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"Αν και πεθαμένος,                                                         
συνεχίζει ακόμα να μας μιλά".                                       

(Εβρ.11:4) 

Ρριν από 23 χρόνια,                                                                
ο αγαπθμζνοσ ςφηυγόσ μου,  

ο Απόςτολοσ Ρρουςαζασ,  
αναχώρθςε από 

ανάμεςά μασ για τθν 
Ουράνια Ρατρίδα.  

Μασ ζχει όμωσ αφιςει 
πολλά από τα φλογερά  

και χριςτοκεντρικά 
μθνφματά του,                                                                                                                                                                                                   

μερικά από τα οποία  είναι                                                   
γραμμζνα  ς' αυτό το βιβλίο. 

Συνεχίηει ζτςι να μασ μιλά μζςω αυτών!                                   
Μοιράηεται μαηί με όλουσ μασ                                                       

πολφτιμεσ αλικειεσ, γεμάτεσ  παλμό και πάκοσ 
προσ δόξα του Κεοφ. 
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Αφιερώνω με αγάπθ                                                                                    

       Στθ μνιμθ του αγαπθμζνου      
μου ςυηφγου,                                                                 
Απόςτολου Ρρουςαζα,                                                              
κακώσ και όλων εκείνων                
που μασ                                   
μεταλαμπάδευςαν                       
αδάπανα τθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
φλόγα τθσ αλικειασ                                                                                                                          
του Ευαγγελίου του Χριςτοφ. 

Εφχομαι θ καινοφρια γενιά                                                                      
ν’ ακολουκιςει το παράδειγμά τουσ.                                                                                
Να πάρει ο κακζνασ τθ ςκυτάλθ του υπεφκυνα.                                
Να ηει  και να κθρφττει «Χριςτό  Σταυρωμζνο». 
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Ευχαριστώ ιδιαίτερα την αγαπητή αδελφή εν Χριστώ,                          
Αικατερίνα Φιλιππαίου, (εκπαιδευτικό) που επί 2 περίπου χρόνια                     

δαπάνησε από το χρόνο της για να κάνει                                                                               
τις απαραίτητες διορθώσεις των κειμένων.                                                                 

Εύχομαι ο Κύριος να την ανταμείψει πλούσια.                                                                
Αλίκη Προυσαέως 

 

 

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΘ 

ΧΡΛΣΤΛΑΝΛΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΡΛΑΜΒΟΣ                                                                                    
ΑΛΩΡΕΚΘΣ 22 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΛ                                                                                            
 Web. Site:www.thriamvos.gr                      

Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Αλίκθ Ρρουςαζωσ 
email: alice5@thriamvos.gr 
Τθλ.210  63 90 076  κιν. 6937663312 

Τα χωρία τθσ Αγίασ Γραφισ, ωσ επί το πλείςτον,                                                            
 είναι από τθ γνωςτι μετάφραςθ του Αρχιμανδρίτθ                                                              
Ν. Βάμβα ςτθ Νεοελλθνικι μεταφορά τουσ                                                                       
των Εκδόςεων Ρζργαμοσ. 
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1. ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ 
2. ΤΟ ΚΕΛΘΜΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ 
3. ΡΕΡΡΑΤΘΜΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΑΡΚΑ                                                                     
ΡΕΡΡΑΤΘΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΝΕΥΜΑ 
4. ΚΑΡΡΟΣ 
5. Θ  ΣΩΤΘΡΛΑ ΧΑΡΘ 
6. ΛΕΥΚΟ  ΕΝΔΥΜΑ – ΝΛΚΘΤΕΣ 
7. Θ ΡΑΛΔΕΛΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ 
8. ΡΑΚΘΜΑΤΑ ΥΡΕΡ ΤΟΥ ΧΡΛΣΤΟΥ 
9. ΟΝΕΛΔΛΣΜΟΛ  ΥΡΕΡ ΤΟΥ ΧΡΛΣΤΟΥ 
10. Ο ΧΡΛΣΤΟΣ – Ο ΚΑΛΟΣ ΒΟΣΚΟΣ 
11. Θ ΡΑΡΑΒΟΛΘ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΛΤΘ 
12. ΕΥΣΕΒΕΛΑ 
13. Ο ΤΡΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 
14.ΤΑΥΤΛΣΘ ΜΕ ΤΟ ΧΡΛΣΤΟ 
15.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΘ Ι ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΘ 
16. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
17. Θ ΔΟΞΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΚΟΣ 
18. ΑΡΚΕΛ ΣΕ ΣΕΝΑ Θ ΧΑΡΘ ΜΟΥ   
19. ΡΑΡΑΒΟΛΘ ΤΟΥ ΡΟΝΘΡΟΥ ΔΟΥΛΟΥ 
20. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ 
21. Θ ΕΚΚΛΘΣΛΑ ΚΑΛ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
22. ΛΑΟΣ ΚΕΟΥ 
23. ΧΡΛΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
24. ΡΡΩΤΟΧΡΟΝΛΑ  
25. Ο ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ ΚΑΛ ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
26. Θ ΑΝΑΓΚΑΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ 
27. ΡΕΤΡΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ 
28. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΛΣΤΟΥ - Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΡΛΣΤΟΥ 
29. ΝΛΚΘΤΕΣ 
30. ΡΟΛΟΝ ΧΡΛΣΤΟ ΕΧΩ ΓΝΩΡΛΣΕΛ; 
31. ΑΝΑΗΩΡΥΡΩΣΘ 
32. Θ ΑΝΑΓΚΘ ΤΘΣ ΘΜΕΡΑΣ  
33. Ο ΚΥΡΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΛ 
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Αρχικά, αγαπθτοί αναγνώςτεσ,                                                                 
ο Απόςτολοσ Ρρουςαζασ κα μοιραςκεί μαηί μασ                        

πολφ περιλθπτικά, πώσ πιρε τον δρόμο του Χριςτοφ                                  
μετά από ςυγκλονιςτικζσ περιπζτειεσ. 

Θ ΟΜΟΛΟΓΛΑ  ΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ιταν καλοκαίρι του 1945, όταν ο Κεόσ μου μίλθςε 
με τον τρόπο που Αυτόσ ξζρει να μιλάει ςτθν καρδιά κάκε 
ανκρώπου, κακώσ τον καλεί να μετανοιςει από τθ ηωι τθσ 
αμαρτίασ για να πιςτζψει ςτο Χριςτό, τον  Υιό Του,  που 
ζδωςε τθ ηωι Του για όλουσ του ανκρώπουσ. 
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Ιμουν τότε 25 χρόνων πράγμα που δείχνει ότι θ καρδιά 
μου ιταν αρκετά ςκλθρι για να αργιςω τόςο πολφ να 
δεχτώ τθ χάρθ του Κεοφ. 

Θ κιρυξθ του πολζμου. 
  Θ κιρυξθ του πολζμου από τουσ Λταλοφσ ςτισ 28 

Οκτωβρίου του 1940 μοφ ζδωςε ζνα δυνατό ερεκιςμό για 
να ςκεφτώ ςοβαρά τθ ςτάςθ μου απζναντι ςτον Κεό. 

Φαίνεται ότι ο πόλεμοσ με τρόμαηε γιατί κυμάμαι ότι 
ιταν Δευτζρα πρωί, μόλισ είχαμε μπει μζςα ςτισ τάξεισ, 
όταν ακοφςτθκαν να ουρλιάηουν οι ςειρινεσ και 
αςτραπιαία διαδόκθκε ότι κθρφχτθκε  πόλεμοσ μεταξφ τθσ 
Ελλάδοσ και τθσ Λταλίασ. Οι κακθγθτζσ αμζςωσ μασ 
διζταξαν: "Ρθγαίνετε ςτα ςπίτια ςασ, γιατί τώρα αρχίηει 
πόλεμοσ". 

Ιταν θ πρώτθ φορά που τράβθξα από το ςχολείο απ' 
ευκείασ ςτο ςπίτι μου, κλείςτθκα ςτο δωμάτιό μου, 
γονάτιςα ςε μια γωνιά και ζκανα μία προςευχι και είπα: 
"Κεζ μου, είμαι ζνασ αμαρτωλόσ και ςε παρακαλώ 
ςυγχώρεςζ με, γιατί μετανιώνω".  

Ιξερα τον τρόπο που ο Κεόσ δζχεται ζναν άνκρωπο, γι' 
αυτό δεν δυςκολεφτθκα να βρω τα λόγια και τον τρόπο  με 
τον οποίο ζπρεπε να τακτοποιθκώ ςτθ ςχζςθ μου με τον 
Κεό. Το ζκανα αυτό από φόβο, γιατί νόμιηα ότι θ κάκε 
βόμβα από τα Λταλικά αεροπλάνα κα ζπεφτε πάνω ςτο 
κεφάλι μου.   

Ρραγματικά, φςτερα από μερικζσ ώρεσ ιρκαν τα 
αεροπλάνα, ζριξαν ζνα ςωρό βόμβεσ πολφ μακριά από τθν 
περιοχι που εμείσ μζναμε. Είχα μια περιζργεια να δω τι 
ζκαναν αυτζσ οι βόμβεσ. Πταν ζφταςα ςτο ςπίτι εκείνο που 
είχε βομβαρδιςτεί, ζπακα πραγματικά ζνα μεγάλο ςοκ. 
Είδα τρεισ ανκρώπουσ μζςα ςτο ςπίτι να είναι ςκοτωμζνοι 
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και του ενόσ τα μυαλά να ζχουν πεταχτεί και κολλιςει ςτον 
τοίχο. Τρομοκρατικθκα και ςκζφτθκα: Το καλφτερο που 
ζκανα ιταν να ηθτιςω ο Κεόσ να με ςυγχωριςει. 

Επειδι όμωσ είδα ότι κάκε βόμβα που ρίχνουν δεν 
πζφτει ςτο κεφάλι μου, ςιγά-ςιγά ξεκαρρεφτθκα. Άρχιςα 
να αςχολοφμαι με τισ διάφορεσ βιοτικζσ ανάγκεσ και 
ξζχαςα αυτι τθν ομολογία μετάνοιασ που είχα κάνει.  

Τθν ξαναζκανα όταν κθρφχτθκε ο Γερμανικόσ Ρόλεμοσ. 
Είχα ακοφςει ότι οι Γερμανοί ζχουν τόςα πολλά αεροπλάνα 
που όταν ζρκουν ςτθν Ελλάδα κα ςκιάςουν ακόμα και τον 
ιλιο. Ριγα πάλι ςτο ίδιο μζροσ, ζκανα τθν ίδια προςευχι 
και πρόςκεςα: "Αυτι τθ φορά,  Κεζ, Σου λζω αλικεια". 

Σε λίγο όμωσ πάλι ξεχάςτθκα και άρχιςα να μπαίνω 
μζςα ςτον αγώνα τθσ ηωισ για τθν επιβίωςθ. Τα πράγματα 
του Κεοφ πλζον δε με ενδιζφεραν κακόλου. Ζωσ ότου ιρκε 
ζνα άλλο γεγονόσ ςτθ ηωι μου, όταν φφγαμε από το Βόλο, 
γιατί δεν μποροφςαμε πλζον να επιβιώςουμε, και πιγαμε 
ς' ζνα χωριό ζξω από τθν Κατερίνθ, ςτθ Σεβαςτι.  

Συνζχιηα εγώ τθ δικιά μου τθ ηωι. Εκείνο που με 
ενδιζφερε ιταν πώσ κα ηιςουμε. Είχα αναλάβει εγώ τθ 
φροντίδα όλθσ τθσ οικογζνειασ γιατί με τισ δφο μικρότερεσ 
αδελφζσ μου και τουσ γονείσ μου είχαμε πάει ςτο χωριό.  

Πλα τα άλλα μου αδζλφια βρίςκονταν άλλα ςτθν Ακινα 
και άλλα ςτθ Κεςςαλονίκθ.  

Συνζβθκαν όμωσ εκεί μερικά γεγονότα, τα οποία τελικά 
με ζφεραν ςε πραγματικι ςυναίςκθςθ τθσ 
αμαρτωλότθτάσ μου και ςε εκηιτθςθ του προςώπου του 
Κεοφ. 

Θ Σεβαςτι με ζνα άλλο χωριό το Κοφκο  ζγιναν 
ςυνεργάτεσ των Γερμανών. Επειδι εγώ είχα διαφορετικζσ 
αντιλιψεισ και δε ςυνταυτιηόμουν με αυτοφσ, 
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προςπακοφςαν με κάκε τρόπο να βρουν αιτίεσ για να με 
κατθγοριςουν. 

Ζνα πρωινό ιρκε κάποιοσ, χτφπθςε τθν πόρτα κι όταν 
άνοιξα είδα ζναν Γκεςταπίτθ αξιωματικό. Μου λζει: "Ζλα 
μαηί μου". Ντφκθκα, τον ακολοφκθςα και ςε λίγο βρζκθκα 
ςτο αρχθγείο τουσ. Με ζριξαν ς' ζνα κρατθτιριο όπου 
ιταν κι ζνασ Εβραίοσ. Τον είχαν φυλακίςει γιατί ιταν 
αριςτερόσ. Μζςα λοιπόν ςτθ φυλακι με ρωτάει ο Εβραίοσ: 
"Τι γίνεται;" Κι εγώ, αφελισ όπωσ ιμουν και δεν είχα 
ακόμα πονθρευτεί με τα πράγματα αυτά, του λζω: "Λίγα 
είναι τα ψωμιά τουσ, ςε λίγο καιρό κα τουσ ςαρώςουν".  

Κάποια ςτιγμι βλζπω ζναν αξιωματικό να ζρχεται και 
να φωνάηει τον Εβραίο ζξω. Μετά από μιςι ώρα τον 
ξαναζφερε μζςα με κλωτςιζσ, με βριςιζσ και τον πζταξε 
μζςα ςτον κάλαμο. Του λζω: "Τι ζπακεσ;" Ο Εβραίοσ ιταν 
μουδιαςμζνοσ, δεν ικελε οφτε να μου μιλιςει. Τελικά μου 
λζει: "Ξζρεισ γιατί με κάλεςαν ζξω; Για να ςε ψαρζψω και 
ό, τι πεισ να τουσ τα πω, με τθν υπόςχεςθ να με βγάλουν 
ελεφκερο."  

Μόλισ τα άκουςα αυτά, πάγωςα. Τελικά ο Εβραίοσ όταν 
τον κάλεςαν  ξανά, δεν τουσ είπε τίποτα και μετά από ζνα 
γερό ξφλο που του ζδωςαν τον ξαναζφεραν πίςω.  

Κάποια ςτιγμι, ζρχεται ο Εβραίοσ τρομοκρατθμζνοσ 
κοντά μου και μου λζει: "Άκουςεσ τι είπε ο αξιωματικόσ;" 
"Πχι", του είπα,  "τι είπε;" "Δφο λάκκουσ κα ανοίξουν". "Ε, 
και;" "Δφο δεν είμαςτε; Για μασ είναι". Βζβαια εγώ τον 
κορόιδεψα. Του είπα: "Τόςο αφελισ και ανόθτοσ είςαι;"  

Αλλά άρχιςε να δουλεφει αυτό μζςα μου: "Μιπωσ 
ςυμβαίνει κάτι τζτοιο και είναι οι τελευταίεσ μασ ώρεσ;"  
Μετά από μιςι ώρα άκουςα κι εγώ: "Σ' αυτό εδώ το 
δζντρο κα τουσ κρεμάςουμε".  
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Μόλισ το άκουςα αυτό, αμζςωσ πάγωςα. Σκζφτθκα: 
Ιρκε το τζλοσ μου. Και με ζπιαςε το αίςκθμα του 
μελλοκανάτου. Ρροςπακοφςα να ηθτιςω ςυγγνώμθ από 
τον Κεό και να μετανοιςω. Αλλά δε μετανιώνει ο 
άνκρωποσ όποτε ευαρεςτείται. Αλλά όποτε ο Κεόσ τον 
καλεί να μετανοιςει. Σφιγγόμουν, πιεηόμουν, 
προςπακοφςα να μετανοιςω, αλλά τίποτα. Κακώσ λοιπόν 
περιμζναμε από ςτιγμι ςε ςτιγμι να ζρκουν να μασ 
πάρουν και να μασ κρεμάςουν και να μασ κάψουν και 
βριςκόμουν ς' αυτι τθν αγωνία του μελλοκανάτου, 
κάποιοσ γνωςτόσ του Εβραίου πζραςε απ' ζξω και τον 
ρώτθςε ο Εβραίοσ κλαψιάρικα: "Γιατί κζλετε να μασ 
ςκοτώςετε; Τι κάναμε;"  Τον ρωτάει ο γνωςτόσ του: "Ροιοσ 
ςου είπε τζτοιο πράγμα;" "Να, ακοφςαμε ότι δφο λάκκουσ 
κα ανοίξουνε και κα μασ κρεμάςουνε". "Βρε χαηζ", του λζει 
αυτόσ, "αυτό το είπε ο αξιωματικόσ, γιατί φοβζριηε 
κάποιουσ Εβραίουσ που τουσ ζςτελνε για αγγαρεία κι αυτοί 
δεν ικελαν να κάνουν τίποτα. Για να τουσ πείςει τουσ είπε 
ςτθν αρχι: "Δφο λάκκουσ κα ανοίξτε, δε κα κάνετε βαριά 
δουλειά". Αφοφ αρνικθκαν, τουσ είπε: "Σ' αυτό το δζντρο 
κα ςασ κρεμάςω".  

Μόλισ λοιπόν  κατάλαβα ότι ιταν γκάφα αυτό, άρχιςα 
να κοροϊδεφω τον Εβραίο κι αυτόσ να κοροϊδεφει εμζνα. 
Μζςα όμωσ ςτθ ςκζψθ μου ζμεινε το τράνταγμα.  

Κακώσ λοιπόν ςκεφτόμουν μζςα ςτθ φυλακι από τι 
δυςκολία πζραςα, ςτθ ςκζψθ μου ιρκε ζνα ερώτθμα: 
"Απόςτολε, τώρα τθ γλίτωςεσ, αλλά κάποτε κα ζρκει αυτι 
θ ώρα. Κζλεισ να βρεκείσ ξανά ς' αυτιν τθν κατάςταςθ 
που πζραςεσ;" Ιταν θ πρώτθ φορά που μιλοφςα με τον 
εαυτό μου ειλικρινά και ςοβαρά και είπα: "Πχι".  
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Από κείνθ τθ ςτιγμι άλλαξε ολόκλθροσ ο εςωτερικόσ 
μου κόςμοσ· οι ςκζψεισ και οι αξίεσ πλζον άρχιςαν να 
παίρνουν διαφορετικι εικόνα. Τώρα ςκεφτόμουν  για τα 
πράγματα του Κεοφ, ενώ τότε δεν τα ςκεφτόμουν. Τώρα 
ικελα να μετανοιςω πραγματικά, μζχρι τώρα μετανοοφςα 
υποκριτικά. 

Συνζβθκε εκείνεσ τισ μζρεσ ζνα άλλο γεγονόσ που μου 
ζδωςε τθν τελικι ώκθςθ. Αυτό ζγινε όταν παρουςιάςτθκα 
μπροςτά ςτον Ανακριτι. Μόλισ με είδε ο Ανακριτισ και με 
ρώτθςε πώσ λζγομαι, ζβαλε τισ φωνζσ και είπε: "Εςφ 
κζλεισ κρζμαςμα, ακόμα ηεισ;"  

"Γιατί κφριε ανακριτά;" Και τον ρωτάω: "Ροιεσ είναι οι 
κατθγορίεσ;" "Να ςου τισ πω", μου είπε. Θ πρώτθ 
κατθγορία ιταν ότι εγώ είμαι κατάςκοποσ των ανταρτών 
και ςτο ςπίτι μου κάνουμε ςυγκεντρώςεισ. Πταν το άκουςα 
αυτό του είπα: "Κφριε ανακριτά, το ςπίτι μου είναι 100 
μζτρα από τα φυλάκιά ςασ. Αν πραγματικά εγώ μαηεφω 
τουσ ΕΑΜ ίτεσ ςτο ςπίτι μου, γιατί δεν ιρκαν οι φρουροί 
ςου να με πιάςουν;" "Ζχεισ δίκιο", μου είπε. 

Θ δεφτερθ κατθγορία είναι: "Γιατί πασ και 
καταςκοπεφεισ τα οχυρά που ζχουμε γφρω από το χωριό 
και τα προδίδεισ ςτουσ ΕΑΜ ίτεσ;" "Κφριε ανακριτά" τον 
ρωτάω, "πότε βλζπει κανείσ καλφτερα, τθν θμζρα ι τθ 
νφχτα;"  "Τθν θμζρα", μου είπε. "Τα οχυρά αυτά εμζνα  
αγγαρεφουν και πθγαίνω, ςκάβω και βάηω τα 
ςυρματοπλζγματα. Αν λοιπόν τθν θμζρα τα βλζπω, για 
ποιο λόγο να πάω τθ νφχτα;" "Εςζνα αγγαρεφουν;" 
ρώτθςε. "Ναι, ρωτιςτε όποιον κζλετε", του λζω. "Α,                  
ς' αυτό ζχεισ δίκιο", μου λζει.  

Θ τρίτθ κατθγορία ιταν ότι εγώ ιμουν ο υπ' αρικμόν 
ζνα πυρινασ του Κουμμουνιςμοφ ςτο χωριό. Ευτυχώσ ςτθ 
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φυλακι ιταν και ο πολιτικόσ υπεφκυνοσ του ΕΑΜ  και λζω: 
"Κφριε ανακριτά, αν ο πολιτικόσ υπεφκυνοσ ςασ πει ότι 
ζςτω ςε μιςι ςυγκζντρωςθ βρζκθκα ποτζ, είμαι πρόκυμοσ 
να δεχτώ όλεσ τισ κατθγορίεσ". Αμζςωσ διατάηει και τον 
φζρνουν και αφοφ τον ρώτθςε αν με γνωρίηει, με ζβγαλε 
εμζνα ζξω και τον ρώτθςε. Κι αυτόσ του είπε: "Ροτζ δεν 
τον είδα". Πταν με ξανακάλεςε μζςα, μου είπε: "Δε ςε είδε 
ποτζ". "Οπότε", του λζω, "δεν είμαι τζτοιοσ που με 
κατθγοροφν". "Εντάξει", είπε.  

"Τώρα, θ τζταρτθ κατθγορία είναι  ότι ικελεσ                                  
ν' ανατινάξεισ τον μόνο μφλο ςτο χωριό". "Κφριε 
ανακριτά", του λζω, "ζνασ μφλοσ με τι ανατινάηεται; Με 
καςμά, με τςεκοφρι και με φτυάρι ι με εκρθκτικζσ φλεσ;" 
"Με εκρθκτικζσ φλεσ", μου απαντάει. "Βρικαν καμιά 
εκρθκτικι φλθ όταν με εξζταςαν;" τον ρωτάω. Μου λζει: 
"Πχι". "Ε, τότε όλεσ είναι ςυκοφαντίεσ και φανταςίεσ". 
Μετά λοιπόν απ' αυτι τθν ανάκριςθ πείςτθκε ο ανακριτισ 
ότι είμαι ακώοσ και με ζβγαλε από τθ φυλακι. 

Μζςα όμωσ ςε όλα αυτά τα γεγονότα, ςτθ ςκζψθ μου 
ςτριφογφριηε διαρκώσ θ αμαρτωλότθτα  και θ ακλιότθτά 
μου. Καταλάβαινα ότι θ ηωι μου πλζον πρζπει να πάρει το 
δρόμο του Χριςτοφ. 

Φφγαμε από το χωριό, γυρίςαμε ςτο Βόλο. Μια μζρα 
κακώσ βάδιηα ςτθν παραλία μόνοσ - γιατί τουσ φίλουσ που 
είχα, άλλουσ τουσ είχαν ςκοτώςει οι Γερμανοί, άλλοι είχαν 
πάει πάνω ςτα βουνά, άλλοι είχαν πάει ςτθ Σερβία -  ιταν 
θ ώρα πραγματικά που ο Κεόσ μίλθςε μζςα ςτθν καρδιά 
μου. Ιρκε μια ςκζψθ μζςα μου και ζκεςα ζνα ερώτθμα 
ςτον εαυτό μου: "Απόςτολε, τι κατάλαβεσ μζχρι τώρα ςτθ 
ηωι ςου;" Είπα: "Τίποτα, μόνο λαχτάρεσ και αγωνίεσ".              
"Αν ηιςεισ άλλα τόςα χρόνια, τι κα καταλάβεισ;"                  
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"Αφοφ μζχρι τώρα τίποτα, γιατί από δω και πζρα να 
καταλάβω κάτι; Ράλι τίποτα". Και το ερώτθμα που ιρκε 
μετά ιταν: "Ώςτε ηεισ για το τίποτα, τθ ςτιγμι που ο 
Χριςτόσ ςε περιμζνει για να ςου δώςει αιώνια ηωι, να ςου 
δώςει ομορφιά, να ςου χαρίςει ζναν Ουρανό, να ςε 
ελευκερώςει απ' όλουσ τουσ φόβουσ, τα άγχθ και από 
κάκε κακό που ςε δζρνει;"  

Γφριςα ςπίτι, πιγα ςτο ίδιο δωμάτιο που είχα πάει πριν 
4 χρόνια, κάκιςα ςτθν ίδια γωνιά, ζκανα τθν ίδια 
προςευχι μετάνοιασ, αλλά αυτι τθ φορά θ μετάνοιά μου 
ιταν πραγματικι. Είπα: "Κεζ μου, είμαι ζνασ αμαρτωλόσ. 
Κεζ μου, Εςφ ενδιαφζρεςαι για τον αμαρτωλό, Εςφ 
ζςτειλεσ τον Χριςτό και πζκανε ςτον Σταυρό για μζνα. 
Μετανοώ και δζχομαι αυτιν τθν προςφορά". 

 Πλεσ τισ άλλεσ φορζσ είχα ςθκωκεί από τθν προςευχι 
πολφ βαρφσ και δφςκυμοσ. Αυτι τθ φορά θ καρδιά μου 
ιταν γεμάτθ από χαρά. Γιατί πίςτεψα ότι ο Χριςτόσ με 
ςυγχώρεςε, γιατί μετάνιωςα με όλο το βάκοσ τθσ καρδιάσ 
μου, χωρίσ υπολογιςμοφσ και πονθριζσ.  

 
Από κείνθ τθν ώρα μπικε μζςα ςτθν καρδιά μου ζνασ 

πόκοσ: Στθν προςωπικι μου ηωι να κάνω το κζλθμα του 
Κεοφ και ςτουσ φίλουσ μου και ςτουσ γφρω ανκρώπουσ να 
μιλώ για τθν αγάπθ του Χριςτοφ. 

