
Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

O Ιησούς Χριστός είναι η ζωή μας

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η

πληρότητα του Θεού, της σοφίας

Του, της δύναμης και της αγάπης

Του. "...από το πλήρωμά του όλοι ε-

μείς ελάβαμε, και χάρη στη θέση χά-

ρης" (Ιωα. 1:16). Σ' Αυτόν είναι

κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σο-

φίας και της γνώσης (Κολ. 2:3). O

Κύριος είναι ο Ένας πλήρως αγαπη-

τός, και Κύριος ανάμεσα σε πολ-

λούς. Είναι το Ρόδο του Σαρών, το

Κρίνο της Κοιλάδας, ο Βασιλιάς των

βασιλιάδων και ο Κύριος των κυ-

ρίων (Άσμα Ασμάτων 5:10, 16, 2:1,

Αποκ. 17:14, 19:16, Α΄Τιμ. 6:15).

Και Αυτός ο ένδοξος Σωτήρας εί-

ναι η ζωή κάθε πιστού. Σ' Αυτόν βρί-

σκουμε όλες τις επιθυμίες της ψυχής

μας. Από Αυτόν πίνουμε το νερό της

ζωής δωρεάν, τα ζωντανά νερά που

δεν εκλείπουν. Από Αυτόν λαμβά-

νουμε φως, δύναμη, ειρήνη και χα-

ρά. Μέσα σ' Αυτόν είναι η ζωή νι-

κηφόρα και καθώς βρισκόμαστε μέ-

σα Του έχουμε συνεχή νίκη ενάντια

στην αμαρτία. Η ζωή Του, η δύναμή

Του, η νίκη Του, η χαρά Του, η πλη-

ρότητά Του, γίνονται δικά μας.

Απολαμβάνετε με τη χάρη Του μια

ζωή θριάμβου; Ο Κύριος Ιησούς και

μόνο μπορεί να μεταμορφώσει τη

ζωή σας και να ικανοποιήσει τις βα-

θιές επιθυμίες της ψυχής σας. Αυτός

είναι το επίκεντρο της ζωής και η πη-

γή κάθε ευλογίας.

Δεν είναι ένα δόγμα, μια θρησκεία,

μια εκκλησία, ή η ψαλμωδία ύμνων,

ή ακόμα και η ακοή κηρυγμάτων.

Όλα αυτά μπορεί να δείχνουν προς

Εκείνον, αλλά δεν είναι ο Ίδιος ο

Κύριος. Είναι πολύ μεγαλύτερος α-

πό όλα αυτά και πρέπει να αποτελεί

το σκοπό κάθε αληθινού πιστού.

Μπορεί να έχουμε σωστό δόγμα,

κι ωστόσο να γνωρίζουμε πολύ λίγα

για τη νίκη επάνω στον εαυτό μας

και τη χαρά που φέρνει η άμεση ε-

πικοινωνία μαζί Του. Αλλά όταν συ-

νειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός εί-

ναι ο σκοπός μας, η ζωή, τα πάντα,

τότε βρίσκουμε σ' Αυτόν επάρκεια

στα πάντα. Όχι μια θρησκεία, αλλά

ο Κύριος Ιησούς ενθρονίστηκε στην

καρδιά και τη ζωή σας, μια ένδοξη

ζωή, μια φωτεινή πραγματικότητα,

η επιθυμία του Παύλου όπως εκφρά-

ζεται στην επιστολή προς Φιλιππη-

σίους: "Για μένα το να ζω είναι ο

Χριστός..." (1:21).

"...Θεωρώ ότι τα πάντα είναι ζημία

απέναντι στο έξοχο της γνώσης τού

Ιησού Χριστού... και θεωρώ ότι είναι

σκύβαλα, για να κερδίσω τον Χριστό,

και να βρεθώ σ' αυτόν, μη έχοντας

δική μου δικαιοσύνη, αυτή από τον

νόμο, αλλά εκείνη διαμέσου της πί-

στης τού Χριστού, τη δικαιοσύνη, αυ-

τή από τον Θεό διαμέσου της πίστης·

για να γνωρίσω αυτόν, και τη δύνα-

μη της ανάστασής του, και την κοι-

νωνία των παθημάτων του..." (Φιλιπ.

3:8-10).

Aγαπητοί, έχετε μεταβεί δια πίστε-

ως σ' εκείνο το μέρος που λέγεται

Γολγοθάς. Έχετε καθαρισθεί από

κάθε αμαρτία με το πολύτιμό Του αί-

μα. Το ερώτημα είναι εάν έχουμε πα-

ραδώσει πλήρως την καρδιά και τη

ζωή μας σ' Αυτόν που μας αγάπησε

και που τώρα βρίσκεται στα δεξιά

του Θεού, ζώντας και μεσιτεύοντας

για εμάς. (Εβρ. 7:25).

Μακάρι η ζωή μας να είναι πλή-

ρως παραδομένη στο Χριστό, ώστε

η άφθονη ζωή Του να ρέει μέσα από

εμάς και στους άλλους, ο Χριστός σ'

εσάς, η ελπίδα της δόξας, μέσω της

επίγειας πορείας Του, έως ότου Αυ-

τός που είναι η ζωή μας να εμφανι-

στεί και έπειτα κι εμείς να ζήσουμε

αιώνια μαζί Του στη δόξα του Ου-

ρανού (Κολ. 3:4).

“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

"... η πίστη προέρχεται από την ακοή και η α-

κοή μέσω του λόγου του Θεού" (Ρωμ. 10:17). 

Ο Λόγος του Θεού εργάζεται στην πίστη μας μ'

αυτό τον τρόπο. Είναι μέσα στο Λόγο του Θεού που

διαβάζουμε, ότι οι μεγάλες υποσχέσεις μάς λένε τι

μπορούμε να περιμένουμε από το Θεό. Έχοντας δια-

βάσει τις υποσχέσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, ζη-

τάμε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ό-

τι Αυτός που είναι πιστός έχει υποσχεθεί και ό,τι

έχει υποσχεθεί είναι ικανός να πραγματοποιήσει.

Στις ανθρώπινες σχέσεις, η γνώση αυτού που υ-

πόσχεται είναι ένας σημαντικός παράγοντας

για την προσμονή μας. Αν ένας άνθρωπος που

είναι πολύ γνωστός σε εμάς, για την ακεραιότητα

και την αξιοπιστία του, μας δίνει μια υπόσχεση, έ-

χουμε την σιγουριά ότι θα κάνει αυτό που λέει. 

