία Του και την υπομονή Του,
μας οδηγεί σε μετάνοια (Ρωμ.2:4). Η θε-
ραπευτική Του κρίση είναι μια ένδειξη
της αγάπης Του προς εμάς και της επι-
θυμίας Του να επιστρέψουμε ολοκλη-
ρωτικά σε Εκείνον. Έτσι, υπάρχει πολύ
έδαφος για ελπίδα! Ανεξάρτητα από το
πόσο άσχημα είναι η πνευματική και η-
θική κατάπτωση, ο Κύριος μπορεί να
μας αναζωπυρώσει και να μας αποκα-

ταστήσει! Εάν λάμψει το πρόσωπό Του
επάνω μας, θα σωθούμε!

Κλειδί για όλα αυτά για σένα και για
μένα είναι να αναγνωρίσουμε τη σύγ-
χυση στην οποία βρισκόμαστε και να
Τον επικαλεστούμε για την επέμβασή
Του. " Κύριε, του σύμπαντος Θεέ! Το βλέμ-
μα Σου ευνοϊκό ας πέσει πάνω μας, και θα
σωθούμε" (Ψαλμ.80:18-20). Μας καλεί,
ως παιδιά Του, να οδηγήσει το δρόμο
μας. Ως χριστιανοί, κρατάμε τη μοίρα
του έθνους μας στα χέρια μας και στην
καρδιά μας.

Έτσι, αδελφοί και αδελφές, ας είμα-
στε οι πρώτοι που θα ταπεινώσουμε τον
εαυτό μας, σε προσευχή, σε εκζήτηση
του προσώπου του Θεού και στην απο-
μάκρυνση από τους πονηρούς δρόμους.
Δεν είναι ώρα για να φοβηθούμε ή να
εγκαταλείψουμε, αλλά η ώρα να οδη-
γήσουμε άλλους στον Παντοδύναμο
Θεό, που είναι ικανός να ανορθώσει και
να αναζωπυρώσει! Μας περιμένει να α-
νταποκριθούμε. Μας καλεί να ανταπο-
κριθούμε. Έτσι, ας εγκαταλείψουμε την
αμαρτία, την κοσμικότητα, τον εαυτού-
λη μας, και ας επιστρέψουμε τελείως
στον Κύριο! "Πλησιάστε το Θεό, και θα σας
πλησιάσει κι Εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας
οι αμαρτωλοί, κι εξαγνίστε τις καρδιές σας
οι δίγνωμοι. Θρηνήστε και πενθήστε και
κλάψτε. Ας γίνει το γέλιο σας πένθος και η
χαρά σας θλίψη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον
Κύριο, κι Εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά"
(Ιακ.4:8-10).  

Τα μάτια μου σηκώνω 
στα βουνά·
από πού θα ’ρθεί η βοήθειά
μου;
Η βοήθειά μου θα ’ρθει 
από τον Κύριο,
που έφτιαξε τα ουράνια 
και τη γη.
Δε θ’ αφήσει να κλονιστούν 
τα πόδια σου,
δε θ’ αδρανήσει 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 προφυλάει τη ζωή σου.
Ο Κύριος θα σε προστατεύει
σαν  φεύγεις και σαν έρχεσαι·
από τα τώρα και παντοτινά.

Ψαλμός 121

Κάλεσμα σε ταπείνωση, προσευχή και μετάνοια
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H παντοδυναμία του Θεού

"Εγώ Είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας"
(Γεν. 17:1).

Όταν ο Αβραάμ άκουσε αυτές τις λέ-
ξεις, έπεσε κατά πρόσωπο και ο Θεός
τού μίλησε και γέμισε την καρδιά του
με πίστη για το τι ο Θεός θα έκανε γι'
αυτόν. Ω, Χριστιανέ, γονάτισες με βα-
θειά ταπείνωση ενώπιον του Θεού, μέ-
χρις ότου νοιώσεις ότι βρίσκεσαι σε
πλήρη επικοινωνία με τον Παντοκράτο-
ρα; μέχρις ότου η καρδιά σου γεμίσει
από πίστη ότι ο Παντοκράτορας Θεός
εργάζεται μέσα σε σένα και ότι θα τε-
λειοποιήσει το έργο Του μέσα σου;

Διάβασε στους Ψαλμούς το πώς οι ά-
γιοι των παλαιών ημερών χάρηκαν στο
Θεό και στη δύναμή Του.

"Θα Σε αγαπώ, Κύριε, η δύναμή μου"
(Ψαλ. 18:1).