 
"Σο να ηω για μζνα είναι ο Χριςτόσ                                                   

και το να πεκάνω είναι το κζρδοσ". 
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ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ                                                                         
ΣΟΔΟΜΑ & ΓΟΜΟΡΡΑ 

 

 
 
 

"Ππωσ ζγινε κατά τισ θμζρεσ του   Νώε, 
ζτςι κα είναι και κατά τισ θμζρεσ 

του Υιοφ του  ανκρώπου. 
Ζτρωγαν, ζπιναν, νφμφευαν… μζχρι τθν θμζρα 

κατά τθν οποία ο Νώε μπικε μζςα  ςτθν κιβωτό 
και ιρκε ο κατακλυςμόσ και τουσ εξολόκρευςε όλουσ. 

Ραρόμοια, και όπωσ ζγινε κατά τισ θμζρεσ 
του Λωτ, ζτρωγαν, ζπιναν, αγόραηαν… 

κατά τθν θμζρα που ο Λωτ βγικε ζξω από                                                         
τα Σόδομα, ζβρεξε  φωτιά και κειάφι 

από τον ουρανό, και τουσ εξολόκρευςε όλουσ. 
Κατά τον ίδιο τρόπο κα είναι τθν θμζρα που κα φανερωκεί 

ο Τιόσ του ανκρώπου”. (Λουκά 17:26-30) 

1 1 1 
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          Ο Λθςοφσ Χριςτόσ μάσ αναφζρει δφο 
ςυγκλονιςτικά γεγονότα τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ, τον 
Κατακλυςμό και τθν καταςτροφι των Σοδόμων και των 
Γομόρρων και βεβαιώνει ότι οπωςδιποτε κα 
επαναλθφκοφν ςτισ μζρεσ  τθσ Δεφτερθσ Ζλευςισ Του. Και 
θ αιτία κα είναι  θ ίδια που τα προκάλεςε τότε.  

Μία είναι θ αλικεια ότι ο άνκρωποσ ζχει γυρίςει τθν 
πλάτθ του ςτον Κεό. Επικυμεί οτιδιποτε άλλο εκτόσ από 
τθν παρουςία του Κεοφ. «Εμζνα,  τθν πθγι των ηωντανών 
νερών εγκατζλειψαν", λζει ο Κεόσ και ζχει ζνα παράπονο 
από τον άνκρωπο. Ενώ θ πνοι, θ ηωι και τα πάντα είναι 
ςτα χζρια τα δικά Του και ενώ μασ αγαπάει, με μια  αγάπθ 
που ξεπερνάει κάκε γνώςθ και ενώ ενδιαφζρεται για τθ 
ςωτθρία τθσ ψυχισ μασ, για τθν ομορφιά τθσ ηωισ μασ, για 
το αιώνιο μζλλον μασ, εμείσ ζχουμε πάρει μια κζςθ 
αρνθτικι. Κι όμωσ επιμζνει και λζει: «Εγώ δε κζλω το 
κάνατο του αμαρτωλοφ αλλά να γυρίςει ο αςεβισ από το 
δρόμο του και να ηει». (Λεηεκ.33:11) 

Ο Κεόσ δε μασ ζφτιαξε για να μασ ρίξει μζςα ςτθν  
Κόλαςθ.  Αυτιν τθν ζφτιαξε για το Σατανά, για μασ 
ςχεδίαςε ζνα αιώνιο ςχζδιο ςωτθρίασ.  

Απευκυνόμενοσ ο Κεόσ ςτον άνκρωπο του λζει: «Ζνα 
ζχω να ςου πω, ανεξάρτθτα από τθ ςυμπεριφορά που ζχεισ 
απζναντί μου, Εγώ ς’ αγαπώ.»  

Αυτό είναι το μινυμα που δίνει ο Κεόσ ςτον άνκρωπο. 
Ζνα μινυμα που το χρειάηεται ο κάκε άνκρωποσ. Αυτό το 
μινυμα πρζπει να το διατθριςουμε ςε όλθ μασ τθ ηωι.                  
Το ενδιαφζρον του Κεοφ δεν περιορίηεται μόνο ςε τοφτθ τθ 
ηωι, αλλά επεκτείνεται μζςα ςτθν αιωνιότθτα.  

Ο άνκρωποσ που περιορίηει το ενδιαφζρον του Κεοφ 
μόνο ςε τοφτθ τθ ηωι, ο λόγοσ του Κεοφ λζει το εξισ:                                
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«Αν ελπίηουμε ςτον Χριςτό μονάχα για τοφτθ τθ ηωι 
είμαςτε οι πιο ελεεινοί απ' όλουσ τουσ ανκρώπουσ.»            
(1 Κορινκ.15:19)  

Ο Κεόσ μάσ ζχει ανοίξει ζναν δρόμο ηωισ που μασ 
οδθγεί ςτθν αιωνιότθτα, ςτθ δόξα τθ δικιά Του. Ο Σταυρόσ 
του Χριςτοφ, θ κυςία που ζγινε εκεί επάνω, μασ  
διακθρφςςει τθν αγάπθ του Κεοφ, θ οποία δεν περιορίηεται 
μόνο ςτο ςχιμα αυτοφ του κόςμου, ςτο τι κα φάμε, τι κα 
πιοφμε, πώσ κα περάςουμε, αλλά επεκτείνεται μζςα ςτθν 
αιωνιότθτα, γιατί θ φπαρξι μασ και ο ςκοπόσ, για τον οποίο 
ο Κεόσ μάσ δθμιοφργθςε, δε είναι για μία περίοδο 70, 80, 
100 χρόνων, αλλά είναι για μια αιωνιότθτα. Κι αν μζςα 
ςτον κόςμο αυτό χρειαηόμαςτε τθν παρουςία του Κεοφ, για 
να λφνει τα προβλιματά μασ, για να ζχουμε απλοχωριά 
μζςα ςτον κόςμο, πόςο μάλλον Τον χρειαηόμαςτε για τθν 
αιωνιότθτα!  

Ο ΚΟΣΜΟΣ 
 Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι αυτόσ ο Κόςμοσ μια μζρα κα 

ςαρώςει. Και δίνει παραδείγματα. «Κοιτάξτε", λζει ο Κεόσ 
"τον Κατακλυςμό, Εγώ τα ςάρωςα. Κοιτάξτε τα Σόδομα και 
τα Γόμορρα, τα ςάρωςα.» 

 Αλλά μζςα ςτα ςχζδια Του, ςα Κεόσ Δικαιοςφνθσ και ςα 
Κεόσ Αγάπθσ, ζχει να μασ δώςει και το μινυμα που 
αναφζρεται προςωπικά ςτον κακζνα μασ. «Σάρωςα ςτον 
Κατακλυςμό όλουσ, αλλά γλίτωςαν ο Νώε, θ γυναίκα του, 
τα τρία παιδιά του και οι τρεισ νφφεσ του. Σάρωςα τα 
Σόδομα και τα Γόμορρα αλλά μζςα απ’ αυτά γλφτωςε ο 
Λωτ και θ οικογζνειά του.» 

 Κι αυτό είναι που κζλει ο Κεόσ να βάλει ςτθν καρδιά 
μασ. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει ζνα  καταφφγιο, 
υπάρχει ζνασ Λυτρωτισ, υπάρχει ζνασ τρόποσ για να 
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ξεφφγουμε εμείσ απ’ όλθ αυτιν τθν τραγικότθτα. Και εδώ 
ακριβώσ ζρχεται θ ευκφνθ του κακενόσ μασ. Ο λόγοσ του 
Κεοφ λζει: «Θ οργι του Θεοφ αποκαλφπτεται...επάνω ςε 
κάκε αςζβεια και αδικία ανκρώπων...»(Ρωμ.1:18)  

Σε ςζνα όμωσ λζει: «Εςφ, διαφοροποιιςου. Μπεσ μζςα 
ςτθν Κιβωτό, ςικω και φφγε από τα Σόδομα και τα 
Γόμορρα πριν  πζςει θ φωτιά αν κζλεισ να γλιτώςεισ.»   

Ο Κεόσ, αγαπθτοί, απλώνει το χζρι Του,   ζνα χζρι 
αγάπθσ και λζει ςτον άνκρωπο: «Μπροσ, βγεσ!». Πταν 
επρόκειτο να γίνει θ καταςτροφι ςτα Σόδομα, ο ίδιοσ ο 
Κφριοσ ιρκε, για να πει ςτουσ ανκρώπουσ αυτοφσ: 
«Φφγετε».  

Το ίδιο δεν ζγινε και ςτθ δικιά μασ τθ ηωι; Ροιοσ είναι 
αυτόσ που ανζβθκε επάνω ςτο Σταυρό και ζλυςε το 
πρόβλθμα τθσ Αμαρτίασ μασ; Είναι ο Γιοσ του Κεοφ, 
Εκείνοσ μζςω του Οποίου ζγιναν τα πάντα. Εκείνοσ ιρκε 
για να δώςει το μινυμα τθσ λφτρωςθσ και τθσ 
απελευκζρωςθσ από τθ δικαία οργι του Κεοφ. Αυτόσ ιρκε 
για να ςθκώςει τισ αμαρτίεσ μασ, γιατί θ Αμαρτία είναι 
εκείνθ που επιςφρει τθν οργι του Κεοφ. Ζγινε Αυτόσ 
Αμαρτία για να γίνουμε εμείσ δικαιοςφνθ του Κεοφ μζςω 
Αυτοφ. Αυτό είναι το μινυμα που δίνει ο λόγοσ του Κεοφ 
και απευκφνεται ςε μασ και ρωτάει: «Εςφ, τι κα κάνεισ;» 

 
Στθν περίπτωςθ του Νώε, πάνω από 100 χρόνια ο Κεόσ 

ζδινε το μινυμα ςτουσ ανκρώπουσ: «Ξυπνιςτε γιατί 
ζρχεται το αποτζλεςμα τθσ παρακοισ και τθσ Αμαρτίασ 
μζςα ςτθ ηωι ςασ.» Ξφπνθςαν μόνο οκτώ άτομα. Το ίδιο 
είπε και ςτθν περίπτωςθ του Λωτ. Ιρκαν οι άγγελοι ςτο 
ςπίτι του και του λζνε: «Ο Κεόσ αποφάςιςε να καταςτρζψει 
τα Σόδομα και τα Γόμορρα. Σικω και φφγε!»  
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ΚΑΛΕΣΜΑ 
Υπάρχει ζνα μινυμα που μασ το δίνει ο Χριςτόσ. Λζει ότι, 

αν δεν μετανοιςουμε, κα χακοφμε. Και καλεί τον κάκε 
ζναν λζγοντασ: «Ο Θεόσ κζλει να ςωκοφν όλοι οι 
άνκρωποι. και να ζρκουν ςε επίγνωςθ τθσ αλικειασ.» 
(1Τιμ.2:4) 

Θ κυςία που ζγινε πάνω ςτον Σταυρό ζγινε για όλουσ 
τουσ ανκρώπουσ, ξεκινώντασ από τα μεγαλφτερα 
κακάρματα τθσ κοινωνίασ μζχρι τουσ πιο ευυπόλθπτουσ 
πολίτεσ, γιατί όλοι είναι τυλιγμζνοι μζςα ςτθν αμαρτία. 
Πλοι είναι μζςα ςτθν αποςταςία και ςτθν ενοχι.    

Εδώ αρχίηει και διαφοροποιείται θ κατάςταςθ του κάκε 
ανκρώπου. Θ μεγάλθ πλειονότθτα των ανκρώπων λζνε 
ςτον Κεό: «Δε Σε κζλουμε, δε μασ ενδιαφζρεισ, δε Σε 
χρειαηόμαςτε ςτθ ηωι μασ, μποροφμε και τα κάνουμε όλα 
μόνοι μασ. Ασ είναι καλά το μυαλό μασ το γερό, τα μπράτςα 
μασ τα γερά». Δεν κζλουν τον Κεό. Αλλά ο Κεόσ επιμζνει 
και λζει: «Οργι Θεοφ αποκαλφπτεται επάνω ςε κάκε 
αςζβεια ανκρώπων». Με το να μθ κζλω τον Κεό ςτθ ηωι 
μου είναι ςα να κόβω τισ φλζβεσ μου.  

Υπάρχει μια άλλθ μερίδα, θ οποία αντιλαμβάνεται ότι 
δεν πάει καλά, ότι χρειάηεται να κάνει μια ςτροφι,                         
ν’ απαλλαγεί από πολλά πράγματα, αλλά θ καρδιά είναι 
κολλθμζνθ μζςα ς’ αυτόν τον Κόςμο.  

Κυμάςτε εκείνον τον πλοφςιο νζο που πιγε ςτον Χριςτό 
με το δυνατό προβλθματιςμό και είπε: «Κφριε, τι να κάνω 
για να κλθρονομιςω τθν αιώνια ηωι;» 

Ο Χριςτόσ καλεί τον άνκρωπο και λζει: «Ακολοφκθςζ 
Με.» Και ο άνκρωποσ πρζπει να πάρει τισ αποφάςεισ του                        
ς’ αυτόν τον κόςμο. Δεν μπορείσ ν’ ακολουκιςεισ τον 
Χριςτό αν δεν Του δώςεισ πρώτα τθν καρδιά ςου. Δεν 
μπορείσ ν’ ακολουκιςεισ τον Χριςτό αν ζχεισ μια καρδιά 
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μοιραςμζνθ. «Δφο κυρίουσ δεν μπορείσ να δουλεφεισ, ι 
τον ζναν κ’ αγαπιςεισ και τον άλλον κα μιςιςεισ ι ςτον 
ζναν κα προςκολλθκείσ και τον άλλο κα τον 
καταφρονιςεισ. Δεν μπορείτε να δουλεφετε  τον Θεό και 
τον μαμωνά.» (Λουκ.16:13)  

 Δεν μπορείσ ν’ ακολουκιςεισ τον Χριςτό όταν θ καρδιά 
ςου κζλει και τον Κόςμο. Θ εντολι είναι: «Μθν αγαπάτε 
τον κόςμο οφτε τα πράγματα του κόςμου". (1Λωάν.2:15)  

"Θ αγάπθ του κόςμου είναι ζχκρα προσ τον Θεό." 
(Λακ.4:4) Δεν μπορεί να ςυνυπάρχουν ο Χριςτόσ και ο 
Βελίαλ μζςα ςτθν καρδιά. Ππωσ δεν μπορεί να ςυνυπάρχει 
το ςκοτάδι με το φωσ. 

Πλεσ αυτζσ οι κζςεισ που τισ δίνει ο λόγοσ του Κεοφ 
είναι αλικειεσ, ώςτε να καταλάβουμε, ότι ζχουμε μια 
καρδιά κι αυτι μπορεί ν’ αγαπιςει ζνα αντικείμενο,                      
γι’ αυτό λζει: «Κα αγαπιςεισ μόνο τον Χριςτό».  

Πταν ο άγγελοσ μπικε ςτο ςπίτι του Λωτ, τουσ ζδωςε το 
φοβερό μινυμα: «Ο Κεόσ καταςτρζφει  τα Σόδομα και τα 
Γόμορρα, φφγετε!» Και ζπρεπε τώρα όλοι αυτοί να πάρουν 
τισ αποφάςεισ τουσ. Το μινυμα αυτό το ζμακε ο Λωτ, θ 
γυναίκα του, οι δφο κόρεσ του και οι δφο γαμπροί του. Το 
τραγικό ιταν ότι κανζνασ δεν ζπαιρνε τισ αποφάςεισ του. 
Ώςπου αναγκάςτθκε  ο άγγελοσ να τουσ πάρει από το χζρι 
και να τουσ ςπρώξει και να φφγουν.  

 
Ιρκε το μινυμα και ςτουσ γαμπροφσ από τον Λωτ: 

«Ραιδιά μου, ελάτε να ςασ πω το μεγάλο μινυμα, ότι ο 
Κεόσ καταςτρζφει τα Σόδομα και τα Γόμορρα.»                              
Θ απάντθςθ ιταν αρνθτικι. Το πιραν ςαν αςτείο το 
γεγονόσ αυτό. Το ίδιο λζνε και τώρα οι άνκρωποι: «Τι είναι 
αυτά που λεσ; Ο Κεόσ είναι αγάπθ, όλουσ κα μασ ςώςει.»                                    
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Μα ο Χριςτόσ πζκανε ςτον Σταυρό για τισ αμαρτίεσ 
μασ. Κι αν ο Γιοσ του Κεοφ πεκαίνει για αμαρτίεσ επάνω 
ςτον Σταυρό, πώσ μπορώ να πω ότι θ αμαρτία μου δε κα 
ζχει τθ ςυνζπειά τθσ ςτθ ηωι μου;  

«Μθν πλανάςτε", λζει ο λόγοσ του Κεοφ, "ό, τι αν 
ςπείρει ο άνκρωποσ αυτό και κα κερίςει». (Γαλ.6:7)                      
Ο Κεόσ να μασ φυλάξει από μια τζτοια ελαφρότθτα.  

Ρροχποκζςεισ. 
Ο λόγοσ του Κεοφ μάσ λζει: «Ρρζπει να πεκάνεισ ωσ 

προσ τον Κόςμο. Αν δεν πεκάνεισ, από κει και πζρα δεν 
μπορείσ να ηεισ για τον Χριςτό». Και λζμε: «Καθμζνε, πώσ 
κα γίνει αυτό; Και ο Κόςμοσ ζχει τισ ομορφιζσ του, τισ χαρζσ 
του. Κα τισ ςτερθκοφμε όλεσ;» 

Κυμάμαι ζναν ςυνάδελφο που είχα ςτο ςτρατό και μου 
ζλεγε: «Βρε Απόςτολε, δε με λυπάςαι, από τώρα να 
ςκλαβώςω τα νιάτα μου ςτον Χριςτό; Άςε με να 
διαςκεδάςω. Σωςτά είναι αυτά που λζει το Ευαγγζλιο, 
αλλά άςε με να διαςκεδάςω. Κι αυτά τα αφινω ςτα 70 
χρόνια. Πταν κα είμαςτε γεροντάκια, κα κακόμαςτε ςτο 
τηάκι και κα διαβάηουμε τον λόγο του Κεοφ. 

Τθν ώρα που ζλεγε αυτό ετοιμαηόμαςταν για να πάμε 
από τθ Λάριςα ςτθ Σχολι διαβιβάςεων πάνω ςτισ 
επιχειριςεισ. Και του λζω: «Ζχεισ καταλάβει, Γεράςιμε, ποφ 
πάμε; Νομίηεισ με τουσ όλμουσ, με τισ οβίδεσ, τισ 
τουρτοφρεσ, με τα πολυβόλα μπορείσ να διαςκεδάςεισ τα 
νιάτα ςου; Ο Χριςτόσ ςε περιμζνει τώρα.»                                    
Μετά από δφο μινεσ μακαίνουμε ότι ο Γεράςιμοσ 
ςκοτώκθκε. Ζπεςε ζνασ όλμοσ μπροςτά του και τον 
ξεκοίλιαςε. Ζπαιξε κορώνα γράμματα μια αιωνιότθτα και 
τθν ζχαςε. Δε κα πάρουμε τα λόγια του Κεοφ ότι είναι 
αςτεία. Πλα ςτον λόγο Του είναι Ναι και Αμιν. 
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Εμείσ ζχουμε ςυνθκίςει από τον τρόπο τθσ ηωισ μασ να 
νομίηουμε ότι το ίδιο κάνει ο Κεόσ. Ακοφω καμιά φορά μια 
μάνα που ζχει ζνα ηαβολιάρικο παιδί και νευριάηει και του 
λζει: «Αχ, κα ςε πιάςω, κα ςε τςακίςω, κα ςε ςκοτώςω». 
Και ςε λίγο φραπ! το αγκαλιάηει και το φιλάει. Και το παιδί 
ςκζφτεται: «Μπαροφφεσ λζει θ μθτζρα μου. Ροφ είναι οι 
απειλζσ ότι κα με τςακίςει, κα με ςκοτώςει».  

Δεν είναι αςτεία, αγαπθτοί, τα λόγια του Κεοφ. Γι’ αυτό, 
εςφ, που λεσ ότι ακολουκείσ τον Χριςτό, πρζπει να πάρεισ 
τισ μεγάλεσ ςου αποφάςεισ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ 
που μασ δίνει ο λόγοσ του Κεοφ. 

 Κοιτάξτε τι λζει: «Αν κάποιοσ ζρχεται ςε μζνα, και δεν 
μιςεί τον πατζρα του, και τθ μθτζρα, και τθ γυναίκα, και τα 
παιδιά, και τουσ αδελφοφσ, και τισ αδελφζσ, ακόμα μάλιςτα 
και τθ δικι του ψυχι, δεν μπορεί να είναι μακθτισ μου.  
Και όποιοσ δεν βαςτάηει τον ςταυρό του, και ζρχεται πίςω 
μου, δεν μπορεί να είναι μακθτισ μου.» (Λουκά 14:26-28) 

Δεν μπορείσ να είςαι μακθτισ Χριςτοφ αν δε μιςιςεισ 
τον εαυτό ςου. Αν εγώ δε μιςώ τον εαυτό μου δεν μπορώ 
να είμαι μακθτισ Χριςτοφ κι ασ λζω ότι είμαι. Και προχωρεί 
και λζει: «Όποιοσ δε βαςτάηει τον ςταυρό του και ζρχεται 
πίςω Μου δε δφναται να είναι μακθτισ Μου.»                                  

Σ’ εκείνον τον νζο που ιρκε και ρώτθςε τι να κάνει για 
να κλθρονομιςει αιώνια ηωι, ο Χριςτόσ τοφ είπε: «Τθν 
καρδιά ςου να τθν ξεκολλιςεισ από τα υπάρχοντά ςου. 
Να τα δώςεισ ςτουσ φτωχοφσ και να ζρκεισ να Με 
ακολουκιςεισ». Κάτω απ’ αυτόν τον όρο ζπρεπε να Τον 
ακολουκιςει. Τελικά δεν Τον ακολοφκθςε, γιατί δεν ζκανε 
αυτό που του είπε ο Χριςτόσ.  
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Θ πίςτθ ςτον Χριςτό δεν είναι ζνα γεγονόσ που ζγινε 
κάποτε ςτο παρελκόν, όταν ςτάκθκεσ μπροςτά ςτουσ 
ανκρώπουσ και ομολόγθςεσ ότι: «μετανοώ και πιςτεφω 
ςτον Χριςτό». Θ πίςτθ ςτον Χριςτό είναι μια ηωι κάκε 
μζρασ. Κάκε μζρα κα κρατάσ τον ςταυρό ςου. Κάκε μζρα 
κα είςαι καρφωμζνοσ ςτον Σταυρό μαηί με τον Χριςτό.  

Αυτό κα πει «ακολουκώ τον Χριςτό». Θ ηωι τθσ πίςτθσ 
δεν είναι ζνα γεγονόσ παρελκόντοσ, αλλά είναι ζνα γεγονόσ 
τοφτθσ τθσ ςτιγμισ. Γιατί όταν ξαναζρκει ο Χριςτόσ για να 
πάρει τουσ δικοφσ Του κζλει να ςε βρει εκείνθ τθ ςτιγμι 
ςτθ κζςθ που ηθτάει από ςζνα. Να ζχεισ μιςιςει τον εαυτό 
ςου, να ζχεισ ςθκώςει τον ςταυρό ςου και να Τον 
ακολουκείσ.  

Ροφ λζει ο λόγοσ του Κεοφ ότι ζνασ χριςτιανόσ ο οποίοσ 
κοιμάται, ο οποίοσ δεν κρατάει τισ προχποκζςεισ, ο οποίοσ 
δεν φζρνει κάκε μζρα τον ςταυρό του, αυτόσ κα αρπαχκεί; 
Ροφ το λζει; Ο λόγοσ του Κεοφ φωνάηει και λζει: «Να είςαι 
άγρυπνοσ. Γιατί κα ςε πάρω όταν είςαι ΑΓΡΥΡΝΟΣ».  

Ο Κεόσ να μασ δώςει να καταλάβουμε ότι πρζπει να 
πάρουμε τθ μεγάλθ απόφαςθ ςτθ ηωι μασ. Να βάλουμε 
τον Κόςμο πίςω. Μπροςτά μασ να ζχουμε ζναν ςτόχο,  τθ 
δόξα του Κεοφ. Λζει: «Είτε τρώτε, είτε πίνετε είτε κάνετε 
κάτι, όλα να τα κάνετε  για τθ δόξα του Θεοφ» (1Κορινκ.10:31)  

Γι’ αυτό, αγαπθτοί, ο Χριςτόσ μάσ λζει: «Να Με 
ακολουκείσ βαςτάηοντασ κάκε μζρα τον ςταυρό ςου, 
μιςώντασ τον εαυτό ςου. Να Με ακολουκείσ μζνοντασ 
ενωμζνοσ μαηί Μου όπωσ θ κλθματόβεργα μζνει ενωμζνθ 
με το κλιμα. Χωρίσ Εμζνα τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε». 

Υπάρχει ζνα αξίωμα: Πταν θ κλθματόβεργα είναι 
ενωμζνθ με τθ κλθματαριά φζρνει καρπό. «Αν εςείσ μζνετε 
μαηί Μου, τότε κα μπορείτε να κάνετε τα πάντα.»  
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Είναι αλικειεσ αυτζσ που πρζπει εμείσ μζςα ςτθ ηωι μασ 
να τισ καλλιεργοφμε για να μθν υπάρχουν ανοίγματα 
τζτοια, που δεν ξζρουμε ποφ μποροφνε να μασ πάνε. 

 

Το ςυμπζραςμα, αγαπθτοί, είναι ζνα. Πτι ο Κεόσ μάσ 
καλεί μζςα ςε μια ηωι κακθμερινισ υπακοισ ςτο κζλθμα 
το δικό Του. Σε μια  ηωι που κάκε μζρα  κα πρζπει να 
προτάςςεται το κζλθμα του Κεοφ και κα πρζπει αυτό να 
κυριαρχεί μζςα ςτθ ηωι μασ.  

Κάκε μζρα, λζει, το ςταυρό ςου κα τον ςθκώνεισ, κάκε 
μζρα κα αςκείσ πίςτθ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο που ζκανε ο 
Χριςτόσ ςτο Σταυρό και κάκε μζρα κα κεωρείσ τον εαυτό 
ςου ότι είναι εκεί καρφωμζνοσ όπωσ διαβάηουμε ςτθν 
επιςτολι προσ Ρωμαίουσ, κεφ. 6:6,11: 

"Γνωρίηοντασ τοφτο, ότι ο παλιόσ μασ άνκρωποσ 
ςυςταυρώκθκε, για να καταργθκεί το ςώμα τισ αμαρτίασ...                  

να κεωρείτε τον εαυτό ςασ ότι είςτε νεκροί  ωσ προσ τθν 
αμαρτία, ηωντανοί  ωσ προσ τον Κεό, διαμζςου                                     

τοφ Λθςοφ Χριςτοφ τοφ Κυρίου μασ". 
 

ΕΡΧΕΣΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΤΡΙΟΣ 
Ζρχεται πάλι ο Κφριοσ, ω! τι γλυκιά χαρά!                                       

Ζρχεται ζνδοξοσ Βαςιλιάσ, ω! να 'ταν τώρα δα.                                    
Τθ νφφθ Του τθν εκλεκτι                                                                              
να παραλάβει από τθ γθ,                                                                                  

απ' τα φκαρτά κι εφιμερα,                                                                              
ω! να 'ταν ςιμερα.                                                                                         

Δόξα, δόξα, πώσ χαίρεται θ καρδιά,                                                             
δόξα, δόξα, ςτον μζγα Βαςιλιά.                                                                      
Δόξα, δόξα, κείοσ ςυναγερμόσ,                                                            
αλλθλοφια! Ζρχεται ο Χριςτόσ! 
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 ΤΟ ΚΕΛΘΜΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ 

        Πταν οι μακθτζσ ηιτθςαν από τον Κφριο να τουσ 
μάκει πώσ να προςεφχονται, τουσ είπε το «Ράτερ θμών…». 
Μεταξφ των άλλων τουσ είπε να ηθτάνε: «Ασ γίνει το 
κζλθμά ςου, όπωσ ςτον ουρανό, ζτςι και επάνω ςτθ γθ.»  

Εκεί ςτον Ουρανό, όλα τα όντα, που είναι γφρω από τθν 
παρουςία του Κεοφ, δοξάηουν τον Κεό. Εδώ όμωσ κάτω 
ςτθ γθ, όλοι οι άνκρωποι,  το κζλθμα του Κεοφ δεν το 
κζλουν και δεν το κάνουν.  

Στον Ψαλμό 103 διαβάηουμε:  «Ευλογείτε τον Κφριο, οι 
άγγελοί του … οι λειτουργοί του, εκείνοι που εκτελοφν το 
κζλθμά του…. ςε κάκε τόπο τθσ δεςποτείασ του.»  

Το μινυμα είναι όχι μόνο ςτον Ουρανό, αλλά και κάτω 
ςτθ γθ να γίνεται το κζλθμα του Κεοφ. 

 
Ο πρώτοσ άνκρωποσ, ο Αδάμ 

Πταν ο Κεόσ δθμιοφργθςε τον Αδάμ κατ’ εικόνα και κακ’  
ομοίωςι Του, τον ζβαλε ςτον Ραράδειςο και του ζδωςε 

όλα τα εφόδια για 
να μπορεί να κάνει 
το κζλθμά Του. Το 
αποτζλεςμα όμωσ 
ιταν αρνθτικό.  

Πταν ο Σατανάσ 
ζπαψε να δοξάηει 
το Κεό, αυτό το 

δθλθτιριο το ζβαλε 
μζςα και ςτον άνκρωπο. Μ’ αυτόν τον τρόπο κυριάρχθςε  
πάνω ςτον Κόςμο και βοφλωςε όλα τα ςτόματα των 
ανκρώπων από το να δοξάηουν το Κεό και να κάνουν το 
κζλθμά Του. 

2 
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ΚΑΛΝΟΥΡΛΑ ΔΘΜΛΟΥΡΓΛΑ 
  Ζτςι ο Κεόσ άρχιςε μια Καινοφρια Δθμιουργία, ώςτε 

και  οι άνκρωποι εδώ ςτον κόςμο να μποροφν να δοξάηουν 
τον Κεό και να κάνουν το κζλθμα Του, όπωσ ςτον Ουρανό.               

Γι’ αυτό ακριβώσ ζρχεται ο Λθςοφσ Χριςτόσ. Ρριν ακόμα 
ζρκει, ακοφεται θ φωνι τθσ προφθτείασ θ οποία λζει: Κα 
ζρκει ζνα Ρρόςωπο ο Οποίοσ λζει: «Ζρχομαι... χαίρω, ω 
Θεζ μου, να κάνω το ΘΕΛΘΜΑ  Σου.» (Ψαλμ.40:7-8) 

Στο Ρρόςωπο του Χριςτοφ, που είναι ο Ζςχατοσ Αδάμ, 
ζχουμε εμείσ οι άνκρωποι τον  εκπρόςωπό μασ, ο Οποίοσ 
ιρκε εδώ ςτθ γθ και ζγινε όμοιοσ με μασ, ώςτε μζςα ςτθ 
γενικι άρνθςθ και ανυπακοι ςτο κζλθμα του Κεοφ, να 
ξεκινιςει μια καινοφρια αφετθρία  από ανκρώπουσ εδώ 
ςτθ γθ που κα ηθτάνε: «Πατζρα μασ... ασ γίνει το κζλθμά 
ςου, όπωσ ςτον ουρανό, ζτςι και επάνω ςτθ γθ." (Ματκ.6:10) 

Ιρκε ο Λθςοφσ Χριςτόσ για να κάνει το κζλθμα του Κεοφ 
και να ςπάςει όλθ αυτι τθν απόλυτθ κυριαρχία του 
Σατανά, ώςτε το κζλθμα του  Κεοφ να γίνεται κι εδώ ςτθ γθ 
όπωσ γίνεται ςτον Ουρανό. Ολόκλθρθ θ ηωι του Χριςτοφ 
εδώ ςτθ γθ είναι θ ζκφραςθ του κελιματοσ του Κεοφ.  
Στθν περίπτωςθ εκείνθ τθσ ςυηιτθςθσ του Κυρίου με τθ 
Σαμαρείτιςςα, όταν ιρκαν οι μακθτζσ και Του είπαν να 
φάει,  ο Κφριοσ τουσ είπε: «Το φαγθτό το δικό Μου είναι να 
κάνω το κζλθμα Εκείνου που με απζςτειλε και να το 
τελειώςω το ζργο του». (Λωάν.4:34)  

Όλοσ ο πόκοσ τθσ καρδιάσ Του ςε όλθ τθ διαδρομι τθσ 
ηωισ του Κυρίου ιταν το κζλθμα του Ρατζρα. Είπε:                    
«Δεν ηθτώ το κζλθμα το δικό μου αλλά το κζλθμα Εκείνου 
που με ζςτειλε.» (Λωάν.5:6)  

Πταν πλζον φκάνει ςτο ςθμείο που κα ςκανδαλίηονταν 
όλοι, είπε ςτουσ μακθτζσ Του: «Τώρα πάμε ςτα 
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Λεροςόλυμα και κα Με πιάςουν, κα Με ςκοτώςουν και τθν 
τρίτθ μζρα κ’ αναςτθκώ». Κακώσ  άκουγε αυτά τα λόγια ο 
Ρζτροσ, ο μακθτισ Του, εξανζςτθ και Του είπε:   «Κφριε, 
γενοφ ίλεωσ ςτον εαυτό Σου, δεν κα  ςυμβεί τοφτο εισ Σε.»  
Κι ο Χριςτόσ τοφ λζει: «Ριγαινε πίςω μου Σατανά, μου 
είςαι ςκάνδαλο." (Ματκ.16:23)  "Εγώ ιρκα για να κάνω το 
κζλθμα του Θεοφ.»  

Πταν ζφκαςε ςτθν πιο κρίςιμθ ώρα ςτθ Γεκςθμανι,  
ςτθν φοβερι και αςφλλθπτθ αγωνία, τι είπε; «Πατζρα, αν 
κζλεισ, να απομακρφνεισ από μζνα τοφτο το ποτιρι, 
όμωσ, όχι το δικό μου κζλθμα, αλλά το δικό ςου ασ γίνει.» 
(Λουκά.22:42) Το κζλθμα του Ρατζρα ιταν: «Κ’ ανζβεισ 
ςτον Σταυρό, κα Σε εγκαταλείψω, όλθ θ Αμαρτία τθσ 
ανκρωπότθτασ κα πζςει επάνω Σου, όλθ θ οργι Μου κα 
πζςει επάνω Σου». Θ οργι που ζπρεπε να πζςει ςτθ δικι 
μασ πλάτθ. Για να μασ πει αργότερα ο απ. Ραφλοσ: 
«Εκείνον που δε γνώριςε Αμαρτία, τον ζκανε για χάρθ μασ 
Αμαρτία, για να γίνουμε εμείσ δικαιοςφνθ του Κεοφ μζςω 
Αυτοφ.» (2Κορινκ.5:21)  

Ζτςι ζρχεται πλζον θ ώρα που  το κζλθμα του Κεοφ  
μζςα και ς’ αυτόν τον  Κόςμο, μζςω του Λθςοφ Χριςτοφ, να 
μπορεί να γίνεται και ςτθ ηωι των ανκρώπων. 

 
Κάλεςμα ςτο κζλθμα του Κεοφ 

Τώρα ο Κεόσ καλεί κι εμάσ να μποφμε μζςα ςτο κζλθμα 
το δικό Του. Το κζλθμα όμωσ του Κεοφ εμείσ δεν είμαςτε 
κατάλλθλοι  να το κάνουμε, όπωσ μασ περιγράφει ο λόγοσ 
του Κεοφ: «Σο φρόνθμα τθσ ςαρκόσ είναι ζχκρα εισ τον 
Θεό· επειδι εισ τον νόμο του Θεοφ δεν υποτάςςεται· αλλ' 
ουδζ δφναται·»  (Ρωμ.8:7) Μζςα μασ υπάρχει μια άρνθςθ 
ωσ προσ το κζλθμα του Κεοφ.  
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Καμιά φορά λζω μερικζσ ιςτορίεσ ςτον Κλεάνκθ. Πταν 
του λζω ιςτορίεσ ζξω από τθ Βίβλο κάκεται με ορκάνοιχτα 
τα μάτια και οφτε ανάςα δεν παίρνει. Πταν όμωσ  πάω να 
πω κάτι από τθ Βίβλο, τον  βλζπεισ αμζςωσ αναταράςςεται 
και ςε λίγο το γυρίηει, γιατί δε κζλει.  Ζτςι είναι θ φφςθ 
μασ. Είμαςτε ζξω από το κζλθμα του Κεοφ.  

Ζρχεται όμωσ ο Κεόσ και λζει ότι το κζλθμά Του πρζπει 
να γίνεται και εδώ κάτω ςτθ γθ. Κι αν κάποιοσ ρωτιςει: 
«Εγώ κζλω να κάνω το κζλθμα του Κεοφ, αλλά τι πρζπει 
να κάνω;» Ο  λόγοσ του Κεοφ απαντά: «Πίςτεψε ςτον 
Ιθςοφ Χριςτό και κα ςωκείσ .» Με άλλα λόγια, το κζλθμα 
του Κεοφ είναι πρώτα να πιςτζψεισ ςτον Λθςοφ Χριςτό.  

Ο Κεόσ, αγαπθτοί, από άπειρθ αγάπθ μασ ζςτειλε από 
τον Ουρανό ζνα Ρρόςωπο, τον Γιο Του.  Κι αν ρωτιςουμε: 
«Τι κζλει ο Κεόσ;» Κζλει αυτό το Ρρόςωπο, τον Γιο Του,  
να Το αγκαλιάςουμε, να Το δεχκοφμε, να Το πιςτζψουμε. 
Να ενωκοφμε μαηί Του, να γίνουμε ζνα μ’ Αυτό.  

Πταν ο απ. Ρζτροσ ζκανε το πρώτο του κιρυγμα κατά 
τθν Ρεντθκοςτι, όλοι οι άνκρωποι ζνιωςαν μζςα τουσ 
ενοχι και είπαν: «Τι πρζπει να κάνουμε;» Τουσ είπε:                  
«Να μετανοιςετε και να πιςτζψτε ςτο πρόςωπο του Λθςοφ 
Χριςτοφ».  

Αν λοιπόν εγώ ρωτιςω: «Τι κζλει από μζνα ο Χριςτόσ; 
Ροια κατεφκυνςθ πρζπει να πάρω;» Τθν απάντθςθ τθν 
ζδωςε ο ίδιοσ ο Κεόσ απ’ τον Ουρανό όταν είπε για τον 
Χριςτό: «Αυτόσ είναι ο Τιόσ μου ο αγαπθτόσ, αυτόν να 
ακοφτε». (Λουκ.9:35)  

Στο Ευαγγζλιο του Λωάννθ 1:11-12 λζει: «Στουσ δικοφσ 
του ιρκε, αλλά οι δικοί του δεν τον δζχτθκαν.  Πςοι όμωσ 
Τον δζχτθκαν, ς’ αυτοφσ ζδωςε εξουςία να γίνουν τζκνα 
Κεοφ, ςτουσ πιςτεφοντασ ςτο όνομα Αυτοφ.»  
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Το μινυμα, λοιπόν, που μασ δίνει ο λόγοσ του Κεοφ,  
προκειμζνου να μποροφμε να κάνουμε το κζλθμά Του, 
είναι, πρώτα να δεχκοφμε Εκείνον που Αυτόσ ζςτειλε. Και 
για να μπορζςουμε να Τον δεχκοφμε πρζπει να 
καταλάβουμε ότι μζχρι τώρα το κζλθμα του Κεοφ δεν το 
κάναμε. Αυτι είναι και θ ζννοια τθσ μετάνοιασ.  

Τι κα πει «μετανιώνω»; «Μετανιώνω» κα πει ότι μζχρι 
τώρα ό, τι ζκανα ιταν ενάντια ςτο κζλθμα του Κεοφ και 
τώρα αλλάηω πορεία.  

Για να μθ μασ εξαπατιςει ο Εχκρόσ, ζρχεται ο λόγοσ του 
Κεοφ και λζει ότι «κανζνα αγακό δεν κατοικεί μζςα μασ.» 
Να μθ λζμε λοιπόν: «Εδώ, ζκανα το κζλθμα του Κεοφ, εκεί, 
δεν το ζκανα», αλλά «πουκενά δεν το ζκανα». Επίςθσ  να 
καταλάβουμε ότι εκείνο που ηθτάει από μασ ο Κεόσ είναι 
να δώςουμε ςτο Χριςτό ολόκλθρο το είναι μασ, ολόκλθρθ 
τθν καρδιά μασ. 

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι το κζλθμα του Κεοφ αρχίηει 
ςτθ ηωι μασ να γίνεται από τθ ςτιγμι που θ ψυχι και θ 
καρδιά μασ κα δεχκεί το αιώνιο δώρο τθσ αγάπθσ του 
Κεοφ. Κα δεχκεί τον Λθςοφ Χριςτό ωσ Σωτιρα και Κφριο.  

Για να κάνω όμωσ ςτθ ηωι μου, ωσ πιςτόσ, το κζλθμα 
του Κεοφ, πρζπει να γνωρίςω ποιο είναι το κζλθμά Του 
ςτθν πρακτικι ηωι. 

Ο λόγοσ του Κεοφ μάσ δίνει ζνα ςωρό πλθροφορίεσ ποιο 
είναι το κζλθμα του Κεοφ. Ρ.χ. ςτθν προσ Ρωμαίουσ 
Επιςτολι κεφ. 12 εδ.2, μασ καλεί να μθ ςυμμορφωνόμαςτε 
με τον αιώνα τοφτο, αλλά να δοκιμάηουμε  ποιο είναι το 
κζλθμα του Κεοφ, το αγακό και ευάρεςτο και τζλειο. 

Διαβάηουμε ςτθν Ραλαιά Διακικθ ότι όταν ο βαςιλιάσ 
Σαοφλ είχε κλθκεί να κάνει το κζλθμα του Κεοφ – ςτθ μάχθ 
εναντίον των Αμαλθκιτών -  μετά τθν εκπλιρωςθ τθσ 
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εντολισ που είχε πάρει,  τον ςυνάντθςε ο προφιτθσ 
Σαμουιλ και υπιρξε μεταξφ τουσ μια διαφορετικι 
εκτίμθςθ του κελιματοσ του Κεοφ. Ο Σαοφλ επζμενε και 
ζλεγε: «Το κζλθμα του Κεοφ το ζκανα». Και ο προφιτθσ 
του ζλεγε: «Το κζλθμα του Κεοφ δεν το ζκανεσ. Ο Κεόσ 
ςου είχε πει όλα τα ηωντανά να τα καταςτρζψεισ, τα  αυτιά 
μου όμωσ ακοφνε βελάςματα προβάτων και βοδιών, αυτά 
τι είναι;» Κι απαντάει ο βαςιλιάσ: «Αυτά τα κράτθςα για να 
κάνω κυςία ςτον Κεό.» Και ο προφιτθσ τοφ λζει:                             
«Θ ΤΠΟΣΑΓΘ είναι  καλφτερθ από τθ κυςία.» (1Σαμ.15:22) 

 
Ρολλζσ φορζσ, ξζρετε, μζςα ςτθ ηωι μασ δεν κάνουμε το 

κζλθμα του Κεοφ ςωςτά. Ρροςπακοφμε να το κάνουμε               
μ’ ζναν τρόπο διαφορετικό και να καλφψουμε τθν πλευρά 
εκείνθ που δεν κάναμε ςωςτά. Και ο λόγοσ του Κεοφ λζει: 
«Πταν επιδιώκεισ να κάνεισ το κζλθμα του Κεοφ, πρζπει να 
είναι αγακό, ευάρεςτο, τζλειο». Μζςα ςτον Ουρανό 
υπάρχει μια τελειότθτα. Ο Κεόσ μάσ καλεί ςτο κζλθμα το 
δικό Του να είμαςτε ολοκλθρωμζνοι. Μθν κάνουμε το μιςό 
κζλθμα του Κεοφ, όπωσ ζκανε ο βαςιλιάσ Σαοφλ.  

Πταν ομολογώ και λζω ότι ανικω ςτον Χριςτό, είμαι 
αγοραςμζνοσ με το Αίμα του, δεν μπορώ να χρθςιμοποιώ 
τθ ηωι μου όπωσ μου αρζςει, όπωσ με ευχαριςτεί, όπωσ με 
βολεφει και με εξυπθρετεί. Δεν  ζχω αυτό το δικαίωμα. 
«Δεν είςαι", λζει ο λόγοσ του Κεοφ, "λυτρωμζνοσ... με 
φκαρτά, αςιμι ι  χρυςάφι, αλλά με το πολφτιμο Αίμα του 
Ιθςοφ Χριςτοφ, ωσ αμνοφ χωρίσ ψεγάδι και χωρίσ κθλίδα.» 
(1Ρζτρ.1:18:19)  

Στθν Επιςτολι προσ τουσ Εφεςίουσ γράφει ο απ. Ραφλοσ: 
«Μθ γίνεςτε άφρονεσ, αλλά να καταλαβαίνετε τι είναι το 
κζλθμα του Κυρίου.» (5:17). 
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Δυςτυχώσ μερικζσ φορζσ δεν καταλαβαίνουμε το 
κζλθμα του Κεοφ, όπωσ ςυνζβθκε και με κάποιον  Λνδό. 
Μια μζρα ανζβθκε ς’ ζνα πεηοφλι και άρχιςε να μιλάει για 
το Χριςτό. Σε λίγο τον πιραν είδθςθ τα αλθτόπαιδα και 
άρχιςαν να τον κοροϊδεφουν και κάποια ςτιγμι αγριεφει ο 
Λνδόσ, πετιζται από το πεηοφλι, βουτάει κάποιο παιδί και με 
το παποφτςι τοφ δίνει μερικζσ και ζμεινε ικανοποιθμζνοσ 
ότι ζκανε το κζλθμα του Κεοφ. Το βράδυ είδε ζνα όνειρο 
ότι δίπλα Του ιταν ο Χριςτόσ. Ρετιζται αμζςωσ και Του 
λζει: «Κφριζ μου, ςιμερα ςε υπεραςπίςτθκα». Και ο 
Χριςτόσ βγάηει λίγο το πουκάμιςό Του και τι να δει ο Λνδόσ;! 
Πλεσ οι πατθμαςιζσ από το παποφτςι του ιταν κολλθμζνεσ 
επάνω ςτθν πλάτθ Του.  

Το κζλθμα του Κεοφ δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τον 
παλαιό μασ άνκρωπο. Δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τα 
ςυναιςκιματά μασ. Το κζλθμα του Κεοφ πρζπει να το 
ψάξουμε μζςα ςτο λόγο Του και να  βροφμε τι κζλει 
ακριβώσ ο Κεόσ από μασ. Κι όχι μόνο να το κατανοιςουμε 
αλλά και να το κάνουμε. Δεν είναι αρκετι θ γνώςθ.                    
Ο Χριςτόσ μάσ λζει ξεκάκαρα: Δε κα μπει ςτθ Βαςιλεία 
Ουρανών εκείνοσ που λζει ςε Μζνα: «Κφριε, Κφριε», αλλά 
εκείνοσ που κάνει το κζλθμα του Πατζρα Μου που είναι 
ςτουσ Ουρανοφσ.» (Ματκ.7:21)  

Ρροχωρώντασ, ο λόγοσ του Κεοφ μάσ δείχνει 
ςυγκεκριμζνα ποιο είναι το κζλθμά Του.  Λζει: «Σο κζλθμα 
του Θεοφ είναι ο Αγιαςμόσ ςασ.» (1Κες.4:3) 

Αν λοιπόν εγώ κζλω να κάνω το κζλθμα του Κεοφ όπωσ 
γίνεται ςτον Ουρανό - και πρζπει να το κάνω  γιατί ο 
τελικόσ μου ςτόχοσ είναι ο Ουρανόσ, εδώ είμαι ξζνοσ και 
παρεπίδθμοσ - δεν μπορώ να ζχω εγώ διαφορετικι 
ζκφραςθ από εκείνθ που ζχουν τα όντα ςτον Ουρανό.  
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Πταν επρόκειτο ο Μωυςισ να φτιάξει τθ Σκθνι του 
Μαρτυρίου, θ εντολι του Κεοφ ιταν πολφ αυςτθρι να 
προςζχει να τθ φτιάξει κατά πάντα ςφμφωνα με τον τφπο 
που του είχε δειχκεί. Και μασ εξθγεί: «Γιατί, λζει, αυτά τα 
επίγεια, που είναι  αντίτυπα των επουρανίων, δεν 
μποροφν να είναι διαφορετικά, πρζπει να είναι όμοια κατά 
πάντα.»  Και αν το κζλθμα του Κεοφ γίνεται ςτον Ουρανό 
από το ζνα άκρο μζχρι το άλλο, πρζπει και μζςα ςτθν 
καρδιά μου και μζςα ςτθν Εκκλθςία να γίνεται το κζλθμα 
του Κεοφ όπωσ γίνεται επάνω ςτον Ουρανό. Κακώσ λζει και 
θ προςευχι: «Σο κζλθμα του Θεοφ να γίνεται εδώ κάτω 
ςτθ γθ όπωσ γίνεται ςτον Ουρανό.»  

Εμείσ κάνουμε κάτι. Ρροςπακοφμε να κρατάμε μερικά 
ςτοιχεία τα οποία τελικά να μασ μπάςουν ςτον Ουρανό.  

Κυμάμαι κάποιον που ιταν άτακτοσ χριςτιανόσ.  Πταν 
κφμωνε, γινόταν κθρίο και κοπανοφςε τθ γυναίκα του. Και 
ζλεγε: «Εγώ είμαι παιδί του Κεοφ, μόνο που είμαι από τα 
κακά παιδιά. Ππωσ οι γονείσ δεν απορρίπτουν τα κακά 
παιδιά, ζτςι κι ο Κεόσ».  

Κι ζνασ άλλοσ ζλεγε: «Εγώ είμαι πζρα για πζρα 
ευχαριςτθμζνοσ και «δια πυρόσ» να ςωκώ και ςτον 
Ουρανό να γίνω ζνασ κυρωρόσ».  

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει να ζχουμε «πλοφςια είςοδο».                           
Ππωσ ςτον Ουρανό ζτςι πρζπει να γίνεται κι εδώ κάτω ςτθ 
γθ το κζλθμα του Κεοφ.  

Γι αυτό, αν εμείσ ζχουμε τθν ελπίδα να ςυναντιςουμε 
τον Κφριό μασ ςτον Ουρανό,  είκε θ κυςία του Κυρίου 
Λθςοφ Χριςτοφ, το Αίμα Του, να μασ κακαρίηει από κάκε 
Αμαρτία. Αλλά ζνα πράγμα να προςζχουμε, να μθν 
αμαρτάνουμε εκουςίωσ αφοφ λάβαμε τθ δωρεά του Κεοφ.  
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Στουσ πιςτοφσ τθσ Κεςςαλονίκθσ ο λόγοσ του Κεοφ 
ξεκακαρίηει ποιο είναι το κζλθμα του Κεοφ. Λζει: 
«Ράντοτε να χαίρετε». Αυτό χτυπάει κακόθχα ςτ’ αυτιά 
μασ. Στθ ςθμερινι εποχι που όλα δθμιουργοφν φόβουσ, 
ταραχζσ, αγωνίεσ, είναι δυνατό να χαίρεςαι; Ναι, «Να 
χαίρετε", λζει ο λόγοσ του Κεοφ, "πάντοτε να χαίρετε». Και 
προςκζτει: «Αδιαλείπτωσ να προςεφχεςκε, κατά πάντα να 
ευχαριςτείτε, γιατί αυτό είναι το κζλθμα του Θεοφ.».  

Ξζρετε, πολλοί από μασ νομίηουμε ότι μερικά πράγματα 
που λζει  ο λόγοσ του Κεοφ είναι  εξωπραγματικά. Λζμε: 
«Εγώ που ζχω εκατό ςκοτοφρεσ, εκατό προβλιματα, ποφ 
καιρόσ να προςεφχομαι;» Ο Κεόσ όμωσ αυτό κζλει.     

Κα ρωτιςει κάποιοσ: «Στον εικοςτό αιώνα;» Ναι, ςτον 
εικοςτό αιώνα το κζλθμα του Κεοφ είναι: Ράντοτε να 
χαιρόμαςτε, ςυνζχεια να προςευχόμαςτε, για κάκε τι να 
λζμε: «ευχαριςτώ.» Ναι, για κάκε τι να λζμε: «Ευχαριςτώ». 
«Να λζω ευχαριςτώ για το παιδί μου που πζκανε;»                   
Ναι. «Για το ςκυλί μου που ψόφθςε;»  Ναι.  

Μου ζλεγε κάποιοσ για το ςκυλί του που το είχε φζρει 
από τθν Αυςτραλία. Πταν ψόφθςε ζπακε νευρικό κλονιςμό. 
Επί ζνα χρόνο δεν μποροφςε να ςυνζλκει.  