Ο Τζώρτζ Μίλλερ μάς λέει ότι ένας από τους

σημαντικότερους παράγοντες για την αύξηση της

ζωής της πίστης του ήταν, ότι όσο πιο πολύ διάβα-

ζε το Λόγο του Θεού τόσο περισσότερο γνώριζε το

Θεό. Αυτή η βαθειά γνώση του Θεού έκανε τον

Τζώρτζ Μίλλερ άνδρα μεγάλης προσδοκίας. Έτσι,

όπως ήταν φυσιολογικό, έλαβε πολλά από το Θεό.

Μεγάλη προσδοκία στην προσευχή
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"Πλησιάστε το Θεό και θα πλησιάσει σ’ εσάς"

Η επιθυμία του Κυρίου είναι να Τον γνωρίζουμε κάθε μέ-
ρα και περισσότερο και να βρισκόμαστε σε στενή επικοινω-
νία μαζί Του. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στη Γένεση όπου ζη-
τούσε επικοινωνία με τον Αδάμ και την Εύα στον Κήπο της
Εδέμ (Γεν. 3:8), στην Αποκάλυψη όπου υπόσχεται να είναι
για πάντα με τα παιδιά Του και να είναι ο Θεός τους (Αποκ.
21:3). Mας αγαπά πέραν από κάθε σκέψη, και θέλει να Τον
αγαπούμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με
όλη μας την διάνοια, και με όλη μας τη δύναμη (Μαρκ.
12:30). Για το σκοπό αυτό, εργάζεται στη ζωή μας να μας φέ-
ρει σε μια βαθύτερη σχέση μαζί Του. Κι' εάν απομακρυν-
θούμε από αυτή τη σχέση, εργάζεται για να μας φέρει σε με-
τάνοια, έτσι ώστε να επιστρέψουμε πάλι σ' Εκείνον.

Ο κύριος σκοπός του Θεού για αυτά τα μηνύματα είναι να
μας οδηγήσει όλους μας σε μια βαθύτερη σχέση μαζί Του.
Εάν ήδη περπατάς δίπλα Του, επιθυμεί η σχέση σου μαζί
Του να εμβαθύνει. Εάν δεν είσαι σε στενή σχέση μαζί Του,
επιθυμεί να μετανοήσεις και να ξεκινήσεις να Τον εκζητάς
με όλη σου την καρδιά.

H καρδιά του Δαβίδ για τον Κύριο είναι ένα θαυμάσιο πα-
ράδειγμα για εμάς. Παρατήρησε την έντονη αναζήτηση και
τον πόθο του για τον Κύριο - "ΘΕΕ, εσύ είσαι ο Θεός μου·

σε ζητάω από το πρωί· σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρ-

κα μου, μέσα σε γη έρημη, ξερή, και άνυδρη·  για να βλέπω τη

δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδα στο αγιαστήριο"

(Ψαλμ. 63:1-2). "Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζη-

τάω· το να κατοικώ στον οίκο τού Κυρίου όλες τις ημέρες της

ζωής μου, να θωρώ την ωραιότητα του Κυρίου, και να επισκέ-

πτομαι τον ναό του" (Ψαλμ. 27:4). "Ζητήστε το πρόσωπό μου,

είπε η καρδιά μου για σένα. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θα ζη-

τήσω" 

Ο Κύριος επιθυμεί να έχουμε κι' εμείς έναν παρόμοιο πό-
θο για Εκείνον και να στρέφουμε την καρδιά και την προσο-
χή μας σ' Αυτόν περισσότερο. Ο βασικός λόγος γι' αυτό εί-
ναι γιατί μας έχει δημιουργήσει να Τον γνωρίζουμε και να
ζούμε σε κοινωνία μαζί Του. Εκείνος είναι ο αληθινός και ζω-
ντανός Θεός, που αξίζει όλο μας το είναι, ό, τι έχουμε, και
ό, τι κάνουμε για Εκείνον. Έχουμε πλασθεί για να Τον αγα-
πούμε και να Τον λατρεύουμε.

Αλλά όταν κάνουμε όλα αυτά, ανακαλύπτουμε ότι Εκείνος
με τη σειρά Του πλησιάζει σ' εμάς - "Πλησιάστε στον Θεό

και θα πλησιάσει σ' εσάς..." (Ιάκ. 4:8). Και τι συμβαίνει ό-
ταν πλησιάζει ο Θεός; Αγγίζει τη ζωή μας με την αγάπη Του,
τη ζωή Του, τη δύναμή Του, τη χάρη Του, το χαρακτήρα Του,
το έλεός Του, το σχέδιό Του, τη νίκη Του, τη δύναμή Του, την
ελπίδα Του, την ειρήνη Του και τη χαρά Του

Μακάρι να αφιερώσουμε τον εαυτό μας περισσότερο στη
σχέση μας με τον Κύριο, και στο χρόνο μας μαζί Του στην
προσευχή και στο Λόγο Του. Αυτό δεν είναι μόνο η καρδιά
Του για εμάς, αλλά είναι η μεγάλη ανάγκη της ζωής μας και
της ζωής εκείνων που μας περιτριγυρίζουν. 

Έ ν α  ν έ ο  χ ρ ί σ μ α  α π ό  τ ο  Ά γ ι ο  Π ν ε ύ μ α

Ο Ε.Ε.Shelhamer ήταν ένας βαθειά
πνευματικός αδελφός, που χρησιμοποιή-
θηκε θαυμαστά από το Θεό στη διακονία
του κηρύγματος και της συγγραφής. Με-
ρικοί από εσάς ίσως να έχετε διαβάσει άρ-
θρα του σε διάφορα Χριστιανικά άρθρα.

Μια φορά είχε πει ότι είχε δυναμικά
πιστέψει σαν έφηβος. Τόσο δυνατό ήταν
το κάλεσμα του Αγίου Πνεύματος στην
ζωή του, που καμιά φορά πηδούσε πάνω
σε μια κούτα και έβγαζε λόγο ακόμα και
μπροστά στη σοδειά του. 

Στο χριστιανικό Πανεπιστήμιο που
φοίτησε προκειμένου να προετοιμαστεί
για τη διακονία της ζωής του, ήταν ο η-
γέτης των θρησκευτικών συναθροίσεων.
Σταδιακά όμως και σχεδόν χωρίς να το
συνειδητοποιήσει, άρχισε να χάνει τη φω-
τιά του Αγίου Πνεύματος. Η αδιαφορία
που χαρακτήριζε τους μαθητές γύρω του,
εισχώρησε και στο δικό του πνεύμα.