"...O Θεός είναι η δύναμη της καρδιάς
μου..." (Ψαλ. 73:26).

"...Ο Κύριος είναι η δύναμη της ζωής
μου..." (Ψαλ. 27:1).

" . . .Με ενίσχυσες με δύναμη μέσα
στην ψυχή μου" (Ψαλ. 138:3). (Βλέπε-
επίσης: Ψαλ. 18:32, 46:1, 68:35, 59:17,
89:17).

Πάρε το χρόνο σου να καταλάβεις αυ-
τά τα λόγια και να λατρέψεις το Θεό ως
τον Παντοκράτορα, τη δύναμή σου.

Ο Χριστός μάς δίδαξε ότι η σωτηρία
είναι έργο του Θεού και όχι του ανθρώ-
που. Όταν οι μαθητές ρώτησαν: "Ποιος
άραγε δύναται να σωθεί;". Η απάντησή
Του ήταν: "Για τους ανθρώπους αυτό

είναι αδύνατο, αλλά για το Θεό όλα εί-
ναι  δυνατά" (Mατθ. 19:25-26). Eάν
πραγματικά αυτό το πιστεύουμε, θα έ-
χουμε το θάρρος να πιστεύσουμε ότι ο
Θεός εργάζεται μέσα μας όλα αυτά που
είναι ευάρεστα ενώπιον Του.

Σκεφτείτε ότι ο Παύλος προσεύχεται
για τους Εφεσίους, ότι μέσω του φωτι-
σμού του Πνεύματος, να μπορέσουν να
γνωρίσουν "το υπερβολικό μέγεθος της
δύναμής Του σ’ εμάς που πιστεύουμε
σύμφωνα με την ενέργεια της δύναμης
της ισχύος Του" (Εφεσ. 1:19), και για
τους Κολοσσαείς, "να δυναμώνετε με
κάθε δύναμη σύμφωνα με την ισχύ της
δόξας Του..." (Κολ. 1:11). Όταν ο άν-
θρωπος πιστεύει τελείως ότι η μεγάλη
δύναμη του Θεού εργάζεται χωρίς στα-
ματημό μέσα του, τότε μπορεί να πει
με χαρά: "Ο Θεός είναι η δύναμη της
ζωής μου".

Απορείς που πολλοί χριστιανοί παρα-
πονούνται για αδυναμία και ατέλεια;
Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Παντοδύνα-
μος Θεός πρέπει να εργαστεί μαζί τους
κάθε ώρα της ημέρας. Αυτό είναι το μυ-
στικό της αληθινής ζωής της πίστης.

Μη σταματήσεις να προσεύχεσαι μέ-
χρι να μπορείς να πεις στο Θεό: "Σε α-
γαπώ, ω Κύριε, η δύναμή μου". Ο Θεός
ας έχει πλήρη κατοχή επάνω σου και τό-
τε θα μπορείς να πεις μαζί με όλα τα
παιδιά του Θεού: "Εσύ είσαι το καύχη-
μα της δύναμής τους..." (Ψαλ. 89:17).

Λ ά μ ψ τ ε  σ α ν  φ ώ τ α  
μ έ σ α  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο

"...ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς
και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους
να λάμπετε σαν αστέρια στον κό-
σμο" (Φιλιπ.2:15)

Χρησιμοποιούμε τα φώτα για να
τραβάμε την προσοχή. Ο χριστια-
νός οφείλει να λάμπει έτσι στη ζωή
του, ώστε αν κάποιος ζήσει μαζί
του μια βδομάδα να ελκυστεί στο
Ευαγγέλιο. Τα λόγια του πρέπει να
είναι τέτοια, που να φανερώνουν
καθαρά το ποιός είναι και το Ποιόν
υπηρετεί. Έτσι, θα δει την εικόνα
του Ιησού να αντανακλάται στις
καθημερινές του πράξεις.

Τα φώτα προορίζονται για καθο-
δήγηση. Βρισκόμαστε για να οδη-
γούμε όλους αυτούς τριγύρω μας
που είναι στο σκοτάδι. Είμαστε για
να τους οδηγούμε στο Λόγο της
ζωής. Βρισκόμαστε για να οδηγού-
με αμαρτωλούς στο Σωτήρα και
τους αγχωμένους σε επουράνιο
τόπο ανάπαυσης. Μερικές φορές
οι άνθρωποι διαβάζουν τη Βίβλο
τους και αποτυγχάνουν να την κα-
τανοήσουν. Πρέπει να είμαστε έ-
τοιμοι όπως ο Φίλιππος, να οδηγή-
σουμε όποιον ψάχνει στο Λόγο του
Θεού, για να βρει την οδό της σω-
τηρίας και τη ζωή της αγιότητας.