Το κζλθμα του Κεοφ χρειάηεται να κάνουμε ςτθ ηωι 
μασ, γιατί κζλουμε ςτθν αιώνια δόξα, να είμαςτε κι εμείσ 
ςτθ χορεία όλων εκείνων που δοξάηουν τον Κεό ςτον 
Ουρανό. Μθν ξεχνάμε: «Ο κόςμοσ παρζρχεται και θ 
επικυμία αυτοφ, εκείνοσ όμωσ που πράττει το κζλθμα του 
Θεοφ μζνει ςτον αιώνα.» (1Λωάν.2:17)  

Και ζνα τελευταίο: Πταν υπακοφμε ςτο κζλθμα του 
Κεοφ, υπόςχεται  ότι αν κάτι ηθτοφμε ςφμφωνα με το 
κζλθμά Του, γνωρίηουμε ότι παίρνουμε τα αιτιματα που 
ηθτιςαμε απ’ αυτόν.  (1Λωάν.5:14-15) 
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Το κζλθμα του Κεοφ, αγαπθτοί, μασ καλφπτει ολόκλθρο 
το φάςμα ετοφτθσ τθσ ηωισ. Π, τι αν Του ηθτιςουμε μασ 
ακοφει ο Κεόσ και μασ το δίνει. Οπότε τι άλλο απομζνει; 
Μζνει μονάχα θ υπακοι ςτο κζλθμα το δικό Του. Μζνει ο 
Γολγοκάσ, ο Λθςοφσ Χριςτόσ, το Ρρόςωπο εκείνο που ιρκε 
απ’ τον ουρανό εδώ κάτω ςτθ γθ και ζκανε το κζλθμα του 
Κεοφ ςτθ ηωι Του. Τώρα κι εμείσ, γεννθμζνοι απ’ Αυτόν, 
ακολουκοφντεσ Αυτόν, υπακοφοντασ το κζλθμά Του, 
πλθμμυριςμζνοι από το Ρνεφμα το Άγιο, μποροφμε να 
κάνουμε το κζλθμα του Κεοφ. 

Σιμερα, μζςα ς’ αυτόν τον Κόςμο τθσ κατάρασ, 
υπάρχουν άνκρωποι οι οποίοι κάνουν το κζλθμα του Κεοφ. 
Ζτςι όπωσ γίνεται το κζλθμα του Κεοφ επάνω ςτον 
Ουρανό, γίνεται και εδώ κάτω  ςτθ γθ. 

 Εφχομαι μζςα ς’ αυτοφσ, αγαπθτοί,  που δοξάηουν τον 
Κεό και κάνουν το κζλθμά Του ο Κεόσ να ζχει κι εμζνα κι 
εςζνα και τον κακζνα μασ προςωπικά. Και να ξζρουμε ότι θ 
ομορφιά τθσ ηωισ μασ είναι μζςα ςτο κζλθμα του Κεοφ.  

Ο Κφριοσ να ευλογιςει το λόγο Του.   
 

ΤΟ ΚΕΛΘΜΑ ΣΟΥ 
Το κζλθμά Σου Κεζ ποκώ,                                                                  

μεσ ςτθ ηωι μου να εκτελώ.                                                                 
Βοικθςζ με ςαν τον Χριςτό                                                                         

το κζλθμά μου ν' απαρνθκώ. 
 

Το κζλθμά Σου κ' ακολουκώ,                                                 
πλάςε με τώρα ςαν τον πθλό.                                                              
Εφχρθςτο ςκεφοσ να είμαι 'γω,                                                                

τα ςχζδιά Σου να υπθρετώ. 
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ΡΕΡΡΑΤΘΜΑ ΚΑΤΑ ΤΘ ΣΑΡΚΑ  
  ΡΕΡΡΑΤΘΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΡΝΕΥΜΑ 

«Αδελφοί…, αν ηείτε ςφμφωνα με τθ ςάρκα,                                           
πρόκειται να πεκάνετε, αν, όμωσ, διαμζςου                                                       

τοφ Ρνεφματοσ, κανατώνετε τισ πράξεισ                                            
τοφ ςώματοσ, κα ηιςετε.  Επειδι, όςοι                                                   
διοικοφνται από το Πνεφμα τοφ Θεοφ,                                                                     

αυτοί είναι γιοι τοφ Κεοφ.» (Ρωμ.8:12-14) 

        Ο Κεόσ ζχει πάντοτε να μασ δώςει οριςμζνα 
μθνφματα ςτθ ηωι μασ και μερικά είναι κλειδιά.                 
Για παράδειγμα, αν ζνασ άνκρωποσ δεν πάρει το μινυμα 
του Χριςτοφ και δεν ανταποκρικεί ς’ αυτό, αν δε δεχκεί 
μζςα ςτθν καρδιά του τον Χριςτό τον Σταυρωμζνο και τον 
Αναςτθμζνο, αυτόσ ο άνκρωποσ είναι χαμζνοσ.  Γι’ αυτό ο 
λόγοσ του Κεοφ λζει: «Όποιοσ ζχει τον Τιό ζχει τθ ηωι, 
όποιοσ δεν ζχει τον Τιό του Θεοφ, τθ ηωι δεν  ζχει.» 

(1Λωάν.5:12) Οπότε,  εμείσ πρζπει να καταλάβουμε ότι 
χρειάηεται ο Χριςτόσ να μπει μζςα ςτθν καρδιά μασ.  

Για να μπορζςουμε να βάλουμε τον Χριςτό μζςα ςτθν 
καρδιά μασ  χρειάηονται δφο πράγματα: Το ζνα είναι να 
μετανοιςουμε  και το άλλο είναι να πιςτζψουμε ς' Αυτόν.   
Αυτό το μινυμα το ζδωςε ο Κεόσ ςτον απ. Ραφλο να το 
φζρει ςτουσ ανκρώπουσ: «Μετάνοια ςτον Θεό και πίςτθ 
ςτον Χριςτό.» (Πράξ.20:21)  Με άλλα λόγια, να ςτακώ 
μπροςτά ςτον Κεό και να Του πω: «Δεν είμαι αυτόσ που 
ζλεγε ο Φαριςαίοσ ότι ιταν, αλλά είμαι αυτόσ που ζλεγε ο 
Τελώνθσ.» Κάκε άλλθ κζςθ που κα κρατιςουμε είναι κζςθ 
αρνθτικι και δε μασ ανοίγεται ο δρόμοσ για να 
πλθςιάςουμε τον Κεό.  

Ο δρόμοσ για να πλθςιάςει κάποιοσ τον Κεό είναι ζνασ. 
Είναι ο δρόμοσ τθσ μετάνοιασ. Και από τθν άλλθ πλευρά 

3 
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αφοφ πλθςιάςω τον Κεό με μετάνοια, ο Κεόσ μου δείχνει 
τον Χριςτό επάνω ςτον Σταυρό και λζει: «Τθν αμαρτία ςου 
τθν πιρε ο Χριςτόσ ο Γιοσ Μου. Ρίςτεψζ το αυτό». Γι’ αυτό 
και ζχουμε αυτζσ τισ δφο βαςικζσ κζςεισ: «Μετάνοια ςτον 
Κεό και πίςτθ ςτον Χριςτό».  

Ζτςι ο άνκρωποσ μπορεί να λογαριάηεται άνκρωποσ του 
Κεοφ και μπορεί ο Χριςτόσ να κατοικεί μζςα του και 
ζχοντασ τον Χριςτό μζςα του ζχει τθν αιώνια ηωι. 

Ζρχεται μετά και λζει για το δεφτερο ςθμείο που είναι 
το εξισ: «Πςοι διοικοφνται  από το Πνεφμα του Θεοφ αυτοί 
είναι γιοι του Κεοφ.» (Ρωμ.8:14) 

Στθν επιςτολι προσ τουσ Κορινκίουσ ο απ. Ραφλοσ λζει 
το εξισ: «Εμείσ δεν λάβαμε το πνεφμα του κόςμου, αλλά το 
Ρνεφμα το εκ του Κεοφ για να γνωρίςουμε τα υπό του Κεοφ 
χαριςκζντα ςε μασ.» (1Κορινκ.2:12). Ρράγμα που ςθμαίνει,  
μετανοώντασ ςτον Κεό και πιςτεφοντασ ςτον Χριςτό 
μπαίνει μζςα μασ το Ρνεφμα το Άγιο, που εκπροςωπεί τθ 
κεότθτα. Θ ςυγκατοίκθςθ του Ρατζρα και του Χριςτοφ που 
υπόςχεται ο Χριςτόσ μζςα ςτον πιςτό εκείνον που κα 
φυλάξει  τον λόγο Του,  πραγματοποιείται διά μζςου του 
Αγίου Ρνεφματοσ. (Λωάν.14:23) 

 Ο Κεόσ ζςτειλε το Ρνεφμα Του για να μασ αναγεννιςει, 
να μασ κάνει καινοφριουσ ανκρώπουσ και να μασ οδθγιςει 
εισ πάςαν τθν αλικεια.  

Ζρχεται τώρα και λζει: «Όςοι διοικοφνται από το Άγιο 
Πνεφμα αυτοί είναι παιδιά του Θεοφ.» Αυτό ςθμαίνει ότι 
ςυνεχίηει ο Κεόσ να δουλεφει  μζςα ςτθ ηωι μασ και μετά 
τθν αναγζννθςι μασ. Συνεχίηει να δουλεφει κακώσ μασ 
οδθγεί με το Ρνεφμα το Άγιο, ο Οποίοσ μασ κάνει να 
καταλάβουμε ότι θ ςχζςθ μασ με τον Κεό δεν είναι 
φραςτικι, δεν είναι εξωτερικι, δεν ζχει καμιά ςχζςθ με 



41 
 

οποιαδιποτε τυπικι εκδιλωςθ, αλλά ζχει ςχζςθ με 
οδθγία. Με άλλα λόγια, να οδθγοφμαςτε ι να 
διοικοφμαςτε από το Ρνεφμα το Άγιο. 

Στο 2Τιμ.3:6  ο απ. Ραφλοσ λζει ςτουσ πιςτοφσ: Στθν 
παλιά ςασ ηωι, τότε που δεν είχατε καμιά ςχζςθ με τα 
πράγματα του Κεοφ, «ςυρόςαςταν από τισ διάφορεσ 
επικυμίεσ». Με άλλα λόγια, οδθγοφμαςταν είτε από τισ 
επικυμίεσ μασ είτε από τον Ρονθρό είτε από το πνεφμα 
του Κόςμου.   

Στθν επιςτολι προσ Γαλάτεσ ο απ. Ραφλοσ κακώσ 
αναφζρεται ςτθν οδθγία του Ρνεφματοσ, λζει το εξισ: 
«Περιπατείτε κατά το Πνεφμα  και δε κα εκπλθρώνετε τθν 
επικυμία τθσ ςάρκασ, γιατί θ ςάρκα επικυμεί ενάντια ςτο 
Πνεφμα και το Πνεφμα ενάντια ςτθ ςάρκα....» Και αμζςωσ 
μετά αναφζρει ποια είναι τα ζργα τθσ ςάρκασ: «Ρορνεία, 
ακακαρςία, αςζλγεια, ειδωλολατρία, μαγεία, ζχκρεσ, 
ζριδα, ηιλια, κυμοί, φατριαςμοί, διχοςταςίεσ, αιρζςεισ, 
φκόνοι, φόνοι, μζκεσ, οργιώδθ φαγοπότια και τα όμοια με 
αυτά, για τα οποία ςασ προλζγω κακώσ [άλλοτε ςασ] 
προείπα ότι αυτοί που πράττουν τζτοια [πράγματα] δε κα 
κλθρονομιςουν τθ βαςιλεία του Κεοφ.» (Γαλ.5:19-21) 

Πταν λοιπόν ζρχεται εδώ και λζει: «Πςοι οδθγοφνται (ι  
διοικοφνται) από το Ρνεφμα του Κεοφ, αυτοί είναι παιδιά 
του Κεοφ», αυτό ςθμαίνει ότι το Ρνεφμα το Άγιο οδθγεί 
ζξω απ’ όλεσ αυτζσ τισ εκδθλώςεισ. 

Πταν εμείσ διαβάηουμε αυτι τθ λίςτα κάνουμε το εξισ 
λάκοσ. Κοιτάηουμε τι απ’ αυτά δεν κάνουμε και 
θςυχάηουμε, αλλά δεν κοιτάηουμε τι απ’ αυτά κάνουμε. 
Πταν λοιπόν λζει: «να οδθγείςκε από το Ρνεφμα το Άγιο», 
ςθμαίνει ότι καμία απ’ αυτζσ τισ εκδθλώςεισ τθσ λίςτασ  
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δεν πρζπει να ενεργείται μζςα ςτθ ηωι των πιςτών. Επειδι 
αυτοί είναι εκείνοι που λογαριάηονται παιδιά του Κεοφ. 

Αυτό που ςαν άνκρωποι του Κεοφ πρζπει να 
προςζχουμε είναι το εξισ: Συμβαίνει να βλζπουμε πολλζσ 
φορζσ εκδθλώςεισ τθσ λίςτασ αυτισ να ενεργοφνται μζςα 
ςτθ ηωι μασ και μζςα ςτθν καρδιά μασ. Και ζρχεται το 
ερώτθμα:    «Τι γίνεται; Ροιοσ μασ οδθγεί τώρα; Μπορεί το 
Ρνεφμα το Άγιο να μασ οδθγεί ςε τζτοιεσ καταςτάςεισ;»  

Γι’ αυτό ο απ. Ραφλοσ γράφει το εξισ: Μζςα μασ υπάρχει 
το Ρνεφμα, αλλά υπάρχει και θ επικυμία τθσ ςάρκασ. Και 
λζει ότι αυτά κάνουν μία πάλθ. Ροια είναι θ πάλθ;               
«Θ ςάρκα επικυμεί αντίκετα ςτο Ρνεφμα.» Ροια είναι τα 
αντίκετα; Είναι τα ζργα τθσ ςάρκασ που αναφζραμε· αυτά 
κζλει θ ςάρκα να δουλεφουν μζςα μασ, να κακορίηουν τθν 
πορεία τθσ ηωισ μασ και να οδθγοφμαςτε απ’ αυτά.  

Το Ρνεφμα όμωσ κζλει  εκείνα που είναι ενάντια τθσ 
ςάρκασ. Και λζει ποια είναι αυτά που κζλει το Ρνεφμα να 
μασ οδθγοφν: «Ο καρπόσ του Ρνεφματοσ είναι αγάπθ, χαρά, 
ειρινθ, μακροκυμία, χρθςτότθτα, αγακοςφνθ, πίςτθ,  
πραότθτα, εγκράτεια.» (Γαλ.5:22)   

Ώςτε λοιπόν το Ρνεφμα πάει ενάντια ςτθ ςάρκα και 
κζλει να ενεργοφνται όλα αυτά που απορρζουν από το 
Ρνεφμα και που είναι ο Καρπόσ του Αγίου Ρνεφματοσ.              
Γι’ αυτό όταν λζει: «όςοι οδθγοφνται από το Ρνεφμα το 
Άγιο», εννοεί όςοι μζςα ςτθ ηωι τουσ κάνουν ζναν αγώνα.  
Διότι οδθγοφμαι από το Άγιο Ρνεφμα δε ςθμαίνει ότι είμαι 
ζνα άβουλο πλάςμα και το Ρνεφμα με οδθγεί και με 
κατευκφνει. Θ ςάρκα αντίκετα ζχει αυτι τθν ιδιότθτα.  

Διαβάηουμε το εξισ εδάφιο: «Το φρόνθμα τθσ ςάρκασ 
είναι κάνατοσ,  το φρόνθμα όμωσ του Ρνεφματοσ είναι ηωι 
και ειρινθ. Το φρόνθμα τθσ ςάρκασ είναι εχκρικό ςτον Κεό 
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επειδι ςτον νόμο του Κεοφ δεν υποτάςςεται αλλά οφτε και 
μπορεί να υποτάςςεται», πράγμα που βεβαιώνει αυτό που 
λζει ο απ. Ραφλοσ προσ τουσ Κορίνκιουσ: «Ξζρετε ότι 
ιςαςταν εκνικοί ςυρόμενοι όπωσ ςυρόςαςταν προσ τα 
άφωνα είδωλα.»  Με άλλα λόγια, κάποιοσ ςε άρπαξε, 
ικελεσ δεν ικελεσ, και ςε ςζρνει και ςε τραβάει.  

Γι’ αυτό όταν ο Κεόσ δίνει το μινυμα τθσ λφτρωςθσ, το 
βάηει ςτθ βάςθ τθσ απελευκζρωςθσ. «Αν ο Γιοσ ςάσ 
ελευκερώςει κα είςκε πραγματικά ελεφκεροι». (Λωάν.8:36) 
Και ςυνεχίηει: «Στθν ελευκερία με τθν οποία μασ 
ελευκζρωςε ο Χριςτόσ, μζνετε ςτακεροί και μθν 
υποβλθκείτε πάλι ςε ηυγό δουλείασ.» (Γαλ.5:1) 

Αυτό  δείχνει ότι ο Χριςτόσ με ελευκερώνει κι από κει 
και πζρα εγώ ζχω ν’ αντιμετωπίςω μζςα μου τισ δφο αυτζσ 
δυνάμεισ. Θ μία είναι θ ςάρκα και θ άλλθ είναι το Ρνεφμα. 
Θ ςάρκα οδθγεί ςε όλεσ αυτζσ τισ αμαρτίεσ που αναφζρει. 
Το Ρνεφμα μάσ οδθγεί ςτισ αλικειεσ του Κεοφ και 
ςφραγίηει με τθν οδθγία Του ότι είμαςτε παιδιά του Κεοφ.  

Αν, λοιπόν, εγώ κακοδθγοφμαι από το Ρνεφμα του 
Κεοφ, τότε είμαι παιδί του Κεοφ. Δεν είμαι παιδί του Κεοφ 
γιατί πιςτεφω ςτον Χριςτό και τελείωςε θ ιςτορία μου. 
Είμαι παιδί του Κεοφ γιατί διοικοφμαι  από το Ρνεφμα Του. 
Αυτό ςθμαίνει ότι τθ κζλθςι μου όλθ τθν παραδίδω ςτο 
Άγιο Ρνεφμα. Είναι αυτό που ζλεγε ο απ. Ραφλοσ; « Δεν ηω 
πλζον εγώ, αλλά ηει μζςα μου ο Χριςτόσ.» Δε ςθμαίνει ότι 
ο απ. Ραφλοσ τθ κζλθςι του τθν ζςβθςε, αλλά τι λζει: Τθ 
κζλθςι μου, κακώσ με ελευκζρωςε ο Χριςτόσ, τθν 
υπαγάγω μζςα ςτο κζλθμα του Κεοφ και φκάνω ςτο 
ςθμείο που ζφκαςε ο Χριςτόσ όταν είπε ςτον Κεό Ρατζρα: 
«Πατζρα, να μθ γίνει το δικό Μου κζλθμα, αλλά να γίνει 
το δικό Σου κζλθμα.»  
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Θ ευκφνθ λοιπόν του να διοικοφμαι από το Ρνεφμα το 
Άγιο είναι δικι μου. Δεν μπορεί κάποιοσ να πει:                      
«Το Ρνεφμα το Άγιο δε με οδιγθςε, δε μου ζδειξε τισ 
αλικειεσ.»   

«Μα», ίςωσ ρωτιςει κάποιοσ,  «το Άγιο Ρνεφμα δεν το 
ζχουμε;» Το ζχουμε, αλλά πρζπει να Του δίνουμε τθ 
κζλθςι μασ ςυνεχώσ για να μπορεί να οδθγεί ελεφκερα. Αν 
δεν Του δίνουμε εμείσ τθ κζλθςι μασ, δεν αφινουμε Αυτόσ 
να μασ οδθγεί, τότε δεν μπορεί να μασ οδθγεί. Αυτό είναι 
βαςικό, επειδι λζει: «Όςοι διοικοφνται ι οδθγοφνται από 
το Ρνεφμα το Άγιο αυτοί είναι παιδιά του Θεοφ.» 

 
Χρειαηόμαςτε αυτό πολφ να το προςζξουμε, αγαπθτοί, 

μζςα ςτθ ηωι μασ. Ώςτε να μθν αφινουμε τθ κζλθςι μασ 
να τθν παραςφρει ο Ρονθρόσ. Ραραδίνω τθ  κζλθςι μου 
ςτον Χριςτό ςθμαίνει ότι αντιςτζκομαι ςτον Διάβολο και 
παράλλθλα ςτρζφομαι ςτον Χριςτό. Είναι δφο κινιςεισ 
που κάνω. Ππωσ και θ πίςτθ ζχει δφο κινιςεισ μζςα. Θ μία 
είναι αντίςταςθ ςτισ ειςθγιςεισ του Σατανά και από τθν 
άλλθ τθ κζλθςι μου τθ ςτρζφω ςτον Χριςτό.  

 
Πταν ο Κφριόσ μασ πιγε ςτθν Ζρθμο για να πειραςτεί 

από το Διάβολο, βγικε νικθτισ. Το Διάβολο τον ςάρωςε . 
Λζει χαρακτθριςτικά: «Ο Λθςοφσ ...  κακοδθγοφνταν από το 
Άγιο Ρνεφμα ςτθν ζρθμο.» (Λουκ.4:1)  

 
Θ νίκθ μασ ςτθρίηεται  ς’ αυτό το μυςτικό. Το Ρνεφμα το 

Άγιο κα μασ δώςει τθ νίκθ, αφοφ προθγουμζνωσ εμείσ Του 
δώςουμε τθ κζλθςι μασ, και αςκοφμε τθν πίςτθ που κζλει.  

Κα μου πείτε: «Τότε, πώσ ξεπθδάνε όλα αυτά τα ζργα 
τθσ ςάρκασ; Δεν είναι μζςα μασ το Ρνεφμα το Άγιο;»                          
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Το Ρνεφμα το Άγιο πρζπει να ςυμμαχεί με τθ κζλθςι μασ.                 
Γι’ αυτό λζει: «Το Ρνεφμα μθ ςβινετε, μθν Το λυπείτε.»   

Είδατε τι είπε ο απ. Ρζτροσ ςτον Ανανία και τθ Σαπφείρα 
όταν ζκαναν εκείνθ τθν ψευτιά; «Γιατί είπατε ψζματα ςτο 
Ρνεφμα το Άγιο;»  Λζγοντασ λοιπόν ψζματα, το Ρνεφμα το 
Άγιο Το ζςβθςαν. Πταν εγώ κάνω τθν Αμαρτία, τι ςθμαίνει; 
Το Ρνεφμα το Άγιο μου ζδωςε οδθγία να μθν αμαρτιςω, 
αλλά εγώ δεν Τον άκουςα και Τον λφπθςα.  

Δίνοντασ αυτζσ τισ κζςεισ ο λόγοσ του Κεοφ μάσ ςυνιςτά 
να ζχουμε τθν οδθγία του Αγίου Ρνεφματοσ. Κι όςοι 
οδθγοφνται από το Ρνεφμα, αυτοί είναι παιδιά του Κεοφ. 
Αυτό ςθμαίνει ότι θ κζλθςι μου ζχει απελευκερωκεί κι 
εγώ τθ κζλθςι μου τθν ζχω δώςει ς’ Αυτόν, κι αφοφ τθν 
ζχω δώςει,  διοικοφμαι απ’ Αυτόν. 

 
Διευκρινίςεισ ςτισ απορίεσ ακροατών 
Οι Γαλάτεσ εξζπεςαν από τθ χάρθ γιατί δεν ζμειναν ςτθν 

αλικεια του Ευαγγελίου όπωσ είχαν διδαχκεί. (Γαλ.5:4) 

Στθν παραβολι του δοφλου που δε ςυγχώρεςε τον 
ςφνδουλό του, θ άρνθςι του να ςυγχωριςει ζγινε αιτία να 
αφαιρεκεί θ χάρθ που του είχε κάνει το αφεντικό του.                 

Και ο Κφριοσ λζει:  «Ζτςι και ο ουράνιοσ Ρατζρασ μου κα 
κάνει ςε ςασ, αν δεν ςυγχωριςετε από τθν καρδιά ςασ 
κάκε ζνασ ςτον αδελφό του τα παραπτώματά τουσ.» 
(Ματκ.18:35) 

  
«Αν ηείτε ςφμφωνα με τθ ςάρκα, πρόκειται να πεκάνετε, 

αν, όμωσ, διαμζςου τοφ Ρνεφματοσ, κανατώνετε τισ πράξεισ 
τοφ ςώματοσ, κα ηιςετε.» (Ρωμ.8:13) 
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  ΚΑΡΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΛΑΣ 
ΚΑΡΡΟΣ ΑΓΛΑΣΜΟΥ 

«Εγώ είμαι θ άμπελοσ, εςείσ τα κλιματα· 
 εκείνοσ που μζνει ενωμζνοσ μαηί μου,  

και εγώ μαηί του, αυτόσ φζρνει πολφ καρπό· 
 επειδι, χωρίσ εμζνα δεν μπορείτε  

να κάνετε τίποτε.» (Λωάν.15:5) 

        Θ φπαρξι μασ και θ διατιρθςθ τθσ ηωισ μασ                     
ς’ αυτόν τον κόςμο κακορίηεται από το «κζλω» του Κεοφ. 
Ζνα ερώτθμα που μασ τίκεται είναι: Γιατί ακόμα ηεισ και ηω 
ενώ τόςοι άλλοι ζχουν φφγει από τθ ηωι;  

Κάποτε ρώτθςαν ζναν που ιταν άνω των 100 χρόνων: 
«Ρώσ τα κατάφερεσ;» «Δε λοφςτθκα ποτζ ςτθ ηωι μου», 
απάντθςε. Απζδιδε τθ μακροηωία ςτθ βρωμιά του.  

Ζξω από τον λόγο του Κεοφ δεν υπάρχει ςοβαρι 
απάντθςθ. Ο Κεόσ λοιπόν  λζει ότι ηοφμε γιατί Αυτόσ κζλει 
να ηοφμε. Και ο ςκοπόσ που ηοφμε ακόμα είναι για να 
φζρουμε ΚΑΡΡΟ. Κάκε άνκρωποσ ς’ αυτόν τον κόςμο κάνει 
κάτι. Αν το μυαλό του δουλεφει, κα ενεργεί προσ κάποιεσ 
κατευκφνςεισ, ανάλογα με τισ επικυμίεσ που ζχει.                    

Ο Κεόσ όμωσ ηθτάει από μασ κάτι τελείωσ διαφορετικό  
από κείνο που κάνουν όλοι οι άνκρωποι ς’ όλο τον κόςμο.  

 
Καρποφορία 

 Ο Κεόσ ηθτάει από όλουσ τουσ ανκρώπουσ καρποφορία 
ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο 
κακζνασ. Ππωσ εμείσ όταν μπαίνουμε ςτον κιπο μασ, όπου 
ζχουμε  διαφορετικά δζντρα και από κάκε ζνα δζντρο 
ηθτάμε καρπό. Από τθν κορομθλιά ηθτάμε κορόμθλα. Από 
τθν αχλαδιά αχλάδια, από τθ λεμονιά λεμόνια. 

4 
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Το ερώτθμα είναι: Απ’ τον άνκρωπο τθσ αμαρτίασ που 
απ’ το πρωί μζχρι το βράδυ βλαςφθμεί τον Κεό, Τον 
περιφρονεί, τι καρπό ηθτάει ο Κεόσ; Απ’ αυτόν τον 
άνκρωπο ο Κεόσ ηθτάει καρπό μετάνοιασ.   

Ο Χριςτόσ απευκυνόμενοσ ςτουσ αμαρτωλοφσ λζει: 
«Κάντε καρποφσ άξιουσ τθσ μετάνοιασ» (Ματκαίου 3:8).  

Μπορεί κάποιοσ να ρωτιςει: «Από τι να μετανοιςω; 
Εγώ είμαι καλόσ άνκρωποσ».  