Στο 2ο έτος του Πανεπιστημίου, οι φί-
λοι του είπαν: "Δεν μας πείθεις όπως τον
πρώτο χρόνο". Έπρεπε να παραδεχθεί ό-
τι είχε χάσει την αιχμή του κηρύγματός
του, που τον είχε κάνει "τέτοιον που να
φέρνει σε μετάνοια ακόμα και τους κο-
σμικούς και αυτούς που συμβιβάζονταν".

Στο μικρό θυσιαστήριο της εκκλησίας,
με τους αδελφούς να προσεύχονται μαζί
του, μετανόησε και συνάντησε και πάλι
το Θεό. Το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος
είχε αποκατασταθεί στη ζωή του. Πίσω
στο σχολείο αντιμετώπισε το σαρκασμό,

αλλά με τη χάρη του Θεού άντεξε την α-
πομόνωση. Σύντομα, ο Θεός τον ώθησε
να κηρύξει το Ευαγγέλιο με άγιο θάρρος,
που έφερε πολλές ψυχές στη βασιλεία
του Θεού.

Πόσοι από μας χρειαζόμαστε να βρού-
με ένα ταπεινό θυσιαστήριο και να προ-
σευχηθούμε για νέο χρίσμα του Αγίου
Πνεύματος; Ζούμε σε μια εποχή αδιαφο-
ρίας. Είναι πιο ευχάριστο και δημοφιλές
να καθησυχάζουμε, να παρηγορούμε και
να ψυχαγωγούμε, από το να προειδοποι-
ούμε τους ανθρώπους να ξεφύγουν από
την οργή που έρχεται. Όλοι γύρω μας εί-
ναι αξιαγάπητοι, φαινομενικά επιτυχημέ-
νοι, ίσως και ικανοποιημένοι, ωστόσο ΔΕΝ
πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ΧΑΜΕΝΟΙ!
Ποιος νοιάζεται; Ποιός έχει το άγιο θάρ-
ρος να μαρτυρήσει και να κηρύξει σ' αυ-
τούς το Ευαγγέλιο, αντί από το να περ-
νάει άσκοπα τις ώρες ή να κουτσομπο-
λεύει μάταιες συζητήσεις μαζί τους;

Κρίσιμες καταστάσεις υπάρχουν σε
πολλά μέρη στον κόσμο. Ωστόσο, εκα-
τομμύρια συνεχίζουν ν' ακολουθούν τον
εύκολο δρόμο χωρίς να ενδιαφέρονται να
προετοιμαστούν για την αιωνιότητα που
έρχεται.

Χριστιανοί, τώρα είναι η κατάλληλη
ώρα για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο "με
το Άγιο Πνεύμα που είναι σταλμένο από
τον Ουρανό!" Μερικοί από μας οφείλου-
με να προσευχόμαστε περισσότερο για
τις οικογένειές μας, για τους συναδέλ-

φους μας, για τους γείτονες και τους φί-
λους μας. Οφείλουμε να τους ομολογού-
με περισσότερο. Επιπρόσθετα, μπορούμε
να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και μέ-
σω του Αγίου Του Λόγου, μπορούμε να
πλησιάσουμε τους ανθρώπους και να
τους προτρέψουμε προς την αιώνια ζωή.

Η ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Κωδικός 5027
Είναι μία Χριστιανική εφημερίδα

που κυκλοφορεί σε 1.500 φύλλα κάθε

τρεις μήνες.

Ιδιοκτήτης : Ελληνική Ευαγγελική

Εκκλησία Κατερίνης. 

Εκδότης:Π.Χυδήρογλου-Προκοπίου.

Παλαιότερα τεύχη της Εσχάτης Σάλ-
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Παράκληση οι δωρεές να

στέλνονται μόνο στο όνομα της
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Ξένια Χυδήρογλου-Προκοπίου

Ταχ. Θυρ. 90, 19011 Αυλώνας

E-mail : xeniaprocopiou@gmail.com
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Οι άλλοι μπορούν – Εσύ όχι

Αν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πράγματι σαν τον Ιησού,

τότε θα σε οδηγήσει σε μια ζωή σταύρωσης και ταπεί-

νωσης, και θα βάλει πάνω σου αιτήματα υπακοής, έτσι ώ-

στε να μη μπορείς να ακολουθήσεις άλλους, ή να συγκρί-

νεις τον εαυτό σου με τους άλλους χριστιανούς, και πολ-

λές φορές θα φαίνεται να οδηγεί Εκείνος άλλους καλούς

ανθρώπους στο να κάνουν πράγματα, τα οποία εσένα δεν

θα αφήνει να κάνεις.

Άλλοι χριστιανοί και διάκονοι που φαίνονται πολύ θρη-

σκευόμενοι και χρήσιμοι, μπορεί να πιεστούν, να κινήσουν

τα νήματα, και να κάνουν πλάνα για να πραγματοποιήσουν

τα σχέδιά τους, αλλά εσύ να μη μπορείς να τα κάνεις,

και αν το επιχειρήσεις, θα αντιμετωπίσεις τόση αποτυχία

και έλεγχο από τον Κύριο έως ότου σε κάνει τελείως να

μετανοήσεις.

Άλλοι μπορεί να καυχώνται για την εργασία τους, για

την επιτυχία τους, για τα γραπτά τους, αλλά το Άγιο

Πνεύμα να μη σου επιτρέπει να κάνεις κάτι παρόμοιο, και

εάν το ξεκινήσεις, θα σε οδηγήσει σε τέτοια ταπείνωση

που θα σε κάνει να περιφρονήσεις τον εαυτό σου και

ό,τι καλό έχεις κάνει!

Άλλοι μπορεί να πετύχουν κάνοντας λεφτά, ή μπορεί να

έχουν κληρονομήσει λεφτά. Αλλά ο Θεός είναι πιθανόν να

σε διατηρεί φτωχό, γιατί επιθυμεί να έχεις κάτι πολύ πε-

ρισσότερο από χρυσό  και χρήματα, δηλαδή, μια απόλυτη

εξάρτηση από Εκείνον, έτσι ώστε μόνο Εκείνος να έχει

την ευχέρεια να καλύπτει τις ανάγκες σου μέρα με την

ημέρα μέσα από έναν αθέατο θησαυρό.

Ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει οι άλλοι να τιμηθούν και

να προωθηθούν και εσένα να σε κρατήσει κρυμμένο,

στην αφάνεια, διότι επιθυμεί να σου προσφέρει κάποιες

επιλογές, σαν ένα ευωδιαστό φρούτο, για την επερχόμε-

νη βασιλεία Του, που μπορεί να ευδοκιμήσει μόνον στη

σκιά. Μπορεί ν’ αφήνει τους άλλους να είναι μεγάλοι, αλ-

λά εσένα να σε κρατά μικρό. Μπορεί να επιτρέπει τους

άλλους να διακονούν για Εκείνον και να επαινούνται γι’

αυτό, αλλά εσένα θα σε κάνει να διακονήσεις και να μο-

χθήσεις χωρίς να ξέρεις πόσο αξίζει αυτό που κάνεις.

Έπειτα θα κάνει τη διακονία σου ακόμη πιο πολύτιμη.

Ίσως επιτρέψει να λάβουν άλλοι τον έπαινο για τη δου-

λειά, που ίσως έκανες εσύ, κι’ έτσι να κάνει την αμοιβή

σου δέκα φορές μεγαλύτερη όταν επιστρέψει ο Ιησούς.

Το Άγιο Πνεύμα θα ρίξει ένα προσεκτικό βλέμμα επάνω

σου, με μια ζηλότυπη αγάπη και θα σε επιπλήξει εάν

χρειαστεί για το ξόδεμα του χρόνου σου με άλλους χρι-

στιανούς που δεν ενδιαφέρονται. Ο Θεός έχει το δικαίω-

μα να κάνει όπως Τον ευχαριστεί με τους δικούς Του.

Μπορεί να μη σου εξηγήσει πράγματα που σου δημιουρ-

γούν απορίες για τον τρόπου που σου φέρεται, αλλά εάν

είσαι ολότελα αποφασισμένος να είσαι ο αφοσιωμένος

υπηρέτης Του, θα σε αγκαλιάσει με μια ζηλότυπη αγάπη

και θα σου δωρίσει πολλές ευλογίες, που έρχονται μόνο

σ’ αυτούς που βρίσκονται στο στενότερο κύκλο.

Πάρε μια και καλή την απόφαση ότι θα έχεις άμεση ε-

παφή με το Άγιο Πνεύμα και ότι Εκείνος θα έχει το προ-

νόμιο να συγκρατήσει τη γλώσσα σου, ή να περιορίσει το

χέρι σου, ή να κλείσει τα μάτια σου, με τρόπους που δεν

φαίνεται να χρησιμοποιεί με άλλους.

Όταν έχεις τόσο πολύ γεμίσει από το ζωντανό Θεό, έ-

τσι ώστε να είσαι βαθύτερα ικανοποιημένος και ευχαρι-

στημένος από την ιδιαίτερη, προσωπική, εμπιστευτική, ζη-

λότυπη κηδεμονία και διαχείριση του Αγίου Πνεύματος

πάνω στη ζωή σου, τότε θα βρεις τον προθάλαμο του

ουρανού.

Είμαστε από τη φύση μας πλασμένοι

για να λάμπει μέσα από εμάς το Άγιο

Πνεύμα. Είμαστε πνευματικά πιο ευλο-

γημένοι, πιο νικητές, και πιο χρήσιμοι

όταν λάμπουμε. Μοιάζουμε πιο πολύ

με το Θεό, όταν φέγγουμε με την ά-

για φλόγα - τη φλόγα του Αγίου

Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας.

Η φωτιά του Θεού δίνει μια αξέχα-

στη ομορφιά στην προσωπικότητα του

αγγελιοφόρου του Θεού και στο πε-

ριεχόμενο του μηνύματός του. Μετα-

δίδει μια ξεχωριστή εξουσία, που δε

μπορεί να παραποιηθεί από ανθρώπι-

νες προσπάθειες. Είναι σφραγισμένη

με το σημάδι του Θεού, ώστε οι άλλοι

να μη μπορούν να την αγνοήσουν. Με-

ταδίδει μια άγια αυθεντικότητα και βε-

βαιώνει  την ακεραιότητα. Εντυπωσιά-

ζει με την προφανή εμπλοκή και συμ-

μετοχή του Θεού.

Με οποιοδήποτε κόστος, πρέπει να

κρατάμε ζωντανή τη φλόγα του Αγίου

Πνεύματος στο θυσιαστήριο της καρ-

διάς μας.

«Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου· και το

στόμα μου θα αναγγέλλει την αίνεσή

σου.» Ψαλμ.51:15

Όταν ο μεγάλος μουσουργός Χαί-

ντελ έγραφε το θαυμάσιο ορατόριο

του «Μεσσία», δούλευε ακατάπαυστα

για 21 συνεχείς ημέρες με πραγματι-

κό πάθος. Κοιμόταν και έτρωγε ελά-

χιστα. Ήταν συνεπαρμένος από τη

μελέτη της διήγησης για την ενσάρ-

κωση, τη θυσία, την ανάληψη και την

ενθρόνιση του Ιησού ως Βασιλιά των

βασιλιάδων. Μια ημέρα ο οικονόμος

του σπιτιού άνοιξε την πόρτα και

βρήκε τον Χαίντελ να δουλεύει στο

πεντάγραμμο, ενώ δάκρυα αυλάκω-

ναν το πρόσωπό του. «Είδα τον Ουρα-

νό ανοιχτό μπροστά μου, και τον ί-

διο το Θεό μου», του είπε. Από αυτή

την καρδιά που διψούσε για τον Κύ-

ριο και από αυτά τα χέρια, βγήκε ο

«Μεσσίας»,  που  τα  Χριστούγεννα

ιδιαίτερα ψάλλεται και εκφράζει την

ανείπωτη χαρά για τον ερχομό του

Χριστού στη γη μας.

Κάποιους ανθρώπους ταπεινωμέ-

νους μπροστά Του χρησιμοποίησε ο

Θεός για να δοξαστεί το άγιο όνομά

Του με τη μουσική τους ή την πένα

τους. Κάποιους ανθρώπους ψάχνει

και σήμερα, απλούς και ασήμαντους,

ίσως, μα γεμάτους ζέση και αγάπη

για Κείνον, για να τους χρησιμοποι-

ήσει. Δεν  θέλεις να είσαι ένας τέ-

τοιος; Να γίνεις ένα εργαλείο χρή-

σιμο στα χέρια του Πατέρα, που έ-

στειλε το Χριστό για σένα; Μην πεις

πως είσαι πολύ ανίκανος, άσχετος ή

απροετοίμαστος. Πρόσφερέ του την

καρδιά σου με ταπείνωση και υποτα-

γή για να μεταμορφωθείς ολόκληρος

σε θυσία ζωντανή για Κείνον.