Τα φώτα επίσης χρησιμεύουν
για προειδοποίηση. Στους βρά-
χους και στους υφάλους μας, ένας
φάρος είναι σίγουρο ότι πρέπει να
εγερθεί. Οι χριστιανοί πρέπει να
γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά
λάθος φώτα, που δείχνουν παντού
στον κόσμο και για αυτό χρειάζε-
ται το σωστό φως. Οι «βοηθοί»
του σατανά βρίσκονται πάντα έ-
ξω, ωθώντας τους ασεβείς να α-
μαρτήσουν στο όνομα της ευχαρί-
στησης. Δικό μας καθήκον είναι να
ορθώσουμε το σωστό φως επάνω
σε κάθε επικίνδυνο βράχο, να δεί-
ξουμε κάθε αμαρτία και να πούμε
τι οδηγεί σε αυτή, έτσι ώστε να εί-
μαστε καθαροί από το αίμα καθε-
νός, φωτίζοντας σαν φώτα στον
κόσμο. 

Τα φώτα επίσης έχουν μια εν-
θαρρυντική επιρροή και το ίδιο
συμβαίνει και με τους χριστιανούς.
Ο χριστιανός οφείλει να είναι πα-
ρηγορητής, με ευγενικά λόγια στα
χείλη του και συμπόνια στην καρ-
διά του. Πρέπει να μεταφέρει την
ηλιαχτίδα όπου κι' αν πάει και να
διαχέει την ευτυχία γύρω του. 

O Προφητικός Ρόλος της Εκκλησίας

Ο πιο γνωστός ρόλος ενός προφήτη, τόσο στην Παλαιά όσο και στην

Καινή Διαθήκη, ήταν να μιλά στους ανθρώπους ένα λόγο από το Θεό.

Στις μέρες μας, η εκκλησία πρέπει να δεχθεί ότι έχει έναν προφητικό

λόγο στο έθνος μας. Οφείλουμε να πούμε ένα λόγο από το Θεό στην

Ελλάδα με αλήθεια και αγάπη. Πολύ συχνά, η επιθυμία μας να γίνου-

με αποδεκτοί, ή αποτελεσματικοί στον ευαγγελισμό μας, μας έχει κρα-

τήσει από το να διακηρύξουμε το Λόγο του Θεού σε ένα έθνος που δυ-

στυχώς Του έχει γυρίσει την πλάτη.

Είναι εύκολο να μπερδέψουμε την αγάπη με την αλήθεια. Ο Απόστο-

λος Παύλος μάς δίνει εντολή να μιλάμε την αλήθεια με αγάπη. Αλήθεια

χωρίς αγάπη μπορεί να είναι σκληρή, ακόμη και νομικίστικη. Αγάπη

χωρίς αλήθεια είναι μια θολή πνευματικότητα που δεν οδηγεί πουθε-

νά. Εάν δεν μιλάμε την αλήθεια, τότε δεν αγαπάμε. Μπορεί να φαίνε-

ται έτσι, αλλά αποτυγχάνοντας να προειδοποιούμε τους ανθρώπους

για τον κίνδυνο, είναι, τελικά, ένδειξη της έλλειψης πραγματικής αγά-

πης που αλλάζει ζωές.

Μια από τις πιο βοηθητικές εικόνες του προφητικού ρόλου είναι αυ-

τή ενός φύλακα, που αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ και πολλές άλλες στη

Βίβλο. Ο Θεός μάς έχει καλέσει στο να προσέχουμε, να προσευχόμα-

στε και να μιλάμε, να προειδοποιούμε.

Στεκόμενοι μπροστά στα τείχη του έθνους μας, προσευχόμενοι και

προειδοποιώντας για τον επερχόμενο κίνδυνο, αυτό είναι μια δυναμι-

κή και διδακτική εικόνα για τον ρόλο της εκκλησίας στο έθνος μας σή-

μερα. Ποιός άλλος θα το κάνει, αν όχι εμείς; Ποια ομάδα ανθρώπων

διαβάζει τον Άγιο Λόγο, εκζητά την καρδιά του Θεού και προσέχει τι

συμβαίνει γύρω μας; Καθώς τα θεμέλια του έθνους μας γκρεμίζονται

μπροστά μας (Ψαλμ.11:3), δεν πρέπει να υποχωρήσουμε με φόβο, με

κριτικό πνεύμα, ή με δειλία, αλλά με προσευχή και μετάνοια.