Πταν ιμουν νεαρόσ 16, 17 χρόνων, όλοι όςοι με ιξεραν 
ζλεγαν: «Τι καλό παιδί είναι ο Απόςτολοσ!» Αλλά δεν 
ιξεραν ότι όλα τα φροφτα, που ζλεγαν ότι τουσ ζκλεβαν, τα 
ζκλεβα εγώ. Κανζνασ δεν το είχε πάρει χαμπάρι.                             

Το ποιοσ είναι «καλόσ» λοιπόν κα μασ το πει ο Κεόσ. Και 
ο Κεόσ μάσ λζει ότι όλοι: «Από το κεφάλι μζχρι τα νφχια 
είμαςτε μόνο αμαρτία.» Να, γιατί ηθτάει καρπό μετάνοιασ. 
Να, γιατί ηθτάει απ’ τον αμαρτωλό άνκρωπο να 
μετανοιςει. Αν κζλω να δω πόςο αμαρτωλόσ είμαι κι αν 
κζλω να δω ποιο είναι το αποτζλεςμα τθσ αμαρτωλότθτάσ 
μου, δεν ζχω παρά να κοιτάξω ςτον Σταυρό του Χριςτοφ.  

Πταν ο Χριςτόσ παίρνει τθ δικιά μου κζςθ επάνω ςτον 
Σταυρό, αυτό ςθμαίνει ότι ο Κεόσ με αγαπάει και ζριξε τθν 
τιμωρία μου επάνω ςτον Γιο Του, για να μου δώςει μια 
ευκαιρία να ςωκώ. Κι αν δεν ζχω τθ ςυνζπεια τθσ 
Αμαρτίασ μου είναι γιατί ο Χριςτόσ πζκανε ςτθ κζςθ μου. 
Να, ποιοσ είναι ο λόγοσ που ακόμα υπάρχω και υπάρχεισ.  

Ο Κεόσ λζει ςτον αμαρτωλό με απλά λόγια:  
«Άνκρωπε αμαρτωλζ, κοίταξε ςτον Σταυρό του Χριςτοφ. 

Θ κζςθ αυτι είναι δικιά ςου και τθν πιρε ο Χριςτόσ. Πλθ θ 
τιμωρία ςου τθν πλιρωςε Αυτόσ. Τώρα ςου δίνει μια 
ευκαιρία να μετανοιςεισ.» 
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Με άλλα λόγια, κα ςτακείσ μπροςτά ςτον Χριςτό και κα 
Του πεισ: «Ζρχομαι ςε Σζνα  και ηθτάω  να  μου αφαιρζςεισ 
τισ αμαρτίεσ μου, να με ςυγχωριςεισ.»  

Να πασ όπωσ πιγε ο άςωτοσ γιοσ και είπε: «Ρατζρα, 
αμάρτθςα ςτον ουρανό, αμάρτθςα ςε ςζνα, δεν είμαι άξιοσ 
να  είμαι παιδί ςου, κάνε με ζναν υπθρζτθ ςου.» 

Πταν αναγνωρίςεισ ότι θ κζςθ ςου είναι επάνω ςτον 
Σταυρό και ότι ο Χριςτόσ βάςταξε τισ αμαρτίεσ ςου και πεισ 
ςτον Κεό: «Συγχώρθςζ με», κα ςε ςυγχωριςει.  

 
Ο Καινοφριοσ Χρόνοσ 

Ζτςι, όποιοσ δεν ζχει δώςει ςτον Κεό αυτόν τον καρπό 
τθσ μετάνοιασ, ο Καινοφριοσ αυτόσ Χρόνοσ του είναι μια 
ευκαιρία, αλλά τι λζμε, θ ώρα τοφτθ είναι μια ευκαιρία να 
τον δώςει. Γιατί τοφ λζει: «Εάν ςιμερα ακοφτε τθ δικιά μου 
τθ φωνι, μθ ςκλθρφνετε τισ καρδιζσ ςασ." (Εβρ.3:7) 

"Σώρα είναι καιρόσ κατάλλθλοσ, τώρα είναι θμζρα 
ςωτθρίασ.» (2Κορινκ.6:2) 

Ζνα πράγμα λοιπόν ηθτάει ο Κεόσ από τον αμαρτωλό: 
Να Του δώςει τον καρπό τθσ μετάνοιασ. Μετάνοια κα πει: 
«Ξεκόβω κάκε ςχζςθ με το παρελκόν. Ζχω πεκάνει ωσ προσ 
το παρελκόν.»  

 
Καρπόσ Αγιαςμοφ 

 Δεν είναι μονάχα αυτόσ ο καρπόσ τθσ μετάνοιασ που 
ηθτάει ο Κεόσ. Ρολλοί χριςτιανοί ςταματάνε ς’ αυτόν τον 
καρπό. Λζνε: «Εγώ μετάνιωςα».  

Είχα ζνα γαμπρό και μου ζλεγε: «Απόςτολε, θ βάςθ είναι 
να μετανιώςεισ και να πιςτζψεισ ςτο Χριςτό. Αυτό είναι 
όλο. Αυτό ηθτάει ο Κεόσ από τον αμαρτωλό.» 
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 Ο Κεόσ όμωσ ηθτάει κι άλλο καρπό. Ηθτάει Καρπό 
Αγιαςμοφ. Λζει: «Τώρα, κακώσ ελευκερωκικατε από τθν 
αμαρτία, και γίνατε δοφλοι ςτον Κεό, ζχετε τον καρπό ςασ 
ςε αγιαςμό· το δε τζλοσ αιώνια ηωι.»  (Ρωμ.6:22) 

 «Θ ηωι θ αιώνια», λζει, «αποκτάται όταν ο άνκρωποσ 
μζςα ςτθν πορεία τθσ ηωισ του ζχει ηωι αγιαςμοφ.»                    
Δε ηθτάει λοιπόν μονάχα καρπό μετάνοιασ.   

Υπάρχουν μερικοί που δίνουν ςτον Κεό μονάχα τον 
Καρπό τθσ Μετάνοιασ, δεν Του δίνουν όμωσ τον Καρπό 
του Αγιαςμοφ, που το τζλοσ του είναι αιώνια ηωι. Οπότε 
υπάρχει ζνα μεγάλο ερώτθμα, κατά πόςο ζδωςεσ και τον 
Καρπό τθσ Μετάνοιασ. Διότι ο Καρπόσ του Αγιαςμοφ 
προχποκζτει τον Καρπό τθσ Μετάνοιασ. Και ο Καρπόσ 
Μετάνοιασ οδθγεί ςε Καρπό Αγιαςμοφ. 

Τι ςθμαίνει να δώςουμε Καρπό Αγιαςμοφ; Σθμαίνει να 
ηιςουμε μια ηωι όπωσ τθ κζλει ο Κεόσ. Πχι όπωσ τθν 
φτιάχνουμε εμείσ ςφμφωνα με τα δικά μασ μζτρα.                   
Πχι όπωσ ηοφςαμε παλιά.  

Πποιοσ άνκρωποσ δε ςκφβει μζςα ςτον λόγο του Κεοφ, 
αλλά  φτιάχνει μια δικιά του ηωι Αγιαςμοφ, είναι ζξω από 
τθν πραγματικότθτα. Είναι γραμμζνο: «Χωρίσ Αγιαςμό 
κανζνασ δε κα δει το πρόςωπο του Κεοφ.» (Εβρ.12:14) 
«Μακάριοι οι κακαροί ςτθν καρδιά γιατί αυτοί κα δουν 
τον Κεό.» (Ματκ.5:8) 

Σιμερα εμείσ ηοφμε ς’ ζναν κόςμο, όπωσ και να το 
κάνεισ, και μζςα ςτθ γυάλα να βάλεισ κάποιον και να τον 
κλείςεισ, ο Κόςμοσ ζχει μία επίδραςθ απομακρφνςεωσ από 
τον Κεό και μολφνςεωσ. Πλεσ οι δυνάμεισ είναι αντίκετεσ 
προσ το κζλθμα του Κεοφ και ο άνκρωποσ του Κεοφ 
καλείται να καταλάβει ζνα πράγμα, ότι ο κόςμοσ πρζπει 
να πεκάνει μζςα του.  
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Ο απ. Ραφλοσ λζει: "Ο Κόςμοσ ςταυρώκθκε ωσ προσ 
εμζνα και εγώ ωσ προσ τον κόςμο." (Γαλ.6:14) 

Διαβάηουμε: «Μθν αγαπάτε τον κόςμο, οφτε αυτά που 
υπάρχουν μζςα ςτον κόςμο. Αν κάποιοσ αγαπάει τον κόςμο, 
θ αγάπθ τοφ Ρατζρα δεν υπάρχει μζςα ς' αυτόν· επειδι, 
κάκε τι που υπάρχει ςτον κόςμο: Θ επικυμία τθσ ςάρκασ 
και θ επικυμία των ματιών και θ αλαηονεία τοφ βίου, δεν 
είναι από τον Ρατζρα, αλλά είναι από τον κόςμο.»                  

Κυμάμαι, υπιρχε ζνασ ςπουδαίοσ Οφκαλμίατροσ ςτο 
Βόλο. Απ’ όλα τα  μζρθ τθσ Ελλάδασ ζρχονταν άνκρωποι για 
να κεραπεφςει τα μάτια τουσ. Ρροερχόταν από χριςτιανοφσ 
γονείσ, αλλά βλζπεισ, ο άνκρωποσ ζγινε επιςτιμονασ… 
Απζκτθςε μεγάλθ φιμθ, διπλώματα. Τι του χρειαηόταν ο 
Χριςτόσ, ο Κεόσ;  Ερχόταν όμωσ καμιά φορά ςτο ςπίτι και 
του ζλεγε ο πατζρασ μου: «Κεόφιλε, φζρε τα παιδιά ςου 
ςτθν Εκκλθςία ν’ ακοφςουν τα λόγια του Κεοφ, οδιγθςζ τα 
ςτισ αλικειεσ του Χριςτοφ.» Κι ζλεγε αυτόσ: «Δεν ζχω 
ανάγκθ από κανζναν. Ασ είναι καλά οι λίρεσ μου.»  

Ροιο ιταν το αποτζλεςμα; Θ γυναίκα του ζπακε 
φυματίωςθ και τθν ζδιωξε για να μθν κολλιςουν τα παιδιά. 
Το αγόρι του μπλζχτθκε ςτισ οργανώςεισ ςτθν Κατοχι και 
τον ςκότωςαν ςτθ Λάριςα. Το μεγάλο του κορίτςι, μια μζρα 
εγκαταςτάκθκε ς’ ζναν οίκο ανοχισ.  

Ο ίδιοσ, μετά από τουσ ςειςμοφσ που ζπεςαν και πολλζσ 
βροχζσ, ιταν ζξω, γιατί το ςπίτι του είχε πάκει μεγάλεσ 
ρωγμζσ και είχε ςτιςει μία ςκθνι. Μετά από τθν τρομερι 
εκείνθ νεροποντι τον βρικαν πνιγμζνο και χωμζνο μζςα 
ςτισ λάςπεσ. Και θ μικρι του θ κόρθ, μια μζρα μασ ζςτειλε 
ζνα ςθμείωμα όπου ζλεγε: «Είμαι θ Αλίκθ, είμαι ςτθ 
Σωτθρία, ςτο τμιμα των απόρων, κι όταν ζρκετε, φζρτε 
μου και μερικά αυγά, γιατί πεινάω.»  
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Αυτι είναι θ αλαηονεία του βίου!  Τι αγαπάσ; Αγαπάσ 
τον εαυτό ςου; Αγαπάσ τον κόςμο; Ζχεισ τ’ αυτιά ςου ςαν 
χωνιά ν’ ακοφσ τα ςυνκιματα του κόςμου; Κζλεισ να 
αρζςεισ ςτον κόςμο; Αν κζλεισ να αρζςεισ ςτουσ 
ανκρώπουσ δεν μπορείσ να αρζςεισ ςτον Κεό. Μθν 
ξεγελιζςαι. Ηθτάει ο Κεόσ από ςζνα καρπό και ο καρπόσ 
είναι ο αγιαςμόσ ςου. 

Κακώσ λοιπόν ο Κεόσ μάσ αφινει ακόμα να ηοφμε, 
χρειάηεται να κάνουμε οριςμζνεσ  ανακεωριςεισ ώςτε ο 
Καρπόσ του Αγιαςμοφ να εκδθλώνεται μζςα ςτθ ηωι μασ.  

Ρρζπει να ςτακοφμε μπροςτά ςτον λόγο του Κεοφ 
ςοβαρά. Να γονατίςουμε μπροςτά ςτον Κφριο και να Του 
ποφμε: «Ω Κφριζ μου, ηθτάσ από μζνα τοφτο τον Χρόνο 
καρπό δικαιοςφνθσ και καρπό αγιαςμοφ.»  

Διαβάηουμε ςτο λόγο του Κεοφ ότι  μια μζρα ο Κφριοσ 
πιγε ςε μια ςυκιά, ηθτοφςε κανζνα ςφκο να φάει, αλλά 
καρπό δε βρικε. Τθν άλλθ μζρα τθν είδαν οι μακθτζσ και 
είχε ξερακεί γιατί ο Κφριοσ τθν είχε καταραςτεί.  

Ηθτάει ο Κεόσ με κάκε τρόπο καρπό. Τον Κφριο να Τον 
αγαπιςουμε. Ρρζπει να ξζρουμε ζνα πράγμα: Ολόκλθρθ θ 
φπαρξι μασ Του ανικει. «Είςτε», λζει, «αγοραςμζνοι.» 
Κοίταξε τι ηθτάει από ςζνα ο Κεόσ, όχι μόνο ς’ ζναν τομζα, 
κοίταξε τι ηθτάει ςε όλουσ τουσ τομείσ, ςτθν αυςτθρά 
προςωπικι ςου ηωι. Τι ηθτάει ςτθν οικογενειακι ςου ηωι; 
Στθν εκκλθςιαςτικι ςου ηωι; Τι ηθτάει μζςα ςτον κόςμο;   
"Σ’ ζχω βάλει" λζει "για να είςαι ζνα φωσ».  

Μόνο ζνα γεφμα 
Ρολλζσ φορζσ εμείσ τθν πακαίνουμε όπωσ τθν ζπακε ο 

Σίμων ο Φαριςαίοσ όταν κάλεςε τον Κφριο ςε γεφμα.  Μαηί 
όμωσ με τουσ προςκεκλθμζνουσ, μπικε  και μία γυναίκα.  
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Κοιτάξτε τι πρόςφερε ο Φαριςαίοσ ςτον Χριςτό, ζνα 
γεφμα και κοιτάξτε τι πρόςφερε θ γυναίκα;  Διαβάηουμε: 
«Μια γυναίκα ςτθν πόλθ, που  ιταν αμαρτωλι… ζφερε ζνα 
αλάβαςτρο με μφρο· και αφοφ ςτάκθκε πίςω, κοντά ςτα 
πόδια του, κλαίγοντασ, άρχιςε να βρζχει τα πόδια του με τα 
δάκρυα, και τα ςκοφπιηε με τισ τρίχεσ τοφ κεφαλιοφ τθσ, και 
καταφιλοφςε τα πόδια του, και τα άλειφε με το μφρο.» Λζει 
ο Κφριοσ ςτο Σίμωνα: «Βλζπεισ αυτιν εδώ τθ γυναίκα; 
Μπικα μζςα ςτο ςπίτι ςου, νερό για τα πόδια μου δεν 
ζδωςεσ· αυτι, όμωσ, με τα δάκρυά τθσ ζβρεξε τα πόδια 
μου, και με τισ τρίχεσ τοφ κεφαλιοφ τθσ τα ςκοφπιςε».                          

Τι διαφορά!! Και ςυνεχίηει: «Φίλθμα δεν μου ζδωςεσ».  
Οπότε ο Χριςτόσ ηθτοφςε από το Σίμωνα το Φαριςαίο, όχι 
μόνο ζνα γεφμα, ηθτοφςε και νερό για να πλφνει τα πόδια 
Του. Ηθτοφςε κι ζνα φίλθμα. «Αυτι, όμωσ, από τθ ςτιγμι 
που μπικα μζςα, δεν ςταμάτθςε να καταφιλάει τα πόδια 
μου. Με λάδι δεν άλειψεσ το κεφάλι μου· αυτι, όμωσ, 
άλειψε τα πόδια μου με μφρο.»  

Ο Φαριςαίοσ είχε τθν εντφπωςθ  ότι ζδωςε κάτι πολφ 
ςπουδαίο και ςοβαρό ςτον Κφριο. Ο Κφριοσ είπε ςτουσ 
δικοφσ Του: «Αν δεν περιςςζψει θ δικαιοςφνθ ςασ 
περιςςότερο από των Γραμματζων και των Φαριςαίων δεν 
μπορείτε να είςτε μακθτζσ μου.»  

Εμείσ τι προςφζρουμε; 
Ρροςφζρουμε ότι είμαςτε γραμμζνοι μζςα ςτθν 

Εκκλθςία;  Υπάρχουν και ςφλλογοι με χιλιάδεσ μζλθ. Πτι 
ερχόμαςτε ςτθν Εκκλθςία τθν Κυριακι το πρωί και όλεσ τισ 
άλλεσ μζρεσ εξαφανιηόμαςτε; Ερχόμαςτε απλώσ για να 
κρατιςουμε το κάκιςμα και να ποφμε: «Σιμερα ιμαςταν 
πολλοί ςτθν Εκκλθςία;»  
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Τότε το κάνουμε ακριβώσ ςαν τον Φαριςαίο. Στρώνουμε 
ζνα τραπζηι για τον Κφριο και δε ρωτάμε τι άλλο χρειάηεται. 

Πταν θ γυναίκα αυτι μπικε ςτο ςπίτι και άρχιςε να 
βρζχει τον Κφριο με τα δάκρυά τθσ, ο Φαριςαίοσ εξανζςτθ. 
Ελεεινολόγθςε και τον Κφριο κι αυτι τθ ςιχαμζνθ γυναίκα:  
«Αν ιταν προφιτθσ κα ιξερε ποια είναι αυτι θ γυναίκα και 
δεν ζπρεπε να Του πιάςει τα πόδια.»  

Πμωσ του λζει ο Κφριοσ: «Ικελα νερό για να πλφνω τα 
πόδια μου και δε μου ζδωςεσ εςφ.» Γι’ αυτό βγάηει ο 
Χριςτόσ το ςυμπζραςμα: «Σου λζω είναι ςυγχωρεμζνεσ οι 
πολλζσ αμαρτίεσ τθσ· επειδι, αγάπθςε πολφ· ςε όποιον, 
όμωσ, λίγο ςυγχωρείται, λίγο αγαπάει.» 

Να γιατί δεν ζχουμε Καρπό Αγιαςμοφ. Γιατί δεν 
αγαπάμε τον Χριςτό. Αγάπθ ςτον Χριςτό δείχνει ότι θ 
καρδιά είναι πρόκυμθ να υπακοφςει και να δώςει 
ολόκλθρθ τθ ηωι τθσ. Αν τώρα ο Κεόσ ηθτάει απλζσ 
προςφορζσ και δεν ζχουμε τθ διάκεςθ να Του τισ δώςουμε, 
αν αφριο, ηθτιςει τθ ηωι μασ τι κα κάνουμε;  

Ζτςι εξθγείται γιατί όταν ζρκει ο Αντίχριςτοσ, πολλοί 
κατ' όνομα «χριςτιανοί», κα είναι από τουσ πρώτουσ που 
κα  δεχτοφν τισ ςφραγίδεσ του.  

Δε μάκαμε ν’ αντιςτεκόμαςτε ςτθν Αμαρτία. Δε μάκαμε 
τον Κόςμο να τον ζχουμε ζξω από τθν καρδιά μασ. Τι 
τραγικό είναι για τον άνκρωπο του Κεοφ να άγεται και να 
φζρεται ςαν πλατανόφυλλο, από τα εκάςτοτε ςυνκιματα 
του Κόςμου! Κόςμοσ και Καρπόσ Αγιαςμοφ δεν μπορεί να 
ςυνυπάρχουν. Ηθτάει ο Κεόσ από μασ Καρπό Αγιαςμοφ.  

Ππωσ είδαμε: Ο Κφριοσ ηθτάει Καρπό Μετάνοιασ και 
Καρπό Αγιαςμοφ. Τοφτα τα δφο πρζπει να ςυνυπάρχουν.  
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Κακώσ κυλάμε ς’ ζναν Καινοφριο Χρόνο, ο Κεόσ ζχει μία 
απαίτθςθ από μασ. Να καταλάβουμε ότι θ αξία είναι ςτο 
κζλθμα του Κεοφ.  

«Ηθτάτε», λζει, «πρώτα τθ Βαςιλεία του Κεοφ και τθ 
Δικαιοςφνθ Αυτοφ και όλα τα άλλα κα ςασ προςτεκοφν.» 
(Ματκ.6:33)                    

Μθ φτιάχνουμε δικοφσ μασ δρόμουσ. Μθν παραποιοφμε 
τουσ δρόμουσ που ο Κεόσ ζχει ανοίξει ςτθ ηωι μασ. Μθν 
αφινουμε τθν καρδιά μασ να καταχτιζται από πικρίεσ, 
παράπονα, επικυμίεσ κι από οτιδιποτε που είναι του 
παλαιοφ ανκρώπου. Τότε δεν κα υπάρχει Καρπόσ 
Αγιαςμοφ.  

Ο Κεόσ, αγαπθτοί, να μιλιςει μζςα ςτισ καρδιζσ μασ! 

 
Ρατζρα μασ Ουράνιε, 

 Σ’ ευχαριςτοφμε γιατί μασ ζμπαςεσ  
ς’ ζναν Καινοφριο Χρόνο. Είναι μια 
μεγάλθ ευκαιρία που μασ δίνεισ να 
εκπλθρώςουμε τον ςκοπό για τον οποίο 
μασ ζφερεσ ςτθν φπαρξθ.  

Σ’ ευχαριςτοφμε γιατί ηθτάσ από μασ τθν καρποφορία 
τθσ μετάνοιασ και τθν καρποφορία του αγιαςμοφ.  

Ηθτάμε Εςφ να μασ αξιώνεισ και να μασ κάνεισ ικανοφσ, 
ώςτε πραγματικά να ζχουμε αυτι τθν καρποφορία ςτθ 
ςχζςθ μασ με Σζνα.  

Ραρακαλοφμε να μασ γεμίςεισ με δυνάμεισ ακατάλυτεσ 
και αιώνιεσ, κακώσ κοιτάηουμε τον Σταυρό του Κυρίου μασ 
Λθςοφ Χριςτοφ και παίρνουμε από κει  ό, τι  μασ χρειάηεται. 
Ευλόγθςζ μασ όλουσ!  

Στο Πνομα του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ!  
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  Θ  ΣΩΤΘΡΛΑ ΧΑΡΘ 
 «Φανερώκθκε θ ςωτιρια χάρθ τοφ Κεοφ                                         

προσ όλουσ τοφσ ανκρώπουσ.» (Τιτ.2:11) 

«Οφτε ψυχρόσ είςαι οφτε ηεςτόσ …                                                     
Επειδι είςαι χλιαρόσ… πρόκειται να ςε                                                                                                           

ξεράςω  από το ςτόμα μου.»  (Αποκ.3:5-16) 

        Πταν διαβάηουμε τον λόγο του Κεοφ ο ςκοπόσ μασ 
είναι  να μασ δίνει το Ρνεφμα το Άγιο τισ αλικειεσ και τισ 
κζςεισ εκείνεσ που μασ χρειάηονται μζςα ςτθν πορεία τθσ 
ηωισ μασ, για να περπατιςουμε ςωςτά τον δρόμο μασ  και 

να φτάςουμε δοξαςμζνα και 
ευλογθμζνα ςτο τζρμα μασ. 
Ππωσ ςυμβαίνει με τον ακλθτι 
ο οποίοσ γυμνάηεται κάκε μζρα 
με ζνα ςτόχο,  όταν ζρκει θ ώρα 
του αγώνα και τθσ τελικισ 
φάςθσ, να ςτακεί απάνω ςτθν 
ζδρα και να πάρει  το μετάλλιο.  
Αυτό πρζπει να ζχουμε υπόψθ 
μασ κι εμείσ. Αν μζςα ςτθ ηωι 
μασ δεν ζχουμε ςα ςτόχο να 
ακοφςουμε το «εφγε» του Κεοφ, 

από κει και πζρα ζχουμε χάςει τον δρόμο μασ.  

Ζρχεται, λοιπόν, ο λόγοσ του Κεοφ για να μασ δώςει το 
μινυμα τθσ λφτρωςθσ που ο Χριςτόσ το πραγματοποίθςε 
με τθ ηωι και με τον κάνατό Του επάνω ςτον Σταυρό· το 
μινυμα που θχεί ςτον Ουρανό από το ζνα άκρο ζωσ το 
άλλο: «Άξιοσ είςαι...επειδι ςφάχτθκεσ, και  μασ αγόραςεσ 
ςτον Θεό με το Αίμα Σου από κάκε ... ζκνοσ». (Αποκ.5:9)  

5 
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Θ αξία αυτοφ του μθνφματοσ είναι τζτοια που ςτο είδοσ 
τθσ δεν υπάρχει άλλθ, γιατί είναι ζνα μινυμα που ζχει 
αιώνιο αντίκτυπο μζςα ςτθ ηωι μασ. Είναι το μινυμα τθσ 
αιώνιασ ηωισ, τθσ απαλλαγισ μασ από τθν εξουςία του 
Σατανά, τθσ απομάκρυνςισ μασ από τθν Κόλαςθ. Είναι το 
μινυμα που το χρειάηεται ςιμερα κάκε άνκρωποσ για να 
βρει τον δρόμο του, να αλλάξει τθν πορεία του και να 
γλιτώςει απ’ όλεσ τισ επιπτώςεισ τθσ Αμαρτίασ.  

Ο λόγοσ του Κεοφ ςτθν Επιςτολι προσ Τίτο λζει το εξισ:  
«Φανερώκθκε θ ςωτιρια Χάρθ του Θεοφ ςε όλουσ τουσ 
ανκρώπουσ.»  Το ίδιο μινυμα που είχε βάλει προφθτικά ο 
Κεόσ ςτο ςτόμα του Θςαΐα όταν φώναηε και ζλεγε: «Σε 
Μζνα κοιτάξτε όλα τα πζρατα τθσ γθσ και κα ςωκείτε.» 
Είναι ζνα μινυμα παγκόςμιο, αγκαλιάηει όλουσ τουσ 
ανκρώπουσ, ςε όλεσ τισ εποχζσ και ςε όλεσ τισ γενεζσ.  

Ασ είναι δοξαςμζνο το Πνομα του Κεοφ που αυτό το 
μινυμα ιρκε και μζςα ςτθ δικι μασ καρδιά και μζςα ςτθ 
δικι μασ ηωι!  

Το μινυμα αυτό ιρκε και ςε άλλουσ πολλοφσ 
ανκρώπουσ, αλλά δε βρικε απιχθςθ. Το μινυμα αυτό 
ςυνεχίηει να ακοφεται ςτθ ηωι κάκε ανκρώπου, για να 
δώςει ο Κεόσ να καταλάβουμε τι μεγάλθ αξία ζχουμε ςτα 
μάτια Του.  