Όργανο στα χέρια Του!
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Η δύναμη του Θεού μέσω της προσευχής μας

Η Βίβλος είναι γεμάτη από παραδείγ-
ματα του πώς ο Κύριος εργάζεται υπερ-
βολικά μέσω της προσευχής. Ας δούμε
την περίπτωση του Ιωσαφάτ όπου ε-
νωμένοι στρατοί -"ένα μεγάλο πλήθος"-
απειλούσαν να συντρίψουν και να κα-
τακτήσουν τους ανθρώπους του Ιούδα
(βλ. Β΄Χρονικών κεφ. 20). Από την με-
ριά των ανθρώπινων πιθανοτήτων, η
κατάσταση ήταν απελπιστική. Αλλά ο
Ιωσαφάτ συγκέντρωσε τους ανθρώ-
πους του να εκζητήσουν τον Κύριο με
νηστεία και προσευχή. Ο βασιλιάς πα-
ραδέχθηκε δημόσια την αδυναμία τους
ν' αντιμετωπίσουν αυτή την κατάστα-
ση: "Θεέ μας,..., δεν υπάρχει σ' εμάς
δύναμη για να αντισταθούμε σ' αυτό το
μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον
μας, και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε·
αλλ' επάνω σε Σένα είναι τα μάτια μας"
(Β΄Χρον. 20:12). Ο Κύριος απάντησε
την προσευχή τους σύμφωνα με την
χωρίς όριο δύναμή Του, νικώντας τον
εχθρό υπερφυσικά μ' έναν τρόπο που
δε θα μπορούσαν ποτέ να προβλέψουν.

Ας δούμε την αξιοσημείωτη μεταμόρ-
φωση που συνέβη στην Ιερουσαλήμ
κατά τις ημέρες του Νεεμία. Στην αρχή
της ιστορίας, η κατάσταση στην Ιερου-
σαλήμ είναι θλιβερή: "Οι υπόλοιποι, αυ-
τοί που είχαν εναπολειφθεί από την αιχ-
μαλωσία εκεί στην επαρχία, είναι σε με-
γάλη θλίψη και ονειδισμό· και το τείχος
της Ιερουσαλήμ καθαιρέθηκε, και οι πύ-
λες της κατακάηκαν με φωτιά" (Νεεμ.
1:3). Αλλά στο τέλος του βιβλίου, το
τείχος ξαναχτίζεται και οι άνθρωποι χαί-
ρονται με μεγάλη χαρά, ώστε "η ευ-
φροσύνη της Ιερουσαλήμ ακούστηκε
μέχρι από μακριά" (12:43). Αλλά, τι
προξένησε τη δραματική αλλαγή των
γεγονότων; Η δύναμη του Θεού ως α-
πάντηση στις ένθερμες προσευχές του
Νεεμία και του λαού (βλ. 1:5-11).

Και τι έγινε με την Άννα; Η ιστορία
της αρχίζει με δυστυχία και πίκρα καθώς

παρέμενε στείρα χρόνο με το χρόνο,
"προσευχόταν στον Κύριο, κλαίγοντας
υπερβολικά" και μιλούσε μέσα από την
καρδιά της σ' Εκείνον (βλ. Α΄Σαμ. 1). Ο
Κύριος απάντησε στην προσευχή της
και της έδωσε ένα γιό τον οποίον ονό-
μασε Σαμουήλ, λέγοντας: "Επειδή τον
ζήτησα από τον Κύριο" (Α΄Σαμ. 1:20).
Η μεγάλη της απογοήτευση μετατρά-
πηκε σε μεγάλη χαρά από τον Κύριο
(2:1-10), και ακόμη δεν διανοούταν να
γνωρίζει τον πλήρη αντίκτυπο της προ-
σευχής της και τον τεράστιο ρόλο που
θα έπαιζε ο Σαμουήλ, ως προφήτης του
Ισραήλ. Για ακόμη μια φορά, τα αποτε-
λέσματα της προσευχής ήταν "έξω από
τα όρια των ανθρώπινων πιθανοτή-
των".

Ο Ψαλμός 107 επίσης έρχεται στη
σκέψη, καθώς περιλαμβάνει αρκετά πα-
ραδείγματα της δύναμης της προσευ-
χής. Σ' αυτό τον ψαλμό, οι άνθρωποι
βρίσκονται σε πολλές και διαφορετικές
και φαινομενικά απελπιστικές καταστά-
σεις, αλλά ωστόσο, όταν φωνάζουν
στον Κύριο, Εκείνος επεμβαίνει με υ-
περφυσικούς τρόπους και τους ελευθε-
ρώνει από τις θλίψεις τους. Τους βγά-
ζει από το σκοτάδι και τη σκιά του θα-
νάτου, σπάζοντας τις αλυσίδες (εδ. 14),
αποστέλλει το λόγο Του, τους θεραπεύ-
ει, και τους ελευθερώνει (εδ. 20), ησυ-
χάζει τη θύελλα και τους οδηγεί με α-
σφάλεια (εδ. 30), "μεταβάλλει την έρη-
μο σε λίμνες νερών, και την ξερή γη σε
πηγές νερών" (εδ. 35).

Η γνωστή περικοπή του 7ου κεφα-
λαίου της Β΄ Χρονικών, αποτελεί ακό-
μη μία υπενθύμιση της δύναμης της
προσευχής. Σ' αυτή την περίπτωση, ο
Κύριος δίνει την εξής υπόσχεση: "Αν
κλείσω τον ουρανό και δεν γίνεται βρο-
χή, και αν προστάξω την ακρίδα να κα-
ταφάει τη γη, και αν στείλω θανατικό α-
νάμεσα στον λαό Μου, και ο λαός Μου,
επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνο-

μά Μου, ταπεινώσουν τον εαυτό τους,
και προσευχηθούν, και εκζητήσουν το
πρόσωπό Μου, και επιστρέψουν από
τους δρόμους τους, τους πονηρούς, τό-
τε Εγώ θα εισακούσω από τον ουρανό,
και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους,
και θα θεραπεύσω τη γη τους"
(Β΄Χρον. 7:13-14). Υπάρχει ελπίδα για
έθνος κάτω από κρίση; Ναι, εάν τα παι-
διά του Κυρίου επιστρέψουν σ' Αυτόν
με ταπείνωση, προσευχή και μετάνοια.
Ό,τι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο δεν
είναι αδύνατο για το Θεό!