Πταν ο Γιόσ του Κεοφ, ο Λθςοφσ Χριςτόσ, ζρχεται ς’ αυτό 
τον Κόςμο μασ κάτω από ςυνκικεσ αςφλλθπτεσ: «εν μορφι 
Θεοφ υπάρχων εκκζνωςε τον Εαυτό Σου και ζγινε όμοιοσ 
με μασ», ςτεκόμαςτε μπροςτά ς’ ζνα γεγονόσ αδιερεφνθτο, 
ς' ζνα γεγονόσ αιώνιασ αγάπθσ, αιώνιασ προςφοράσ, που 
ζκανε ο Κεόσ για ποιουσ! Για μασ! Ροιοι είμαςτε εμείσ;                 
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Ο άνκρωποσ δεν αξίηει απολφτωσ τίποτα. Θ αξία μασ 
αρχίηει από τθ ςτιγμι που το μινυμα του Χριςτοφ ζρχεται 
μζςα ςτθν καρδιά μασ και γίνεται αποδεκτό. 

Ζτςι λοιπόν ο Κεόσ ζχει να μασ δώςει ζνα μινυμα. Λζει: 
«Φανερώκθκε θ ςωτιρια χάρθ του Θεοφ ςε όλουσ τουσ 
ανκρώπουσ.» Το μινυμα αυτό ςυνοδεφεται και με ζνα 
ερώτθμα: «Τθ Χάρθ αυτι εςφ τθν πιρεσ;"  

Τι ςθμαίνει αυτό; Αν πιςτεφεισ προςωπικά ότι ο Χριςτόσ 
επάνω ςτον Σταυρό φορτώκθκε όλθ τθν Αμαρτία ςου και 
ςε λφτρωςε.  Πτι πζκανε ςτθ δικιά ςου τθ κζςθ.  

Αυτό το μινυμα για να γίνει απόχτθμά ςου, χρειάηεται 
να ςτακείσ όπωσ ςτάκθκε ο Τελώνθσ μπροςτά ςτον Κεό και 
είπε: «Κεζ μου, εγώ είμαι ζνασ αμαρτωλόσ» και χτυποφςε 
τα ςτικια του.  

Να ςτακείσ όπωσ ο Άςωτοσ μπροςτά ςτον πατζρα του 
και του είπε: «Ρατζρα, αμάρτθςα ςτον ουρανό, δεν είμαι 
άξιοσ να λζγομαι παιδί ςου, κάνε με ζναν υπθρζτθ ςου.» 

  Να γονατίςεισ όπωσ εκείνθ θ αμαρτωλι γυναίκα 
μπροςτά ςτον Κφριο και ζκλαιγε. 

Αυτό πρζπει να γίνει ςτθ ηωι του κακζνα μασ 
προκειμζνου θ Χάρθ του Κεοφ και θ ςυγχώρθςι Του να 
ζρκει απάνω μασ.   

Αν δεν ζχει γίνει, ςθμαίνει ότι αυτό το μινυμα πζραςε 
από τ’ αυτιά μασ, όμωσ δεν ζγινε βίωμά μασ, δεν ζγινε το 
αντικείμενο τθσ ευχαριςτίασ μασ ςτον Κεό. 

 Αν ζχει περάςει κι ζχει εγκαταςτακεί μζςα ςτθν καρδιά 
μασ,  ζχουμε ζναν  Λυτρωτι. Ζχουμε ζναν Κφριο τον Οποίο  
αγαπάμε και Τον ακολουκοφμε.   
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«Όποιοσ δεν αγαπάει τον Κφριο Ιθςοφ Χριςτό, ασ είναι 
ανάκεμα», λζει ο λόγοσ του Κεοφ.  

Μζςα θ καρδιά μασ πρζπει να ζχει ζνα Ρρόςωπο, Αυτόν 
που ιρκε από τον Ουρανό για να μασ βγάλει από τθ 
λάςπθ, να μασ ανεβάςει μζςα ςτθ δόξα του Κεοφ και να 
μασ φζρει ςτο φψοσ το δικό Του, ώςτε να μπορεί να πει ο 
Κεόσ ότι: «Είμαςτε κλθρονόμοι του Θεοφ, ςυγκλθρονόμοι 
του Χριςτοφ, αν ςυμπάςχουμε, για να γίνουμε και 
ςυμμζτοχοι τθσ δόξασ Σου». (Ρωμ.8:17) 

Αυτό ςθμαίνει ότι από δω και πζρα κα περπατάμε ςτα 
χνάρια Του κι Αυτό το Ρρόςωπο κα κακορίηει τθν πορεία 
τθσ ηωισ μασ.  

Ζτςι εκπλθρώνεται εκείνο που ο λόγοσ του Κεοφ μάσ 
λζει: «Φανερώκθκε θ χάρθ του Θεοφ, θ οποία ςώηει όλουσ 
τουσ ανκρώπουσ και μασ διδάςκει πλζον τθν καινοφρια 
πορεία που πρζπει ν’ ακολουκιςουμε».  

Είναι αυτό που λζει ο απ. Ραφλοσ:  «Αν κάποιοσ είναι εν 
Χριςτώ είναι καινοφριο δθμιοφργθμα.» «Δεν λάβαμε το 
πνεφμα του κόςμου αλλά το Ρνεφμα το εκ του Κεοφ.» Γιατί; 
«Για να γνωρίςουμε  τα υπό του Κεοφ χαριςκζντα ςε μασ.»                      
Να καταλάβουμε ότι ζχουμε ξεχωρίςει, ζχουμε αποκοπεί 
από τθ μάηα αυτοφ του Κόςμου. Δεν ανικουμε πλζον ςτον 
Κόςμο. Είμαςτε υιοί του Κεοφ.   

Ανικουμε ςτθν Εκκλθςία του Χριςτοφ και θ Εκκλθςία 
του Χριςτοφ δεν ζχει καμία ςχζςθ με τον Κόςμο, με τουσ 
ανκρώπουσ του Κόςμου.  

Θ Εκκλθςία ζχει τισ αιώνιεσ υποςχζςεισ και 
διαβεβαιώςεισ του Κεοφ.  

Θ Εκκλθςία του Κεοφ δεν ζχει ςκυμμζνο το κεφάλι τθσ 
προσ τα κάτω, το ζχει προσ τα άνω.  
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Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ δε ςυμμορφώνεται με το 
πνεφμα του Κόςμου, αλλά μεταμορφώνεται εισ ανακαίνιςθ 
του νου τθσ.  

Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ ζχει μια άλλθ πορεία απ’ ό, τι 
ζχει ο Κόςμοσ.  

Ο πατζρασ μασ δεν είναι ο Διάβολοσ. Ο Ρατζρασ μασ 
είναι ο αιώνιοσ Κεόσ, Εκείνοσ που μασ οδθγεί δεν είναι το 
πνεφμα του κόςμου, αλλά είναι το Ρνεφμα το εκ του Κεοφ 
και μασ δίνει μια διαφορετικι κατεφκυνςθ.   

Γι’ αυτό και λζει εδώ ςτο εδάφιο: «Θ Χάρθ διδάςκει να 
αρνθκοφμε τθν αςζβεια και τισ κοςμικζσ επικυμίεσ και να 
ηοφμε ςτον παρόντα καιρό με ευςζβεια, δικαιοςφνθ και 
εγκράτεια.»  

Ζναν τζτοιο λαό ζχει κάνει ο Κεόσ για να εξαγγείλει τισ 
αρετζσ τισ δικζσ Εκείνου, ο Οποίοσ μασ κάλεςε από το 
ςκοτάδι ςτο φωσ.  

Είδατε τι είπε ο Χριςτόσ ςτουσ μακθτζσ Του ςτθν επί του 
όρουσ ομιλία; «Να δουν τα καλά ςασ ζργα και να δοξάςουν 
τον Ρατζρα ςασ τον εν τοισ Ουρανοίσ.»   

«Το πολίτευμα  το δικό μασ είναι επάνω ςτον Ουρανό 
απ’ όπου περιμζνουμε Σωτιρα, τον Κφριο Λθςοφ Χριςτό». 

 Δεν είναι ο ςτόχοσ μασ εδώ πζρα. Τι ζλεγε ο απ. Ραφλοσ 
όταν ζγραφε ςτουσ Φιλιππιςιουσ πιςτοφσ; «Εςείσ είςτε θ 
χαρά μου και το ςτεφάνι μου, μαηί με ςασ κι εγώ μζςα ςτθν 
αιώνια δόξα.» Αυτό είναι το μινυμα του Σταυροφ. Αυτό 
είναι το μινυμα τθσ Χάρθσ.  

Θ Χάρθ δε δόκθκε για να ςυνεχίςω τθν παλιά πορεία 
μου, αλλά θ Χάρθ μοφ δόκθκε ςα μια ευκαιρία  ν’ αλλάξω 
τθν πορεία μου.  
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Ρολλοί χριςτιανοί νομίηουν ότι θ Χάρθ τοφσ δόκθκε για 
να εξαςφαλίςουν τθν αιωνιότθτα και να ςυνεχίςουν το 
δρόμο τουσ όπωσ τον είχαν αρχίςει. Και ο λόγοσ του Κεοφ 
λζει: «Θ Χάρθ του Θεοφ φανερώκθκε ςε όλουσ τουσ 
ανκρώπουσ και μασ διδάςκει ν’ αρνθκοφμε τθν αςζβεια.»  

Μζχρι τώρα ηοφςαμε, λζει ο λόγοσ του Κεοφ, «μιςοφντεσ 
και μιςοφμενοι». Ο ςτόχοσ μασ, θ προοπτικι μασ, τα πάντα 
ιταν μζςα ςτο ςχιμα των 70, των 80 χρόνων. Αλλά τώρα 
λζει: «Αναμζνουμε  τθν ευλογθμζνθ ελπίδα μασ και τθν 
εμφάνιςθ του μεγάλου Θεοφ και Σωτιρα μασ Ιθςοφ 
Χριςτοφ». Και ςυνεχίηει: «Ο Οποίοσ ζδωςε τον Εαυτό Σου 
για να μασ λυτρώςει από κάκε ανομία και να μασ 
κακαρίςει για τον Εαυτό Σου λαό εκλεκτό, ηθλωτι καλών 
ζργων».   

Να λοιπόν πώσ άλλαξε θ πορεία μασ, πώσ άλλαξαν οι 
ςκοποί μασ· άλλαξαν τα πάντα. «Αν κάποιοσ είναι εν 
Χριςτώ  είναι νζο κτίςμα.»  

Στο βιβλίο τθσ Αποκάλυψθσ ο Κφριοσ λζει: Σε κζλω να 
είςαι όχι όπωσ Εςφ κζλεισ να είςαι, αλλά όπωσ Εγώ ςε κζλω 
να είςαι.  

 Εδώ είναι θ μεγάλθ διαφορά μασ, αγαπθτοί. Και ζρχεται 
το ερώτθμα: Ρώσ μασ κζλει ο Κεόσ; «Σε κζλω», λζει, «να 
είςαι ι ηεςτόσ ι παγωμζνοσ.»                                            

Ρολλοί κζλουμε να μασ κζλει ο Κεόσ όπωσ εμείσ 
κζλουμε να είμαςτε. Και πώσ κζλουμε εμείσ να είμαςτε; 
Χλιαροί. Να μασ κζλει ο Κεόσ χλιαροφσ. Κι ο Κεόσ λζει:   
«Κα ςε ξεράςω». Δεν υπάρχει άλλθ κζςθ του Κεοφ.                  
Δε μασ κζλει  χλιαροφσ.  
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Αυτό το πρωινό ο Κφριοσ κζλει να μασ δώςει αυτό το 
μινυμα: Λζει: «Σε κζλω να είςαι ι ηεςτόσ ι ψυχρόσ. Αν 
είςαι χλιαρόσ, δε ςε κζλω.»  

Είναι ζνα μινυμα δυνατό και ςυγκλονιςτικό. Μθ 
νομίηουμε ότι επειδι ακόμα δεν ζχουν ζρκει οι ςυνζπειεσ 
μποροφμε να διαλζξουμε τον δικό μασ τον δρόμο και να 
περπατιςουμε τον δικό μασ τον δρόμο.                                                                          

Γι’ αυτό, αγαπθτοί, μζςα ςτθ ηωι μασ ασ προςζξουμε 
ζνα πράγμα: Ζχουμε ςυνδεκεί μ’ ζναν Κφριο, ο Οποίοσ είναι 
ο Κφριοσ εξ Ουρανοφ, Αυτόσ ο Κφριοσ μασ είπε: «Να ζχετε 
τα κεφάλια ςασ επάνω και τισ καρδιζσ ςασ ςτραμμζνα ςε 
Μζνα. Ρθγαίνω να ςασ ετοιμάςω τόπο και ζρχομαι να ςασ 
πάρω εκεί όπου είμαι Εγώ». Ασ κοιτάξουμε μζςα ςτθ ηωι 
μασ  να Του δώςουμε όλο τον εαυτό μασ και να 
καταλάβουμε ζνα πράγμα: Δίνω τον εαυτό μου ςθμαίνει 
υπακοφω ςτον λόγο του Κεοφ. Υπακοφω μζςα ςτισ 
λεπτομζρειεσ. Μςωσ λζμε: «Αυτό είναι κάτι μικρό κι αν δεν 
το υπακοφω τι κα γίνει; Το Αίμα του Χριςτοφ με κακαρίηει.»  
Το μινυμα που ςου δίνει ο Κεόσ δεν είναι: «Το Αίμα του 
Χριςτοφ ςε κακαρίηει.» Το μινυμα του Κεοφ είναι: «Αυτά 
ςασ τα γράφω για να μθν αμαρτάνετε». Αυτό είναι το 
μινυμα, και «αν κάποιοσ αμαρτιςει», ςτο ενδεχόμενο είναι 
το μινυμα του κακαριςμοφ με το Αίμα του Χριςτοφ, όχι 
ςτουσ δρόμουσ που επιλζγεισ εςφ να βαδίηεισ.   

Ο Κεόσ να μιλιςει μζςα ςτισ καρδιζσ μασ για να μασ 
δώςει αυτό το δυνατό μινυμα. Να καταλάβουμε πώσ μασ 
κζλει ο Κεόσ. «Σε κζλω», λζει «ι ηεςτό ι ψυχρό.»                     

 Δεν υπάρχει  άλλοσ δρόμοσ. Ο δρόμοσ ο άλλοσ, είναι ο 
δρόμοσ τθσ χλιαρότθτασ, που ο Κεόσ τον κλοτςάει. «Κα ςε 
ξεράςω», λζει, «δε ςε κζλω». Ο Κφριοσ να μασ δώςει να 
καταλάβουμε αυτό που κζλει. 
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Ρατζρα μασ Ουράνιε, 
 Σ’ ευχαριςτοφμε γι’ αυτό το 

μινυμα που μασ ζφερεσ αυτό το 
πρωινό και βοικθςζ μασ ώςτε θ 
καρδιά μασ πραγματικά να το 
κατανοιςει, να το δεχτεί. Να 
καταλάβουμε ότι δε μασ κζλεισ 
χλιαροφσ. Εςφ ηθτάσ να 
υπακοφςουμε ςτο κζλθμα το 
δικό Σου.   

Σ’ ευχαριςτοφμε, μασ χάριςεσ το Λυτρωτι μασ και  Κφριό 
μασ. Και Σ’ ευχαριςτοφμε γιατί το Ρνεφμα Σου το Άγιο είναι 
Εκείνοσ που ςχολιάηει και ερμθνεφει τον Άγιο λόγο Σου 
ςτθν καρδιά μασ.  

Ηθτάμε Εςφ να μιλάσ ςτον κακζνα μασ με τον τρόπο που 
ξζρεισ.  

Στο Πνομα του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ. Αμιν 
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  ΛΕΥΚΟ  ΕΝΔΥΜΑ  
 ΝΛΚΘΤΕΣ 

«Πποιοσ νικάει, αυτόσ κα ντυκεί με λευκά ιμάτια· 
 και δεν κα εξαλείψω το όνομά του από το βιβλίο 

 τθσ ηωισ, και κα ομολογιςω το όνομά του 
μπροςτά ςτον Ρατζρα μου.» (Αποκ.3:5) 

           Ο λόγοσ του Κεοφ μασ λζει ότι μπροςτά ςτον Κεό 
πρζπει να εμφανιςτοφμε με μια κατάλλθλθ ενδυμαςία.   

Στθν Ραραβολι των Γάμων  παρουςιάςτθκε κάποιοσ 
μπροςτά ςτον βαςιλιά χωρίσ να φοράει ζνδυμα γάμου. Με 
άλλα λόγια, ο Κεόσ ζχει ζνα δικό Του ζνδυμα  και λζει: 
«Μόνο μ’ αυτό το ζνδυμα είςαι κατάλλθλοσ να ςτακείσ 
μπροςτά Μου και να μπεισ ςτθ δόξα Μου».   

Αυτό το ζνδυμα είναι λευκό και διατθρείται λευκό μόνο 
με το Αίμα του Χριςτοφ. Οπότε ςτθ ηωι μασ ουςιαςτικά δε 
μζνει τίποτα άλλο παρά μονάχα ο Σταυρόσ, το Αίμα του 
Χριςτοφ που  «μασ κακαρίηει από κάκε αμαρτία».  

Υπάρχει λοιπόν μόνο ζνασ τρόποσ  για να μποροφμε να 
τακτοποιθκοφμε με τον Κεό.  Κι αυτόσ είναι θ προςφορά 
του Λθςοφ Χριςτοφ ςτον Σταυρό.  

Το αςφλλθπτο αυτό γεγονόσ δεν περιορίηεται μόνο ςτο 
ςχιμα ετοφτθσ τθσ ηωισ, αλλά επεκτείνεται και μζςα ςτθν 
αιωνιότθτα.  

Στο βιβλίο τθσ Αποκάλυψθσ ακοφεται μία δοξολογία 
ςτον Ουρανό που απευκφνεται ςτον Λθςοφ, τον Αμνό του 
Κεοφ: «Άξιοσ είςαι… επειδι, ςφάχτθκεσ, και μασ αγόραςεσ 
ςτον Κεό με το αίμα ςου από κάκε ζκνοσ...» (Αποκ.5:9)  

6 
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Ρρζπει να ξζρουμε τι ςθμαίνει: «Πποιοσ δεν αγαπάει τον 
Κφριο Λθςοφ Χριςτό αυτόσ ασ είναι ανάκεμα.» (1Κορ.16:22)  

Εμείσ οι άνκρωποι, ζχουμε μία καρδιά κι αυτι θ καρδιά 
μόνο ζνα πρόςωπο μπορεί ν’ αγαπιςει. Γι’ αυτό είπε ο 
Χριςτόσ: «Δεν μπορείτε δφο κυρίουσ να δουλεφετε».  

Μασ λζει για παράδειγμα: «Να κυμόςαςτε τθ γυναίκα 
του Λωτ». Τι ζγινε; Ο Κεόσ είχε πει: «Ρίςω δε κα κοιτάξτε». 
Αυτι όμωσ κοίταξε πίςω και ζγινε ςτιλθ άλατοσ.                          

Αυτζσ, αγαπθτοί, είναι αλικειεσ, που πρζπει όχι μόνο να 
τισ ακοφμε τώρα, αλλά να τισ κυμόμαςτε και να τισ 
καλλιεργοφμε ςτθν καρδιά μασ, κάκε μζρα, κάκε ώρα. 

Να κζλουμε ζνα πράγμα: Να δοφμε το πρόςωπο του 
Κεοφ. Να κζλουμε να ακοφςουμε το: «Εφγε, δοφλε αγακζ 
και πιςτζ, είςελκε ςτθ χαρά του Κυρίου ςου».  

Να κζλουμε εκείνο που κζλει ο Κεόσ. Άλλωςτε αυτι 
είναι θ ζννοια τθσ προςευχισ: «Να ζρκει θ Βαςιλεία Σου, 
να γίνει το κζλθμά Σου όπωσ ςτον Ουρανό ζτςι και πάνω 
ςτθ γθ.» (Ματκ.6:10) 

Ο λόγοσ του Κεοφ ζρχεται να μασ υπενκυμίςει ότι από 
τθ ςτιγμι που ξεκινάμε τθν πνευματικι μασ πορεία μζχρι 
τθ ςτιγμι που κα φτάςουμε ςτο τζρμα, ζχουμε ζνα ςυνεχι 
πόλεμο από μζρουσ του Σατανά, ο οποίοσ προςπακεί να 
μασ ξεγελάςει, να μασ διαφοροποιιςει.  

Σ’ αυτόν λοιπόν τον ςυνεχι αγώνα πρζπει τελικά να 
φτάςουμε ςτο τζρμα ΝΛΚΘΤΕΣ, γιατί κακώσ διαβάςαμε 
ςτθν Αποκάλυψθ, το λευκό ζνδυμα κα το  δώςει ο Κεόσ 
μόνο ςτον νικθτι. Οπότε αυτό που ηθτάει από μασ ο Κεόσ 
είναι να βγοφμε νικθτζσ και δε νοείται διαφορετικι κζςθ 
από τθ ςτιγμι που ακολουκοφμε ζναν ΝΛΚΘΤΘ.  
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Ο Χριςτόσ είπε: «Ζχετε κάρροσ, Εγώ νίκθςα τον Κόςμο.» 
Και θ νίκθ που ηθτάει ο Κεόσ από μασ ποια είναι; Να μθν 
ενδώςουμε ςε καμιά προςφορά του Σατανά.  

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ πώσ νίκθςε; Ουδζποτε ενζδωςε ςε 
οποιαδιποτε ειςιγθςθ ι προςφορά του Σατανά. Και αν 
εμείσ μάκουμε να δεχόμαςτε το κζλθμα του Κεοφ και να 
λζμε: «όχι» ςτο Σατανά, αδιαφορώντασ για οποιαδιποτε 
επίπτωςθ, από κει και πζρα ιμαςτε νικθτζσ.  

Θ ηωι μασ δεν είναι μία ευκεία, δεν είναι «όμορφθ και 
ωραία» κατά κόςμο. Θ  ηωι μασ περνάει από δφςκολα 
μονοπάτια, από αντίξοεσ καταςτάςεισ και λυςςαςμζνεσ 
επικζςεισ του Σατανά. Αλλά τι λζει ο λόγοσ του Κεοφ; 
«Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω», πράγμα που ςθμαίνει ότι θ 
αντίςταςθ ςτον Εχκρό τθσ ψυχισ μασ πρζπει να είναι 
ολοκλθρωτικι προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ.   

Ρώσ καρποφορεί το ςιτάρι; 
Στθν Ραραβολι του Σπορζα διαβάηουμε πώσ ςτο τρίτο 

χωράφι το ςιτάρι φφτρωςε, αναπτφχτθκε και όταν ιρκε θ 
ώρα για να μεςτώςει, ο καρπόσ ζμεινε αναιμικόσ.  

Και λζει ο Κφριοσ για ποιο λόγο δεν καρποφόρθςε το 
ςιτάρι; Γιατί λζει: «ξεπιδθςαν αγκάκια».  

Ο λόγοσ του Κεοφ εξθγεί ποια είναι τα αγκάκια που 
ςπζρνει ο Σατανάσ μζςα ςτθν καρδιά μασ και χάνουμε τον 
οραματιςμό μασ.  

Το ζνα αγκάκι, λζει, είναι οι μζριμνεσ. Ζχουμε ρθτι 
εντολι μζςα ςτον λόγο του Κεοφ: «Πλθ τθ μζριμνά ςασ 
ρίξτε τθν επάνω ς' αυτόν επειδι αυτόσ φροντίηει για ςασ.» 
(1Ρζτρ.5:7) 

Το δεφτερο αγκάκι είναι ο πλοφτοσ. Σιμερα ςτον κόςμο 
μασ υπάρχει μία κατάρα. Θ κατάρα αυτι είναι ο πόκοσ για  
απόκτθςθ πλοφτου.  
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Και ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι ζνα αγκάκι που πνίγει 
τον ςπόρο για να μθν τελεςφοριςει  είναι ο πλοφτοσ. Κι  
ότι αυτι είναι μία απ’ τισ πιο μεγάλεσ παγίδεσ που ςτινει 
ο Σατανάσ ςτον άνκρωπο. Του δίνει να τρώει αλμυρά 
πράγματα, προκαλεί  τθ δίψα και δεν του δίνει νερό να 
πιει. Γι’ αυτό λζει: «Πποιοσ αγαπάει το αργφριο  δε κα 
χορτάςει από αργφριο». (Εκκλ.5:10).  

 

Σιμερα υπάρχουν άνκρωποι οι οποίοι κάτω από τισ πιο 
καλζσ ςυνκικεσ κα ηιςουν 20 χρόνια ακόμα, ζχουν 
περιουςία για να ηιςουν 100 χρόνια και δουλεφουν τόςο 
ςκλθρά για ν’ αποκτιςουν περιουςία ωσ να επρόκειτο να 
ηιςουν 1000 χρόνια. Και λεσ: «Τι είναι αυτοί; Τρελοί είναι;»  

Ο Σατανάσ αυτιν τθν προςφορά τθ χρθςιμοποίθςε και 
ςτον Κφριο. Του ζδειξε όλα τα βαςίλεια του Κόςμου, Του 
ζδειξε όλθ τθ δόξα και Του είπε: «Πλα αυτά είναι δικά μου 
και γίνονται δικά Σου με μία κίνθςθ: Ρροςκφνθςζ με.»  

Ο πλοφτοσ προχποκζτει, προςκφνθςθ ςτον Σατανά. 
Λζει: «Πςοι κζλουν να πλουτίηουν, πζφτουν ςε πειραςμό 
και παγίδα, και ςε πολλζσ ανόθτεσ και βλαβερζσ επικυμίεσ, 
που βυκίηουν τουσ ανκρώπουσ ςε όλεκρο και απώλεια.»  

Τι χρειάηεται αγαπθτοί; Χρειάηεται να ξεριηωκεί και να 
εξαφανιςτεί αυτι θ επικυμία. Ο πόκοσ του πλουτιςμοφ 
υπάρχει ςτισ καρδιζσ όλων των ανκρώπων. Κι αυτό είναι 
που εμποδίηει  τθν ωρίμανςθ του ςπόρου  μζςω του Αγίου 
Ρνεφματοσ. Είναι ζνα από τα μεγάλα όπλα του Σατανά. 

 Πταν λοιπόν μζςα μασ δθμιουργείται θ επικυμία του 
πλουτιςμοφ ασ διαβάηουμε τα λόγια του Χριςτοφ για να 
μασ φζρουν ςε ιςορροπία:  
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«Προςζχετε και φυλάγεςτε από τθν πλεονεξία... Και 
τουσ είπε...Κάποιου πλουςίου ανκρώπου τα χωράφια 
καρποφόρθςαν άφκονα·  και ςυλλογιηόταν μζςα του, 
λζγοντασ: Τι να κάνω;... Και είπε: Τοφτο κα κάνω· κα 
γκρεμίςω τισ αποκικεσ μου, και κα κτίςω μεγαλφτερεσ, και 
εκεί κα ςυγκεντρώςω όλα τα γεννιματά μου... ·  και κα πω 
ςτθν ψυχι μου: Ψυχι μου, ζχεισ πολλά αγακά 
αποταμιευμζνα για πολλά χρόνια· αναπαφου, φάε, πιεσ, 
ευφραίνου.» (Λουκ.12:15-19)  

Κοιτάξτε ποφ ςπρώχνει τον άνκρωπο ο πλουτιςμόσ. Και 
ο Κεόσ είπε ς' αυτόν: Άφρονα, αυτι εδώ τθ νφχτα απαιτοφν 
από ςζνα τθν ψυχι ςου· όςα λοιπόν ετοίμαςεσ, τίνοσ κα 
είναι;  Ζτςι κα είναι όποιοσ κθςαυρίηει ςτον εαυτό του, και 
δεν πλουτίηει ςτον Κεό.»  

Το κακό ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι ότι ο άνκρωποσ 
αυτόσ όλο αυτόν τον πλοφτο τον ζβαλε ςτθν καρδιά του. 
Ζςβθςε τον Κεό από τθ ηωι του. Ο Ουρανόσ, θ δόξα του 
Κεοφ, θ αιωνιότθτα, όλα  ζςβθςαν από τθ ηωι του.  

Ζλεγε κάποιοσ ότι όταν κοιτάσ ζξω από το τηάμι βλζπεισ 
τουσ ανκρώπουσ τι κάνουν και τι ανάγκεσ ζχουν. Πταν όμωσ 
αυτό το τηάμι το χρυςώςεισ, βλζπεισ μόνο τον εαυτό ςου.  

Πταν ο Λώβ ζχαςε όλα και δεν ζμεινε τίποτα, είπε: 
«Γυμνόσ βγικα από τθν κοιλιά τθσ μάνασ μου και γυμνόσ 
πάλι κα φφγω.» Οπότε αν κάτι μου χρειάηεται είναι όςο ηω 
ς’ αυτόν τον κόςμο, από κει και πζρα δεν ζχει καμιά αξία.  

Για τον άνκρωπο του Κεοφ «μεγάλοσ πλουτιςμόσ είναι 
θ ευςζβεια, με αυτάρκεια». (1Τιμ.6:6) 

Δθλαδι θ καρδιά μου να ςτραφεί ςτον αιώνιο Κεό, να 
γεμίςει από το ςεβαςμό και τθν ευλογία Του, από τισ 
αιώνιεσ υποςχζςεισ Του. Και αυτάρκεια κα πει, ό, τι ςου 
δίνει ο Κεόσ να λεσ: «Ευχαριςτώ».  
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Ο απ. Ραφλοσ λζει: «Ξζρω να περνώ με ςτζρθςθ, ξζρω 
και να ζχω περίςςευμα. Σε κάκε τι και ςε όλα, είμαι 
διδαγμζνοσ, και να χορταίνω και να πεινώ." (Φιλ.4:12) 

Από τθ ςτιγμι που ο άνκρωποσ μζνει ευχαριςτθμζνοσ με             
ό, τι του δίνει ο Κεόσ, αυτι είναι θ αυτάρκεια που ζχει.  

 
Υπιρχε ζνασ πολφ πλοφςιοσ Αρμζνιοσ και πριν πεκάνει 

είπε ςτα παιδιά του:  
«Άμα πεκάνω, ςτθν κάςα ν’ ανοίξτε δφο τρφπεσ και να 

βγάλτε τα χζρια μου ζξω, για να δει όλοσ ο κόςμοσ ότι δεν 
παίρνω τίποτε μαηί μου».  

Τώρα ζρχεται το ερώτθμα: «Ο Κεόσ μοφ ζδωςε 
περίςςεια, τι πρζπει να τα κάνω εγώ;  

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι είςαι οικονόμοσ του Κεοφ. 
Κα πρζπει να τα διακζτεισ κατά τζτοιο τρόπο, ώςτε ο Κεόσ 
να εγκρίνει τθ χρθςιμοποίθςθ των χρθμάτων ςου.  

Κάτω απ’ αυτό το πνεφμα ζρχεται και λζει το εξισ: «Ο 
Ρατζρασ ςασ ευδόκθςε να ςασ δώςει τθ βαςιλεία. 
Ρουλιςτε τα υπάρχοντά ςασ, και δώςτε ελεθμοςφνθ. Κάντε 
για τον εαυτό ςασ βαλάντια που δεν παλιώνουν, κθςαυρό 
ςτουσ ουρανοφσ… γιατί όπου είναι ο κθςαυρόσ ςασ εκεί κα 
είναι και θ καρδιά ςασ.» (Λουκ.12:33-34)        

Κράτθςε εκείνο που νομίηεισ ότι ςου χρειάηεςαι και το 
περίςςιο να το δώςεισ ςτον Κεό. Βγάλε το περίςςιο μζςα 
από τθν καρδιά ςου. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ, ζνασ Εβραίοσ 
κυνθγθμζνοσ είχε φζρει μαηί του ςτον  Χάρθ Καρτεροφλθ 
ζνα κουτί γεμάτο με τον κθςαυρό του και παρακάλεςε αν 
μπορεί να το κρφψει. Ριγαν μαηί ςτο υπόγειο και εκεί 
ζκρυψε το κουτί.  
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Μετά από τθν κατοχι παρουςιάςτθκε μια μζρα και 
ηιτθςε να πάρει το κουτί του. Το βρικε εκεί ακριβώσ που 
το είχε κρφψει και είπε:  

«Σε είκοςι ανκρώπουσ ζδωςα ζνα τζτοιο κουτί, μόνο 
αυτό παίρνω, όλα τα άλλα χάκθκαν...» 

Το άλλο αγκάκι που πνίγει το ςιτάρι είναι οι  θδονζσ του 
βίου.  

Είναι δυνατόν ο άνκρωποσ του Κεοφ να επιδιώκει 
θδονζσ του βίου;  

Είναι δυνατόν. Κοιτάξτε πώσ μιλάει ο λόγοσ του Κεοφ: 
«Είναι ιδθ ώρα να εγερκοφμε από τον φπνο....                            
Ασ περπατιςουμε με ευπρζπεια, όπωσ ςε θμζρα· όχι ςε 
γλεντοκόπια και μζκεσ, όχι ςε κρεβάτια και αςζλγειεσ, όχι 
ςε φιλονικία και φκόνο.  Αλλά, ντυκείτε τον Κφριο Ιθςοφ 
Χριςτό, και μθ φροντίηετε για τθ ςάρκα, ςτο να εκτελείτε τισ 
επικυμίεσ τθσ.» (Ρωμ.13:11-14) 

Οι οποιεςδιποτε ςαρκικζσ ευχαριςτιςεισ 
απομακρφνουν τον  άνκρωπο από τον οραματιςμό του 
Ουρανοφ.  

Ζλεγε ο Λάκθσ Βενιηελζασ ο οποίοσ ιταν ςτθ Γερμανία,  
ότι μια Γερμανίδα τον πλθςίαςε και του είπε: «Αδελφζ μου 
Λάκθ, ζνα πράγμα κζλω. Να αργιςει ο Ερχομόσ του Λθςοφ 
Χριςτοφ». «Γιατί;» τθ ρώτθςε. «Γιατί ζχουμε τόςα πολλά 
αγακά, πρώτα να τα απολαφςουμε και μετά ασ ζρκει.»                      
Οι θδονζσ του βίου! 

Εμείσ ζχουμε μια άλλθ Ρολιτεία, θ πατρίδα μασ είναι ο 
Ουρανόσ, εκεί είναι θ δόξα μασ. Εδώ είμαςτε περαςτικοί. 
Αυτό δείχνει και το αξίωμα: «Όπου ο κθςαυρόσ εκεί και θ 
καρδιά». Γι’ αυτό βάλε τον κθςαυρό ςου ςτον Ουρανό για 
να είναι εκεί και θ καρδιά ςου. 
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Το ςυμπζραςμα, αγαπθτοί, είναι το εξισ: 
Μζριμνεσ, πλοφτοσ, απολαφςεισ εμποδίηουν τθν καρδιά 

μασ  από του να ςτακεί ενάντια ςτισ ςκοτεινζσ δυνάμεισ  
ώςτε να βγοφμε νικθτζσ.  

Εμείσ όμωσ κζλουμε να βγοφμε νικθτζσ , κζλουμε να 
ντυκοφμε τθ λευκι ενδυμαςία,  να δοφμε το Ρρόςωπο του 
Κεοφ, να μποφμε ςτθ δόξα του Ουρανοφ, να ζχουμε 
πλοφςια είςοδο ςτθ Βαςιλεία των Ουρανών.   

 
Για το λόγο αυτό εξάλλου πζκανε ο Χριςτόσ πάνω ςτον 

Σταυρό. Για το λόγο αυτό ο Κεόσ Τον ζςτειλε πάνω δω ςτθ 
γθ, για να μασ πλφνει, να μασ κακαρίςει, να μασ 
ελευκερώςει απ’ όλεσ τισ δυνάμεισ του ςκότουσ και του 
κανάτου, να βγάλει από μζςα μασ όλεσ τισ ςαρκικζσ 
επικυμίεσ, να ςταυρώςει τον παλιό μασ άνκρωπο πάνω 
ςτον Σταυρό, για να μποροφμε να περπατιςουμε ςωςτά 
και να δοξαςκεί ο Κφριόσ μασ ο Λθςοφσ Χριςτόσ.  

 
Ευλογθμζνοσ ο άνκρωποσ που ζχει αυτόν τον πόκο και 

αυτόν τον ςτόχο.  
Και τα ςτοιχεία που πρζπει να προςζξει είναι αυτά: 

Μζριμνεσ, πλοφτοσ και θδονζσ του βίου. 
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  Θ ΡΑΛΔΕΛΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ 
Τα Οφζλθ από τθν Ραιδεία του Κεοφ. 

«Ο άνκρωποσ γεννιζται  
για τθ λφπθ κακώσ τα νεογζννθτα  
των αετών, για να πετοφν ψθλά.» 

(Λώβ 5:7)  

         Θ ταλαιπωρία και θ παιδεία είναι ζνα αναπόςπαςτο 
κομμάτι ςτθ ηωι και τθ φφςθ του ανκρώπου.  

Το ερώτθμα που τίκεται είναι το εξισ: Γιατί να περνάμε 
απ’ αυτό το μονοπάτι και αν υπάρχει κάποια ωφελιμότθτα      
ς’ αυτό το μονοπάτι των κλίψεων και τθσ παιδείασ;  

Οποιαδιποτε αντίλθψθ κι αν ζχουμε, ζνα είναι βζβαιο. 
Ο λόγοσ του Κεοφ διακθρφςςει ότι υπάρχει ωφελιμότθτα.  
Και θ ωφελιμότθτα ζγκειται ςτο ότι αυτόσ ο δρόμοσ τθσ 
ταλαιπωρίασ και παιδείασ είναι το ςχολειό, όπου ο 
άνκρωποσ μακαίνει εκείνα που ο Κεόσ κζλει να του πει.  

«Μα», κα μου πείτε, «δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ για να 
μακαίνουμε; Κα το κάνουμε όπωσ ζκανε ο Χότηασ, όταν 
ζςτελνε το κορίτςι του  για να φζρει νερό με τθ ςτάμνα και 
πριν πάει το ζδερνε για να προςζξει μιπωσ τθ ςπάςει;»  

Διαβάηουμε: «Πριν ταλαιπωρθκώ εγώ πλανιόμουνα, 
αλλά τώρα εφφλαξα το λόγο Σου». (Ψαλμ.119:67)   

Δθλαδι, «πριν από τθν ταλαιπωρία», λζει o πιςτόσ, 
«περπατοφςα ς’ ζναν δρόμο πλανεμζνο, μετά τθν 
ταλαιπωρία ζμακα  τον ςωςτό δρόμο». Και πιο κάτω λζει 
ακόμα πιο κακαρά: «Καλό ζγινε... ότι ταλαιπωρικθκα, για 
να μάκω τα διατάγματά Σου.» (Ψαλμ.119:71) 

Ο Λώβ που πζραςε από τον δρόμο αυτό τθσ ταλαιπωρίασ 
τθν περιγράφει ωσ εξισ: «Ριρα για κλθρονομιά μινεσ 
ματαιότθτασ, και μου διορίςτθκαν νφχτεσ οδυνθρζσ.  Πταν 
πλαγιάηω, λζω: Ρότε κα ςθκωκώ, και πότε κα περάςει θ 

7 
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νφχτα; Και είμαι γεμάτοσ από ανθςυχία μζχρι τθν αυγι.             
Θ ςάρκα μου είναι ντυμζνθ ολόγυρα με ςκουλικια και 
βώλουσ από χώμα· το δζρμα μου ξεςχίηεται, και τρζχει 
υγρό.   Οι θμζρεσ μου είναι ταχφτερεσ από τθν κερκίδα τοφ 
υφαντι, και χάνονται χωρίσ ελπίδα.» (Λώβ 7:3-6) 

Κα πει κανείσ: «Ρροσ τι τζτοια ταλαιπωρία;» 
Για μεν τον Λώβ ζχουμε το αποτζλεςμα. Λζει ςτον Κεό: 

«Άκουγα για ςζνα με τθν ακοι του αυτιοφ, αλλά τώρα ςε 
βλζπει το μάτι μου· γι' αυτό, αθδιάηω με βδελυγμία τον 
εαυτό μου και μετανοώ με χώμα και ςτάχτθ.» (Λώβ 42:3-6) 

Κακώσ ερχόμαςτε ςτθν Καινι Διακικθ, λζει το εξισ: 
«Πποιον ο Κφριοσ αγαπάει, τον περνάει από παιδεία· και 
μαςτιγώνει κάκε γιο τον οποίο παραδζχεται».(Εβρ.12:6) 

Ζτςι βεβαιώνει ο λόγοσ του Κεοφ ότι είναι απαραίτθτθ θ 
παιδεία. Και το παράδειγμά μασ είναι ο Λθςοφσ Χριςτόσ: 
«Ραρόλο που ιταν υιόσ, ζμακε τθν υπακοι από όςα 
ζπακε».(Εβρ.5:8) 

«Δεν ζχουμε αρχιερζα, που δεν μπορεί να ςυμπακιςει 
ςτισ αςκζνειζσ μασ, αλλά ο οποίοσ πειράχτθκε ςε όλα, κατά 
τθ δικι μασ ομοιότθτα, χωρίσ αμαρτία». (Εβρ.4:15)                      
«Σε ό ,τι αυτόσ ζπακε, όταν πειράχτθκε, μπορεί να 
βοθκιςει αυτοφσ που πειράηονται». (Εβρ.2:18)  

Πλα αυτά τα κομμάτια του λόγου του Κεοφ δείχνουν ότι 
μπορεί θ Ραιδεία του Κεοφ ςτθν αρχι να προξενεί λφπθ, 
φςτερα όμωσ φαίνεται ότι ιταν απαραίτθτοσ ο δρόμοσ απ’ 
τον οποίο ο Κεόσ επζτρεψε  να περάςουμε. Και μασ 
προτρζπει: «Πταν περνάσ από ζνα τζτοιο μονοπάτι, να μθν 
εξανίςταςαι, να μθ γογγφηεισ, να μθν παραπονιζςαι και τα 
βάηεισ με τον Κεό, να μθν ολιγοπιςτιςεισ».  

Ο λαόσ Λςραιλ όταν περνοφςε από μια ταλαιπωρία, 
ξζςπαγε ςε γογγυςμό, προςβολι του προςώπου του Κεοφ.  
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Εμείσ, ωσ πιςτοί, πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι θ 
κλίψθ είναι ζνα μονοπάτι που το περνάνε όλοι. Ο Κεόσ δεν 
εξαιρεί κανζναν. Δεν ζχει ςθμαςία θ χρονικι περίοδοσ. 
Είναι ζνα μονοπάτι που χρειάηεται ςτθ ηωι μασ γιατί ζτςι 
μασ δίνει τθ δυνατότθτα ο Κεόσ να μάκουμε το κζλθμά 
Του και να μορφωκεί ο χαρακτιρασ μασ ο εν Χριςτώ.  

Είναι ζνα μονοπάτι που πρώτοσ περπάτθςε ο Λθςοφσ 
Χριςτόσ. Κι όχι μόνο περπάτθςε, αλλά και ζμακε. Λζει: 
«Από όςα ζπακε, ζμακε».  

Ο προφιτθσ χρθςιμοποιεί μία αξιοπρόςεκτθ φράςθ. 
Λζει: «Εγώ όμωσ είμαι ςκουλικι κι όχι άνκρωποσ είμαι 
όνειδοσ των ανκρώπων και εξουκζνθμα του λαοφ...  
εξαρκρώκθκαν όλα τα κόκαλά μου. Θ καρδιά μου ζγινε ςαν 
κερί, λιώνει μζςα ςτα εντόςκιά μου. Θ δφναμι μου 
ξεράκθκε ςαν όςτρακο και θ γλώςςα μου κόλλθςε ςτον 
λάρυγγά μου. Και Συ με κατζβαςεσ ςτο χώμα του κανάτου.» 
(Ψαλμ.22:6,14-15) 

 Πταν φτάνουμε ςτον απ. Ραφλο,  βλζπουμε να 
ταλαιπωρείται κι αυτόσ από ζνα ςκόλοπα. (2Κορινκ.12) 

Ζτςι, αγαπθτοί, κανζνασ δεν πρόκειται να  γλιτώςει απ’ 
αυτόν τον δρόμο, αν κζλουμε να μποφμε μζςα ςτισ αιώνιεσ 
αλικειεσ του Κεοφ και να μάκουμε τθν υπακοι. Αν 
κζλουμε να διαμορφωκεί ο εν Χριςτώ χαρακτιρασ μασ, 
πρζπει να περάςουμε από το μονοπάτι τθσ ταλαιπωρίασ.  

Ωσ άνκρωποι του Κεοφ πρζπει να ξζρουμε ότι, για  
πολλοφσ  από μασ, οι ταλαιπωρίεσ  ιταν εκείνεσ που μασ 
ζφεραν ςτθ χάρθ του Κεοφ. Κι ότι οι αλικειεσ του Κεοφ 
πιραν αξία ςτθ ηωι μασ και οι αποκαλφψεισ του λόγου του 
Κεοφ ιρκαν μζςα ςτθ ηωι μασ κακώσ περπατοφςαμε αυτό 
το μονοπάτι τθσ ταλαιπωρίασ. Να ξζρουμε ότι δεν 
μποροφμε να είμαςτε ανώτεροι από τον Δάςκαλό μασ. Ριο 
κάτω ςτον Ψαλμό λζει: «Τρφπθςαν τα χζρια μου και τα 
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πόδια μου, μπορώ να μετριςω όλα τα κόκαλά μου». 
(Ψαλμ.22:16-17) 

 Ο Κεόσ να μασ βοθκιςει  να καταλάβουμε ότι τα 
μονοπάτια αυτά δεν είναι για αμφιςβθτιςεισ. 

Νεαρόσ, όταν βριςκόμουν ςτθ Κεςςαλονίκθ, μετά τθν 
απελευκζρωςθ, πιγαμε μια μζρα με τον Πμιλο να 
επιςκεφκοφμε ζναν θλικιωμζνο αδελφό, 90 χρονών, και 
κάποια ςτιγμι μασ ρωτάει: «Αδζλφια μου, μιπωσ ο Κεόσ 
ζπαψε να ακοφει προςευχζσ;» Είχε ζνα πρόβλθμα: Το ζνα 
του μάτι χάλαςε και ζκανε ολονφχτιεσ προςευχζσ για να 
κεραπευτεί το μάτι και δε κεραπευόταν και αναρωτιόταν: 
«Μιπωσ ο Κεόσ  ζπαψε ν’ ακοφει προςευχζσ;»  

 
Εμείσ, αγαπθτοί, ζχουμε ζναν Κεό ο Οποίοσ μασ 

αγαπάει, ζναν Κεό που οι κινιςεισ που κάνει επάνω μασ  
όλεσ ζχουν ςτόχο  να μασ φζρουν μζςα ςτθ δόξα Του. Είναι 
κινιςεισ ευεργετικζσ. Γι’ αυτό για όλα να λζμε: 
«Ευχαριςτώ!».  

 
Ρρζπει να μάκουμε ότι όταν το χζρι του Κεοφ πζφτει 

επάνω μασ και όταν μασ οδθγεί ςε δρόμουσ ταλαιπωρίασ,  
είναι για να μάκουμε τα διατάγματά Του. Και καλά κα 
κάνουμε ςε τζτοιεσ περιπτώςεισ να κλείνουμε τα 
πορτοπαράκυρα  ςτον Ρονθρό.  Γιατί τζτοιεσ ευκαιρίεσ 
προςπακεί να βρει ο Σατανάσ για να αχρθςτζψει  τθ 
διαπαιδαγώγθςθ  που κάνει ο Κεόσ ςτθ ηωι μασ.  

Διαβάηουμε: «Κάκε παιδεία, βζβαια, για μεν το παρόν 
δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενοσ χαράσ, αλλά λφπθσ· ζπειτα, 
όμωσ, ς' αυτοφσ, που διαμζςου αυτισ γυμνάςτθκαν, 
αποδίδει ειρθνικό καρπό δικαιοςφνθσ.» (Εβρ.12:11)  
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Θ διαπαιδαγώγθςθ είναι κάτι που το ηοφμε όλοι μζςα 
ςτθ ηωι μασ. Λζει: «Τουσ μεν πατζρεσ μασ κατά ςάρκα τοφσ 
είχαμε παιδαγωγοφσ, και τουσ ςεβόμαςταν· δεν κα 
υποταχκοφμε πολφ περιςςότερο ςτον Ρατζρα των 
πνευμάτων, και κα ηιςουμε...;  ο Κεόσ, για το ςυμφζρον 
μασ, για να γίνουμε μζτοχοι τθσ αγιότθτάσ του.»(Εβρ.12:9-10) 

Ρρζπει να περάςω το μονοπάτι τθσ ταλαιπωρίασ για να 
γίνω μζτοχοσ τθσ αγιότθτάσ Του; Ζτςι λζει. 

 
Γι’ αυτό, αγαπθτοί, ασ προςζξουμε τθν προτροπι που 

μασ δίνει ο λόγοσ του Κεοφ ςτθν Επιςτολι προσ 
Κορινκίουσ:  «Οφτε να γίνεςτε ειδωλολάτρεσ, όπωσ μερικοί 
απ' αυτοφσ· κακώσ είναι γραμμζνο: «Ο λαόσ κάκιςε να 
φάει και να πιει, και ςθκώκθκαν να παίηουν». Οφτε να 
πορνεφουμε... και μζςα ςε μια θμζρα ζπεςαν 23.000.  
Οφτε να πειράηουμε τον Χριςτό, όπωσ και μερικοί απ' 
αυτοφσ τον πείραξαν, και απωλζςτθκαν από τα φίδια.  
Οφτε να γογγφηετε, όπωσ και μερικοί απ' αυτοφσ γόγγυςαν, 
και απωλζςτθκαν από τον εξολοκρευτι άγγελο.» 
(1Κορινκ.10:7-10) 

Εμείσ πρζπει να υπομζνουμε πειραςμό για να μάκουμε 
το κζλθμα του Κεοφ, τα διατάγματά Του και να μορφωκεί 
ο Χριςτόσ μζςα ςτισ καρδιζσ μασ.  

 
Αυτι είναι θ ζννοια των ταλαιπωριών και τθσ παιδείασ 

που ο Κεόσ χρθςιμοποιεί μζςα ςτθ ηωι μασ. Και αγκαλιάηει 
όλουσ, όπωσ ο ιλιοσ που αγκαλιάηει όλουσ, όπωσ ο αζρασ 
που γεμίηει όλων τα πνευμόνια. Ζτςι είναι και θ κλίψθ.  

«Όπωσ ο αετόσ γεννιζται για τα φψθ                                                     
ο άνκρωποσ γεννιζται για τθ κλίψθ». (Λώβ 5:7) 
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  ΡΑΚΘΜΑΤΑ ΥΡΕΡ ΤΟΥ ΧΡΛΣΤΟΥ 
«Αν ςυμπάςχουμε, για να γίνουμε και  

ςυμμζτοχοι τθσ δόξασ του». (Ρωμ.8:17) 

        Το κζμα μασ ίςωσ να μθν ζχει μζςα του τθ μεγάλθ 
ευχαρίςτθςθ και χαρά, αλλά ανοίγει ζναν δρόμο που αν  
τον περάςουμε κα μποροφμε να μποφμε μζςα ςτισ αιώνιεσ 
δόξεσ και ςτισ αιώνιεσ υποςχζςεισ του Κεοφ.  

Λζει λοιπόν το εδάφιο ότι αν πάςχουμε μαηί με τον 
Χριςτό κα δοξαςκοφμε και μαηί Του· και το βάηει ωσ 
προχπόκεςθ. Ρωτάει: Κζλεισ να δοξαςτείσ μαηί με τον 
Χριςτό; Ρρζπει να πάςχεισ μαηί με τον Χριςτό.  

Θ Βίβλοσ μάσ παρουςιάηει ζναν Μεςςία ο Οποίοσ 
πάςχει. Οι Εβραίοι περίμεναν ζναν Μεςςία Βαςιλιά. 
Ρερίμεναν Κάποιον που κα καταπιαςτεί με τα προβλιματά 
τουσ με δυναμιςμό, κα τουσ πάρει από τθν υποδοφλωςθ 
και κα τουσ κάνει κεφαλι των Εκνών. Γι’ αυτό, ξζρετε, όταν 
κα ζρκει ο Αντίχριςτοσ οι πρώτοι που κα τον υποδεχκοφνε 
κα είναι οι Εβραίοι.  

Ο Χριςτόσ ζλεγε ςτουσ Εβραίουσ: «Εγώ ιρκα ςτο Πνομα 
του Ρατζρα Μου και δε με δζχεςτε, αν κάποιοσ ζρκει ςτο 
όνομα το δικό του αυτόν κα τον δεχκείτε». (Λωάν.5:43) 
Εννοοφςε τον Αντίχριςτο. Θ Αγία Γραφι παρουςιάηει τον 
Κφριό μασ Λθςοφ Χριςτό ςτθν πρώτθ Του ζλευςθ ςαν ζναν 
Μεςςία ο Οποίοσ πάςχει. Ο προφιτθσ Θςαΐασ, 
οδθγοφμενοσ από το Ρνεφμα το Άγιο Τον περιγράφει ωσ 
εξισ: «Καταφρονθμζνοσ και απορριμμζνοσ από τουσ 
ανκρώπουσ· άνκρωποσ κλίψεων και δόκιμοσ αςκζνειασ…». 
(Θς.53:3) 

Πταν ο Δαβίδ αναφζρεται ςτον Μεςςία, ςτον 22 Ψαλμό, 
αρχίηει με το : «Θεζ μου, Θεζ μου, γιατί με εγκατζλειψεσ;» 

8 
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Ρραγματικά ο Χριςτόσ είναι ο Ράςχων Μεςςίασ, ο 
Οποίοσ ιρκε εδώ κάτω ςτθ γθ με το βάροσ τθσ Αμαρτίασ  
ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ για ν’ ανζβει επάνω ςτον 
Σταυρό και να πεκάνει για μασ τουσ αμαρτωλοφσ.  