Οι πρώτοι μαθητές είχαν καταλάβει
τη δύναμη της προσευχής, κι' έτσι α-
φιέρωσαν τον εαυτό τους σ' αυτή
(Πράξ. 1:14, 2:42, 6:4). Σε απάντηση,
ο Κύριος έκχυσε το Πνεύμα Του και έ-
δωσε στους πιστούς υπεράνθρωπη δύ-
ναμη για ν' αγγίξουν τους μη πιστούς
και να εξαπλώσουν τη βασιλεία του Θε-
ού σ' όλο τον κόσμο.

Φυσικά, υπάρχουν πολύ περισσότε-
ρα παραδείγματα μέσα στη Βίβλο όπου
ο Κύριος εργάζεται δυναμικά μέσω της
προσευχής. Το θέμα μπροστά μας σή-
μερα, είναι εάν θα είμαστε ή όχι πιστοί
στο να Τον εκζητήσουμε στην προσευ-
χή. Ο Κύριος όχι μόνο μπορεί, αλλά και
επιθυμεί να κάνει θαυμάσια πράγματα
μέσω της προσευχής στις μέρες μας,
που θ' αποκαλύψουν τη δόξα Του και
θα φέρουν τους ανθρώπους σ' Εκείνον.
Το δώρο της προσευχής είναι ένα από
τα πολύτιμα δώρα Του σ' εμάς. 

Έτσι το ερώτημα για μας είναι: Πού
είναι ο Ιωσαφάτ, ο Νεεμίας, η Άννα, οι
πιστοί σήμερα, που θα στρέψουν τε-
λείως την προσοχή τους στον Κύριο και
θα προσευχηθούν ένθερμα για εμφανί-
σεις της θαυμαστής Του δύναμης σε
καταστάσεις και ζωές γύρω μας; Ίσως
εμείς να είμαστε ανάμεσα σ' αυτούς που
προσεύχονται, σύμφωνα με τα θαυμα-
στά Του σχέδια και όλα για την αιώνια
δόξα Του!

Α ν ε ξ ο μ ο λ ό γ η τ η  α μ α ρ τ ί α

Είναι τρομακτικό να έχεις κάποια αμαρτία ανεξομολόγητη

και ασυγχώρητη. Ανεξάρτητα από τι λες ή πώς την έχεις κρύ-

ψει, ακόμη κι' αν είσαι χριστιανός, η αμαρτία είναι πάντοτε

σαν μια μύγα μέσα σε αλοιφή, μολύνει δηλαδή τα πάντα.

Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να εξομολογηθείς. Ταπεινώ-

νεται η υπερηφάνεια. Μπορεί να χάσεις την καλή γνώμη κά-

ποιων φίλων. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε άλλο να κάνεις παρά

να την εξομολογηθείς και να επανορθώσεις. Εάν δεν το κά-

νεις, τότε θα έρθει η μέρα που θα δηλητηριάσει τη ζωή σου,

θα σε βάλει κάτω από άγχος και πίεση πολύ μεγάλη για να

την αντέξεις, και θα κάψει την καρδιά σου. Θα σου δώσει μια

γεύση κόλασης….

Ο Δαβίδ αμάρτησε και δεν εξομολογήθηκε για μερικούς

μήνες, και είπε: "...Ημέρα και νύχτα το χέρι σου έγινε βαρύ ε-

πάνω μου· η υγρότητά μου μεταβλήθηκε σε καλοκαιριάτικη

ξηρασία..." (Ψαλμ. 32:4).

Εξομολογήσου την αμαρτία στο Θεό με αληθινή μετάνοια

και αν έχεις αμαρτήσει απέναντι στους γύρω σου, εξομολο-

γήσου και σ' αυτούς επίσης. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να

διορθωθεί, διόρθωσέ το με οποιοδήποτε κόστος.

Εάν το κάνεις αυτό προσεκτικά, ο Θεός θα σε συγχωρήσει,

χάριν του Χριστού, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η

αμαρτία. "Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και

δίκαιος, για να αφήσει σ’ εμάς τις αμαρτίες και να μας καθα-

ρίσει από κάθε αδικία" (Α΄Ιωα. 1:9) και τότε σίγουρα θα σου

δώσει την ανεκτίμητη ειρήνη Του ως ανταμοιβή.
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Προσέξτε τις μικρές σκέψεις της αμαρτίας

"...Η αμαρτία...υπερβολικά αμαρ-

τωλή" (Ρωμ. 7:13).

Προσέξτε ακόμα και τις μικρές

σκέψεις για αμαρτία. Τον καιρό που

πιστέψαμε, η συνείδηση ήταν τόσο

ευαισθητοποιημένη, ώστε φοβόμα-

σταν και για την πιο μικρή αμαρτία.

Οι νέοι πιστοί έχουν μια άγια ατολ-

μία, έναν καλό φόβο, μήπως και προ-

σβάλλουν το Θεό. Αλλά πολύ γρήγο-

ρα, τα καλλίτερα άνθη από αυτούς

τους ώριμους καρπούς αντικαθίστα-

νται από τη σκληρή μεταχείριση του

κόσμου που μας περιβάλλει.

Δυστυχώς είναι αλήθεια, ότι ακό-

μη και ο χριστιανός μπορεί να πορω-

θεί τόσο πολύ ώστε η αμαρτία που

κάποτε τον τρόμαζε, τώρα να μην τον

φοβίζει, ούτε στο ελάχιστο! Οι άν-

θρωποι δυστυχώς εξοικειώνονται σι-

γά-σιγά με την αμαρτία. Στην αρχή

μια μικρή αμαρτία μάς τρομάζει, αλ-

λά μετά από λίγο λέμε: "Δεν είναι κά-

τι πολύ μικρό;" Μετά έρχεται η επό-

μενη, μεγαλύτερη αμαρτία, και μετά

άλλη αμαρτία, μέχρις ότου σταδιακά

αρχίζουμε να τη θεωρούμε απλά….

ένα λάθος. Ύστερα ακολουθεί μια α-

σεβής έπαρση: "Δεν πέσαμε σε με-

γάλη αμαρτία. Όντως, σκοντάψαμε

λίγο, αλλά ξανασηκωθήκαμε.  Μπο-

ρεί να έχουμε πει μια βρισιά, αλλά

ως προς το μεγαλύτερο μέρος της συ-

ζήτησής μας, ήμασταν συνεπείς".

Έτσι δικαιολογούμε την αμαρτία, ρί-

χνουμε μια μπέρτα επάνω της, και

την ονομάζουμε με φίνα ονόματα!!!

Η αμαρτία είναι μικρό πράγμα; Δεν

είναι δηλητήριο; Το μικρό σαράκι δεν

ρίχνει μεγάλα δένδρα; Οι συνεχείς

στάλες δεν διαβρώνουν τις πέτρες; Η

αμαρτία είναι μικρό πράγμα; Φόρε-

σε ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι του

Λυτρωτή! Αν θα μπορούσες να με-

τρήσεις τη μικρότερη αμαρτία στη

ζυγαριά της αιωνιότητας, θα απομα-

κρυνόσουν απ' αυτή όπως θα απομα-

κρυνόσουν από ένα φίδι και θα μι-

σούσες ακόμη και την πιο μικρή της

εμφάνιση. Θεώρησε κάθε αμαρτία

σαν την αιτία που κάρφωσε το Σωτή-

ρα στο σταυρό και τότε θα ανοίξουν

τα μάτια σου και θα μπορέσεις να τη

δεις κι' εσύ ως "υπερβολικά αμαρ-

τωλή και θανατηφόρα".

Π ά ν ο π λ ο ς !

“Απεναντίας, ντυθείτε τον Κύριο Ιη-
σού Χριστό και μη φροντίζετε να ικα-
νοποιήσετε τις επιθυμίες της σάρκας”
Ρωμ.13:14

Κανείς δε μπορεί ν’ αρνηθεί ότι η
ζωή είναι αγώνας. Χρειάζεται επομέ-
νως όπλα. Πώς ξυπνάς το πρωί χωρίς
να ντυθείς τον εξοπλισμό σου για τον
αγώνα της μέρας; Πώς ρίχνεσαι  στη
μάχη με τον κόσμο, στη μάχη με τον
εαυτό σου, χωρίς να είσαι εφοδιασμέ-
νος; Δεν το ξέρεις πως υπάρχει μία ο-
πλοθήκη γεμάτη για σένα; Πήγαινε
λοιπόν εκεί να πάρεις την πανοπλία
σου (Εφεσίους 6:11-18). Ο εχθρός εί-
ναι ύπουλος και επικίνδυνος και πα-
ραμονεύει στο σπίτι, στο δρόμο, στη
δουλειά σου, παντού.

Όταν είσαι υπερήφανος, σημαίνει
πως δε φόρεσες την ταπεινοφροσύνη
του Χριστού. Όταν είσαι αδύνατος και
υποχωρείς στους πειρασμούς της σάρ-
κας, σημαίνει πως δε φόρεσες την α-
σπίδα της πίστης «για να σβήσεις τα
πυρωμένα βέλη του πονηρού». Όταν
πέφτεις σε ψέματα, συγκαταβατικά ί-

σως, ή σε μισές αλήθειες, θα πει πως
δε ζώστηκες με την αλήθεια και την
καθαρότητα του Χριστού. Όταν δεν
έχεις την πραότητα και τη γλυκύτητα
του Χριστού, θα πει πως λησμόνησες
να ντυθείς το πράο και ησύχιο πνεύ-
μα Του. Όταν δεν μπορείς να απαντή-
σεις στον εχθρό με εδάφια «είναι γε-
γραμμένο» όπως είπε ο Ιησούς, όταν
τον αντιμετωπίζεις πλαδαρά και νωχε-
λικά, σημαίνει πως δεν εκτίμησες το
μαχαίρι του Πνεύματος, το Λόγο Του
τον άγιο, ώστε να σε ενισχύει. Μην α-
μελούμε την οπλοθήκη του Χριστού,
για να μη γίνουμε λεία στα χέρια του
εχθρού, του διαβόλου, αλλά και του
παλιού μας εαυτού που τόσο εύκολα
μας ξεγελάει και μας τραβάει πίσω.

Ας ζητήσουμε από τον Κύριο να
μας αξιώσει να φοράμε την πανοπλία
της δικής Του χάρης και δύναμης, ώ-
στε να μη ζούμε μέσα στην αδυναμία
και τα προβλήματα, αλλά πάνοπλοι
να νικάμε και να δίνουμε δόξα στο ά-
γιο όνομα του Λυτρωτή μας!

Παρά κάτω παρουσιάζονται οι ε-

πτά κυριότερες εστιάσεις προσευ-

χής:

- Προσευχήσου για τους μη πι-

στούς να σωθούν. Προσευχήσου οι

καρδιές των ανθρώπων να είναι α-

νοιχτές για να μετανοήσουν από τις

αμαρτίες τους και να εξομολογη-

θούν στον Ιησού τον Σωτήρα. Προ-

σευχήσου ώστε κάθε ένας στον κό-

σμο να μπορέσει ν' ακούσει το

Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού

στη δική του γλώσσα.

- Προσευχήσου για μια Εθνική

Πνευματική Αφύπνιση. Προσευχή-

σου ο Ιησούς ν' αναζωπυρώσει την

εκκλησία και να ξυπνήσει το έθνος

μας προς τη μεγαλειότητα και την

υπεροχή Του. Προσευχήσου ο Θε-

ός να εκχύσει το Πνεύμα Του στην

Ελλάδα, να συγχωρήσει τις αμαρ-

τίες μας, και να θεραπεύσει τη γη

μας. Προσευχήσου ώστε εκατομ-

μύρια Ελλήνων να αγγιχτούν από

το Άγιο Πνεύμα, να μετανοήσουν

για τις αμαρτίες τους και να επι-

στρέψουν στο Θεό με όλη τους την

καρδιά.

- Προσευχήσου για Ενότητα με-

ταξύ Ποιμένων και Εκκλησιών.

Προσευχήσου ώστε τα δογματικά,

τα θεολογικά και τα εθνικά τείχη

να γκρεμιστούν, έτσι ώστε οι ποι-

μένες να αγαπήσουν ο ένας τον άλ-

λον, να συμπροσεύχονται και να υ-

πηρετούν ο ένας τον άλλον .

- Προσευχήσου για τις οικογένει-

ες. Προσευχήσου ο Ιησούς να θε-

ραπεύσει, ν' αποκαταστήσει και να

δυναμώσει κάθε γάμο και κάθε οι-

κογένεια. Προσευχήσου ώστε οι

καρδιές των γονιών να στραφούν

προς τα παιδιά τους, να τ' αγαπούν

και να τ’ ανατρέφουν μ' έναν τρό-

πο που τιμά το Θεό. Προσευχήσου

τα παιδιά να σέβονται και να υπα-

κούν τους γονείς τους.
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- Προσευχήσου για Εθνική Συμ-

φιλίωση. Προσευχήσου ο Θεός να

θεραπεύσει το έθνος μας από το

ρατσισμό και ο Θεός να χρησιμο-

ποιήσει τις εκκλησίες, ώστε να

σταθούν μπροστά στον εθνικό δι-

χασμό, τη βία και τις προκαταλή-

ψεις. - Προσευχήσου για κάθε ζωή

να της αποδίδεται η αξία και η προ-

στασία μέσα από κάθε στάδιο της

ζωής, αρχίζοντας από τη σύλληψη.

Προσευχήσου στο Θεό να σπάσει

τη μόδα του θανάτου στην Ελλάδα

και ν' αποκαταστήσει τη μόδα της

ζωής. Προσευχήσου οι νόμιμες ε-

κτρώσεις να τελειώσουν.

- Προσευχήσου για Τοπικούς και

Εθνικούς Κυβερνήτες. Προσευχή-

σου ο Θεός να τους δώσει σοφία

ώστε να παίρνουν σοφές αποφά-

σεις και να κυβερνούν με ακεραι-

ότητα, δικαιοσύνη και έλεος.

Ο Βασιλ ιάς ε ίνα ι  κοντά

Ζούμε σε πραγματικά πολύ δύ-

σκολους καιρούς. Ποτέ δεν ήταν

τα γεγονότα τόσο κοσμοϊστορικά

και οι ευκαιρίες τόσο ασυνήθι-

στες. Ανήκουμε στη γενιά την ο-

ποία όλες οι άλλες γενιές περίμε-

ναν, και όλοι οι άνθρωποι ζήλευ-

αν τη γενιά της οποίας η υψηλή

κλήση είναι να καλωσορίσει τον

Βασιλιά της που επιστρέφει και

να κηρύξει σ' όλο τον κόσμο τα

νέα του Ερχομού Του! Ο Θεός να

μας βοηθήσει να εξαγοράσουμε

το χρόνο και να παραμείνουμε πι-

στοί στο ουράνο κάλεσμα Του! 

Ζούμε σε μια εποχή που ο Θεός

δε χρησιμοποιεί τους ισχυρούς

και τους μορφωμένους, αλλά

τους ταπεινούς δούλους Του για

να κάνουν το έργο Του. Εκλέγει

ανθρώπους μέσα απ' τον κόσμο.

Παίρνει τα αδύναμα και τα ασθε-

νή, τα μη όντα, αυτά που είναι

στο μηδέν, για να τα κάνει όντα.

Κανένας δεν πρέπει να πει: “Εί-

μαι ακατάλληλος. Δεν υπάρχει

τίποτε που μπορώ να κάνω". Αυ-

τό που χρειαζόμαστε είναι το βά-

πτισμα του Αγίου Του Πνεύμα-

τος, τη δύναμη της Παρουσίας

Του και τότε θα μας χρησιμοποι-

ήσει θαυμαστά μέσα στην αδυνα-

μία μας και τη μηδαμινότητά

μας, σαν μάρτυρες για το όνομα

του Ιησού. Η νίκη σήμερα κατα-

κτιέται από τη μικρή ομάδα του

Γεδεών, τους 300, και όχι από

τους 30.000.

Το κέντρο προσοχής όλων των

προσπαθειών μας είναι ο προσω-

πικός ερχομός του Κυρίου, που

βρίσκεται πλησίον! Αυτό το γε-

γονός πρέπει να είναι που θα κι-

νεί την καρδιά μας. Είναι αυτό

που κάνει κάθε θυσία και δοκιμα-

σία να φαίνονται μικρές. Εκείνος

βρίσκεται κοντά και η ανταμοι-

βή Του θα τα επανορθώσει όλα.

Ω, ας προχωρήσουμε μ' αυτή την

εμψυχωτική ελπίδα, ας αποδε-

χθούμε τη μεγάλη μας ευθύνη και

ας γίνουμε άξιοι της τιμής που

μας έδωσε σαν συνεργάτες Του!

Ευχαριστούμε το Θεό γιατί με τη χάρη Του και τη φώτιση Του, καταφέραμε  να φτάσουμε στο 200ο

φύλλο της Εσχάτης Σάλπιγγας.Τα προβλήματα πολλά, οι δυσκολίες αρκετές, ο ελεύθερος χρόνος

λιγοστός, όμως ο Θεός είναι μαζί μας και πιστεύουμε ότι θέλει το έργο αυτό να συνεχιστεί, ώστε να

εξακολουθούν να ωφελούνται όσοι Τον αναζητούν και Τον ποθούν.

Ελπίζω, ότι όπως εγώ, έτσι και εσείς, να έχετε βρει αγαλλίαση και καθοδήγηση μέσα από τις σε-

λίδες της Εσχάτης Σάλπιγγας και μέσα από  τα διάφορα άρθρα της, να έχετε βοηθηθεί στην καθη-

μερινή σας πορεία με τον αγαπημένο μας Ουράνιο Πατέρα.

Είθε ο Κύριος να μας δίνει σοφία και δύναμη, ώστε να καταφέρουμε να βγούμε νικητές σ' αυτές

τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε.Και ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι:

“Αν μας βρει κανένα κακό, πόλεμος, θεομηνία, πλημμύρα, θανατικό ή πείνα, θα σταθούμε

μπροστά σ’ αυτό το ναό, δηλαδή ενώπιόν Σου, αφού Εσύ λατρεύεσαι σ’ αυτόν, και θα 

Σε επικαλεστούμε μέσα στη θλίψη μας κι Εσύ θα μας ακούσεις και θα μας σώσεις”.

Β΄ ΧΡΟΝΙΚΩΝ 20:9         

Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού: “όταν ο Θεός είναι μαζί μας κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον

μας και τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη Του και την προστασία Του.”

Να θυμόμαστε ότι είμαστε τα αγαπημένα Του παιδιά, μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού και έ-

χουμε ανά πάσα στιμή πρόσβαση στην παρηγοριά, τη βοήθεια, την οδηγία Του μέσω του Αγίου

Πνεύματος που ζει μέσα μας.
Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας ευλογεί πλούσια!

Η υπεύθυνη Σύνταξης
Ξένια Προκοπίου
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