Θ Εκκλθςία Του, όςοι πιςτεφουμε ςτον Λθςοφ Χριςτό, 
ακολουκοφμε ζναν Ράςχοντα Μεςςία, που το 
αποκορφφωμά Του είναι ο Σταυρόσ Του· αλλά που ζχει κι 
ζνα τζρμα δοξαςμζνο και αςφλλθπτο!  

Εμείσ ςιμερα ωσ Εκκλθςία και Σώμα Χριςτοφ, πρζπει            
ν’ ακολουκιςουμε ακριβώσ τα χνάρια του Μεςςία. Να 
περπατιςουμε ςτουσ δρόμουσ που Αυτόσ περπάτθςε: 
«Καταφρονθμζνοσ... από τουσ ανκρώπουσ· άνκρωποσ 
κλίψεων». Δεν μπορεί θ Κεφαλι να είναι ςε διαφορετικι 
κζςθ και το Σώμα να είναι ςε διαφορετικι κζςθ. Αν θ 
Κεφαλι πάςχει, πάςχει και όλο το Σώμα.  

 
Πταν πάμε εκεί ςτθ Γεκςθμανι και Τον βλζπουμε                      

ς’ εκείνθ τθν αγωνία - το αποκορφφωμα του Ράκουσ Του - 
όλα αυτά μασ λζνε ότι το μονοπάτι τθσ πίςτεωσ είναι ζνα 
μονοπάτι πακθμάτων.  

Ακολουκώντασ λοιπόν τον Λθςοφ Χριςτό να ξζρω ότι κα 
ζχω ν’ αντιμετωπίςω δυςκολίεσ, πειραςμοφσ, επικζςεισ: 
«Αν Εμζνα ζδιωξαν, κι εςάσ κα ςασ διώξουν, αν Εμζνα 
είπαν Βεεληεβοφλ κι εςάσ κα ςασ ποφνε». Το Σώμα 
ακολουκεί τθν Κεφαλι κι αν ο Κφριοσ ιταν ζνασ Μεςςίασ ο 
Οποίοσ ζπαςχε - κι ολόκλθρθ θ ηωι Του ιταν ζνα ςυνεχζσ 
πάκθμα - το ίδιο ιςχφει και για μασ.  

Πποτε άνκρωποσ Κεοφ που κλικθκε να κάνει το κζλθμά 
Του και διαφοροποιικθκε, θ αιτία ιταν  γιατί δε κζλθςε                      
ν’ ακολουκιςει το δρόμο των πακθμάτων.  
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Χαρά και Ρακιματα 
Θ χαρά που δίνει ο Χριςτόσ δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τα 

πακιματα. Θ ειρινθ που δίνει ο Χριςτόσ δεν ζχει καμία 
ςχζςθ με τθ γφρω αναταραχι.  

Αναςφρουμε το παράδειγμα του Ραφλου και του Σίλα 
όταν ιταν μζςα ςτθ φυλακι ςτουσ Φιλίππουσ. Ρζραςαν 
από μια δυνατι δοκιμαςία. Τουσ ζπιαςαν και τουσ 
ζςπαςαν ςτο ξφλο. Πλο το ςώμα τουσ ιταν γεμάτο από 
πλθγζσ. Ραρ’ όλθ τθ κλίψθ, απ’ τθν οποία πζραςαν, θ χαρά 
τουσ δεν ζλειψε.  

Θ χαρά είναι ςε άλλθ βάςθ. Μερικοί λζνε: Μα γιατί ο 
χριςτιανόσ να περνάει από κλίψεισ; Καμία ςχζςθ δεν ζχει 
το ζνα με το άλλο. Θ χαρά είναι από άλλθ πθγι και το 
μονοπάτι των πακθμάτων είναι ςε τελείωσ  άλλθ βάςθ.              
Γι’ αυτό εκείνο το βράδυ μζςα ςτθ φυλακι: «Ο Παφλοσ και 
ο Σίλασ προςεφχονταν και υμνοφςαν τον Θεό». 

Πταν ο απ. Ραφλοσ γράφει ςτουσ πιςτοφσ: «Χαίρετε εν 
Κυρίω πάντοτε», είχε προθγουμζνωσ δώςει τισ εξετάςεισ, 
είχε πετφχει μζςα ςτθ φυλακι  υμνώντασ τον Κεό μαηί με 
τον Σίλα, γι’ αυτό και τουσ ζγραφε: Ο δρόμοσ των 
πακθμάτων είναι ο δρόμοσ που ο Κεόσ ζχει χαράξει για τθν 
Εκκλθςία. Οπότε τώρα εμείσ πρζπει να ξζρουμε το εξισ: 
«Αν ςυμπάςχουμε τότε κα ςυνδοξαςτοφμε».  

 
Ζχουμε ζναν Ουρανό, ζχουμε μια αιώνια δόξα, ζχουμε 

αςφλλθπτεσ υποςχζςεισ, πράγματα που μάτι δεν είδε, αυτί 
δεν άκουςε, ςε νου ανκρώπου δεν ανζβθκαν, αυτά τα 
οποία ετοίμαςε ο Κεόσ γι’ αυτοφσ που Τον αγαπάνε. Αλλά ο 
δρόμοσ για να φτάςουμε εκεί, είναι  δρόμοσ πακθμάτων.  
Ζνα πράγμα λοιπόν να ξζρει ο άνκρωποσ του Κεοφ: Αυτό το 
μονοπάτι να μθν το βγάλει ποτζ μζςα από τθ ηωι του.  
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Το δεφτερο: Να μθ κελιςει να το κάνει όμορφο και 
απαλό. Γιατί  μόνο αυτό το μονοπάτι τον βγάηει ςτθ δόξα. 

Διαβάηουμε ςτθν Καινι Διακικθ: «Ππωσ είςτε κοινωνοί 
των πακθμάτων, ζτςι είςτε και τθσ παρθγοριάσ». (2Κορ.1:7) 

Ρερνάσ από μονοπάτι πακθμάτων; Να ξζρεισ ότι 
υπάρχει και θ παρθγοριά του Κεοφ.  

Ρολλοί νομίηουν ότι όταν κα περάςουν από το μονοπάτι 
των πακθμάτων κα βουλιάξουν. Ο Κεόσ ζχει ζνα αντίβαρο. 
Στα πακιματα ζχει και τθν παρθγοριά θ οποία ςε 
ιςοφαρίηει, ςε  κρατάει ψθλά και δε βουλιάηεισ. 

Ρροχωρώντασ ο απ. Ραφλοσ κάνει μια περίεργθ 
διακιρυξθ θ οποία μασ φαίνεται εξωπραγματικι.                       
Λζει: «Αρζςκομαι ςτισ αδυναμίεσ, ςτισ φβρεισ, ςτισ 
ανάγκεσ, ςτουσ διωγμοφσ, ςτισ ςτενοχώριεσ για χάρθ τοφ 
Χριςτοφ».(2Κορ.12:10)  

Τι είναι αυτό; Εντάξει,  μου αρζςει όταν κάποιοσ με 
χαϊδεφει, αλλά όχι όταν μου δίνει καρπαηιά. Μου αρζςει 
όταν κάποιοσ με τιμά, αλλά όχι όταν με προςβάλλει. Κι 
όμωσ λζει: «Αρζςκομαι».  

Κυμάμαι ζναν πιςτό που πιγαινε ςτα Σανατόρια ςτα 
Μελίςςια και μιλοφςε ςτουσ αρρώςτουσ.  

Μια φορά όταν τουσ μιλοφςε και ενώ ιταν ςτο φόρτε 
τθσ ομιλίασ του, μερικοί άλλοι μάγκεσ άρρωςτοι πιγαν να 
του κάνουν πλάκα και τθν ώρα που μιλοφςε του ρίχνουν 
από πίςω ζναν κουβά νερό και ζγινε μοφςκεμα ο 
άνκρωποσ.   

Αργότερα μου ζλεγε ότι τθ μεγαλφτερθ ευχαρίςτθςθ 
που ποτζ ζνιωςε ςτθ ηωι του ιταν τθν ώρα αυτι και                    
γι’ αυτό τουσ είπε: «Βρε παιδιά, καλά κάνατε και με 
δροςίςατε ςτθν κάψα που ζνιωκα όταν ςασ μιλοφςα». 
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Ρροχωρώντασ ο απ. Ραφλοσ λζει το εξισ ςτουσ πιςτοφσ: 

«Σώρα χαίρομαι ςτα πακιματά μου για ςασ». 
(Κολος.1:24) Δθλαδι το να πάςχεισ για τθν Εκκλθςία, για 
τθν υπόκεςθ του Κεοφ, αυτό είναι πθγι χαράσ.  

Θ Εκκλθςία δεν είναι χώροσ, μζςα ςτον οποίο ο 
άνκρωποσ του Κεοφ να δθμιουργεί προβλιματα, αλλά θ 
Εκκλθςία είναι το Σώμα του Χριςτοφ, για το οποίο ο 
πιςτόσ καλείται να πάςχει. Λζει ο απ. Ραφλοσ: «Ροιοσ 
αςκενεί, και δεν αςκενώ; Ροιοσ ςκανδαλίηεται και εγώ δε 
φλζγομαι;» 

Είναι ζνα ςθμείο που πρζπει πολφ να το προςζξουμε. Θ 
Εκκλθςία είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ, είναι θ μεγάλθ 
μασ Οικογζνεια. Δεν μπορεί ο άνκρωποσ που ςυμμετζχει 
ςτθν Εκκλθςία ςτθν οποία τον πρόςκεςε ο Κφριοσ και τον 
ζχει ςτα μεγάλα ςχζδιά Του να μθν πάςχει γι’ αυτιν. Γιατί 
θ Εκκλθςία είναι εκείνθ θ οποία κα δοξαςκεί.   

 
Ρώσ κα πάςχω για τθν Εκκλθςία; 

Αφριο μεκαφριο μπορεί να γίνει ζνασ διωγμόσ. 
Διάβαηα ότι ςτα Νθςιά τθσ Ρολυνθςίασ, όταν ζγινε ο         

Β΄ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ ζκαναν απόβαςθ οι γιαπωνζηοι. 
Εκεί υπιρχε μία Εκκλθςία, άνκρωποι του Κεοφ. Τουσ 
κάλεςε ο κιρυκασ και τουσ είπε: «Ακοφςτε, αδελφοί, όταν 
εςείσ ομολογιςατε πίςτθ ςτον Χριςτό δεν υπιρχε κανζνασ 
εξωτερικόσ κίνδυνοσ. Τώρα ιρκαν οι γιαπωνζηοι, υπάρχει 
πικανότθτα όλουσ να μασ ςφάξουνε. Γι’ αυτό ςχίηω όλα τα 
βιβλία, διαλφω τθν Εκκλθςία και όποιοσ νομίηει ότι κάτω 
από τισ καινοφριεσ ςυνκικεσ μπορεί να μείνει 
ομολογώντασ τον Χριςτό, δεχόμενοσ όλα τα προβλιματα τα 
οποία κα αντιμετωπίςει ςτο εξισ θ Εκκλθςία, μπορεί να 
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ξανάρκει. Τθν άλλθ βδομάδα ιρκανε όλοι και είπαν: 
«Είμαςτε πρόκυμοι να πεκάνουμε για τον Κφριό μασ Λθςοφ 
Χριςτό και να περπατιςουμε όποιο μονοπάτι  μάσ ανοίγει».  

Ρρζπει να καταλάβουμε ότι θ Εκκλθςία, ςα ηωντανόσ 
οργανιςμόσ,  ζχει ςτενοχώριεσ, ζχει και χαρζσ, ζχει 
αρρώςτιεσ, ζχει και κεραπείεσ. Π, τι ανάγκεσ ζχει μία 
οικογζνεια. Αν δεν πάςχεισ για τθν Εκκλθςία του Χριςτοφ 
και δεν πονάσ γι’ αυτιν, αν δεν ενδιαφζρεςαι για τθν 
Εκκλθςία του Χριςτοφ και δεν τθν ζχεισ μζςα ςτθν καρδιά 
ςου όπωσ ζχεισ τθν οικογζνειά ςου, το παιδί ςου, τα 
αγαπθτά ςου πρόςωπα, να ξζρεισ ότι δεν περπατάσ ςτο 
μονοπάτι που ο Κεόσ ςοφ  ζχει ανοίξει.  

Γι’ αυτό διαβάηουμε ότι ζνα μζροσ των πακθμάτων του 
Χριςτοφ είναι υπζρ του Σώματοσ Αυτοφ, το οποίο είναι θ 
Εκκλθςία, και καλοφμαςτε αυτό το μζροσ των πακθμάτων 
του Χριςτοφ, που το ζχει ανακζςει ςτθν Εκκλθςία, εμείσ να 
το δεχόμαςτε και να το ακολουκοφμε.  

Ο απ. Ρζτροσ λζει ςτουσ πιςτοφσ: «Αγαπθτοί, μθν 
παραξενεφεςτε εξαιτίασ τοφ βαςανιςμοφ που γίνεται ςε 
ςασ για δοκιμαςία, ςαν να ςασ ςυνζβαινε κάτι παράδοξο». 
(1Ρζτρ.4:12) Θ Εκκλθςία περνοφςε από δοκιμαςία. 
Ρερνοφςε από ζνα ςωρό πιζςεισ, ςτενοχώριεσ και ζρχεται ο 
απ. Ρζτροσ και τουσ γράφει: «Μθ νομίηετε ότι ςυμβαίνει 
κάτι παράδοξο.» «Αλλά, δεδομζνου ότι είςτε κοινωνοί των 
πακθμάτων τοφ Χριςτοφ, να χαίρεςτε».(1Ρζτρ.4:13)  

Είδατε; Άλλο πράγμα είναι τα πακιματα κι άλλο πράγμα 
είναι θ χαρά. «Χαίρεςτε ώςτε και όταν θ δόξα του 
φανερωκεί, να χαρείτε νιώκοντασ αγαλλίαςθ. Αν 
ονειδίηεςτε εξαιτίασ τοφ ονόματοσ του Χριςτοφ, είςτε 
μακάριοι· επειδι, το Πνεφμα τισ δόξασ και το Ρνεφμα τοφ 
Κεοφ αναπαφεται επάνω ςασ». (1Ρζτρ.4:12-14)   
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Λζει και το εξισ: «Τουσ αναμεταξφ ςασ πρεςβφτερουσ 
παρακαλώ εγώ ο ςυμπρεςβφτεροσ και μάρτυρασ των 
πακθμάτων τοφ Χριςτοφ, και ταυτόχρονα κοινωνόσ τισ 
δόξασ που πρόκειται να αποκαλυφκεί». (1Ρζτρ.5:1) 

Ππου υπάρχει ζνα μονοπάτι πακθμάτων, ςτο τζρμα 
υπάρχει δόξα. Με άλλα λόγια, δόξα χωρίσ πακιματα δεν 
υπάρχει, πακιματα ςθμαίνει δόξα. 

 
Μασ χρειάηεται αυτι θ αλικεια, γιατί ςιμερα θ 

Εκκλθςία του Χριςτοφ προςπακεί να αποφφγει αυτόν τον 
δρόμο. Ρροςπακεί να χαράξει ζναν άλλο δρόμο. Υπάρχουν 
ζνα ςωρό τρόποι για να αποφφγουμε τα πακιματα. Εκεί 
που χρειάηεται να πω μια αλικεια, να μθν τθν πω για να 
μθν μπλζξω. Εκεί που υπάρχει δίκιο, εγώ να μθν ενεργιςω 
το δίκιο, αν εμζνα δε με κίγει. Μα ο άνκρωποσ του Κεοφ 
πρζπει να κάνει το κζλθμα του Κεοφ. Ρολλζσ φορζσ δεν 
ομολογοφμε τον Χριςτό για να αποφφγουμε τθν καηοφρα. 
Ρροτιμώ να ςιωπιςω. Γιατί; Γιατί δε κζλω να περπατιςω 
τον δρόμο των πακθμάτων. Από τθν άλλθ όμωσ ο Κεόσ μάσ 
ηθτάει αυτό το πράγμα.  «Μα», λζει κάποιοσ: «γιατί να το 
κάνω αφοφ δθμιουργείται ανωμαλία, φαςαρία;»  

Ρολλζσ φορζσ βλζπεισ ςε οικογζνειεσ που είναι 
μοιραςμζνεσ, ενώ πρζπει εκείνοσ που είναι άνκρωποσ του 
Κεοφ να ενδιαφζρεται για τθν οικογζνειά του, για τα 
παιδιά του, να τα νουκετεί, το άλλο μζλοσ δε κζλει και ο 
άνκρωποσ του Κεοφ ςιωπά. Γιατί; Για να μθν περάςει από 
πακιματα. Αν εγώ τα πακιματα τα αποφεφγω τότε ζρχεται 
το ερώτθμα κατά πόςο κα μπω μζςα ςτθ δόξα.  

Είναι αξιώματα αυτά:  
«Αν ςυμπάςχουμε τότε   κα ςυνδοξαςτοφμε»! 
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  ΟΝΕΛΔΛΣΜΟΛ  ΥΡΕΡ ΤΟΥ ΧΡΛΣΤΟΥ 
                                  «Ο οποίοσ, εξαιτίασ τθσ χαράσ που ιταν  

μπροςτά του, υπζφερε ςταυρό,  
καταφρονώντασ τθν ντροπι».                                               

(Εβρ.12:2)                                                                                                                    

Ο Χριςτόσ είπε: « Αν κάποιοσ κζλει να ζρκει πίςω μου, ασ 
απαρνθκεί τον  εαυτό του και ασ ςθκώςει τον ςταυρό του, 
κι ασ με ασ με ακολουκιςει». (Ματκ.16:24)  

Ο λόγοσ του Κεοφ όταν προτρζπει τον άνκρωπο να 
ακολουκιςει τον Χριςτό του λζει: «Το μονοπάτι που κα 
περπατιςεισ κα είναι μονοπάτι ονειδιςμοφ».  

Διαβάηουμε: «Ρολλοί από τουσ άρχοντεσ πίςτεψαν ςτον 
Χριςτό, αλλά δεν Τον ομολογοφςαν... επειδι αγάπθςαν τθ 
δόξα των ανκρώπων περιςςότερο από τθ δόξα του 
Κεοφ».(12:42-43) 

Αυτό λοιπόν δείχνει ότι όταν ζνασ άνκρωποσ πάρει τθν 
απόφαςθ να ακολουκιςει τον Χριςτό, πρζπει να ξζρει ότι ο 
δρόμοσ του Χριςτοφ είναι δρόμοσ ονειδιςμοφ, δρόμοσ 
περιφρόνθςθσ.  

Ο λόγοσ του Κεοφ ςε πολλά ςθμεία το βεβαιώνει αυτό. 
Για παράδειγμα, όταν αναφζρεται ςτθν απόφαςθ του 
Μωυςι ςτα 40 του χρόνια να διακόψει κάκε δεςμό με τθ 
βαςιλικι οικογζνεια τθσ Αιγφπτου και να πάψει πια να 
λζγεται γιοσ τθσ κυγατζρασ του Φαραώ, λζει 
χαρακτθριςτικά: «Ζκρινε τον ονειδιςμό υπζρ του Χριςτοφ 
μεγαλφτερο πλοφτο παρά τουσ κθςαυροφσ τθσ Αιγφπτου, 
γιατί απζβλεπε ςτθ μιςκαποδοςία».(Εβρ.11:26) 

Ρράγμα που βεβαιώνει ότι ο Σταυρόσ του Χριςτοφ για 
τον άνκρωπο που δζχεται ν’ ακολουκιςει τον Χριςτό 
περιζχει μζςα ονειδιςμό.  Γι' αυτό ο λόγοσ του Κεοφ 
προτρζπει ςτουσ πιςτοφσ να φφγουν από τον Κόςμο:               

9 



84 
 

«Ασ εξερχόμαςτε προσ τον Χριςτό ζξω από το ςτρατόπεδο 
φζροντασ τον ονειδιςμό Του». (Εβρ.13:13) 

Ρωτάμε: Γιατί ο Σταυρόσ του Χριςτοφ ζχει μζςα 
ονειδιςμό; Γιατί ο άνκρωποσ που ακολουκεί τον Χριςτό 
φορτώνεται ντροπι; Επειδι είναι γραμμζνο: 
"Επικατάρατοσ κακζνασ που κρεμιζται επάνω ςε ξφλο". 
(Γαλ.3:13) (Δευτ.21:23) 

Είναι φυςικό, λοιπόν, όποιοσ ακολουκεί ζναν 
καταραμζνο κι αυτόσ να κεωρείται καταραμζνοσ. Πταν ο 
Χριςτόσ ιταν επάνω ςτον Σταυρό, δεχόταν όλουσ τουσ 
εμπαιγμοφσ. Πλοι οι αρχθγοί του λαοφ Τον ονείδιηαν, ο 
κόςμοσ από κάτω Τον κορόιδευε λζγοντασ: «Άλλουσ ζςωςε 
τον εαυτό Του δεν μπορεί να ςώςει, αν είναι Γιοσ Κεοφ ασ 
κατζβει κάτω». Και οι δφο λθςτζσ, δεν ζβλεπαν τα χάλια 
ςτα οποία βρίςκονταν, κι αυτοί ονείδιηαν τον Χριςτό.  

Γι’ αυτό, ξζρετε, θ πίςτθ μασ ςτον Χριςτό είναι μία 
ταφτιςθ με το Ρρόςωπό Του. Ρρζπει να ξζρουμε ότι ςτθ 
ηωι μασ, κακώσ ακολουκοφμε τον Χριςτό και ταυτιηόμαςτε 
μαηί Του, πρζπει να περπατιςουμε όλα τα μονοπάτια που 
περπάτθςε Αυτόσ. Ζνα από τα μονοπάτια είναι ο 
ονειδιςμόσ. Φορτωνόμαςτε τον ονειδιςμό Του.  

Ο απ. Ραφλοσ λζει: «Κοπιάηουμε και χλευαηόμαςτε, 
επειδι ελπίηουμε ςτον ηωντανό Κεό". (1Τιμ.4:10) 

Και ο απ. Ρζτροσ απευκυνόμενοσ ςε κάκε πιςτό λζει: 
«Αν ονειδίηεςκε για το όνομα του Χριςτοφ είςτε 
μακάριοι».(1Ρζτρ.4:14) 

 
Στθν επί του Προυσ Ομιλία ο Κφριοσ  λζει: «Μακάριοι 

είςκε όταν ςασ ονειδίςουν και διώξουν και πουν εναντίον 
ςασ λόγια ψευδόμενοι εξαιτίασ Μου». (Ματκ.5:11) Ρράγμα 
που δείχνει ότι ςτθ ηωι μασ ζχουμε αυτιν τθν τιμι. 
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Ο λόγοσ του Κεοφ μάσ δίνει το μυςτικό, πώσ ο Χριςτόσ 
νίκθςε. Λζει: «Ο Χριςτόσ δεν άρεςε ςτον εαυτό του, αλλά 
όπωσ είναι γραμμζνο: «Οι ονειδιςμοί αυτών που ονείδιηαν 
εςζνα, ζπεςαν επάνω μου». (Ρωμ.15:3) 

Ο Χριςτόσ δεν άρεςε ςτον Εαυτό Του! Αυτό είναι το 
μυςτικό. Κακώσ υπζφερε όλουσ τουσ ονειδιςμοφσ και τουσ 
χλευαςμοφσ και όλεσ τισ επικζςεισ, ξζρετε πώσ τα 
αντιμετώπιηε; Ρεριφρονώντασ τα. Εκεί είναι το μυςτικό. 
Πλα αυτά να τα περιφρονιςεισ.  

Λζνε για ζναν μάρτυρα του Χριςτοφ, κακώσ τον ζκαιγαν 
ςτθ φωτιά και τα πλικθ ζριχναν ξφλα, φώναηαν και τον 
ζβριηαν, κάποια γυναίκα όρμθςε μ’ ζνα μάτςο ξφλα τζτοια 
που αμζςωσ να καίνε και τα ζριξε πάνω του και τον τφλιξαν 
οι φλόγεσ, κι αυτόσ ξζρετε τι είπε; «Τι ηιλο ζχει αυτι!» 

Ο Χριςτόσ λοιπόν «υπζρ τθσ χαράσ που Τον περίμενε, 
υπζφερε ςταυρό, καταφρονώντασ τθν ντροπι». (Εβρ.12:2) 

Είδατε τι λζει; «Χαρά γίνεται ςτον ουρανό για ζναν 
αμαρτωλό που μετανοεί». Αυτι τθ χαρά τθν παίρνει πρώτα 
ο Χριςτόσ. Και από τον Χριςτό παίρνουν όλοι οι άλλοι.                    
Γι’ αυτιν τθ χαρά ο Χριςτόσ περιφρόνθςε τθν ντροπι. 

Κι εμείσ πρζπει να περιφρονιςουμε τθν ντροπι, που 
ςθμαίνει: «Δε δίνω ςθμαςία». Αυτό ιταν το εμπόδιο                   
ν’ ακολουκιςουν τον Χριςτό εκείνοι οι Λουδαίοι. Δεν 
ικελαν να χάςουν τθ δόξα των ανκρώπων.  

Αυτό είναι, αγαπθτοί, ζνα από τα μεγαλφτερα εμπόδια 
που εμποδίηει τουσ ανκρώπουσ ν’ ακολουκιςουν τον 
Χριςτό. Εμποδίηει ακόμα και τουσ ανκρώπουσ του Κεοφ να 
προχωριςουν και να μπουν ςτο κζλθμα του Κεοφ 100%. 

Αυτι θ αλικεια μάσ χρειάηεται, γιατί αυτιν τθν ντροπι, 
αν δεν τθν περιφρονιςουμε, δεν μποροφμε να 
ομολογιςουμε το Χριςτό, δεν μποροφμε να υπθρετιςουμε 
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τον Χριςτό. Αν δεν περιφρονιςουμε τθν αιςχφνθ, δεν 
μποροφμε να κάνουμε το κζλθμα του Κεοφ, γιατί ο 
Σατανάσ κα εκμεταλλεφεται  διαρκώσ αυτι μασ τθν 
αδυναμία. Τι χρειάηεται λοιπόν; Χρειάηεται να 
περιφρονιςουμε τθν αιςχφνθ και χρειάηεται να είμαςτε 
ενωμζνοι με τον Χριςτό για να παίρνουμε τισ δυνάμεισ που 
μασ χρειάηονται. Διαφορετικά δεν μποροφμε να Τον 
ακολουκιςουμε.  

Ο απ. Ραφλοσ ομολογεί: «Δεν αιςχφνομαι το Ευαγγζλιο 
του Χριςτοφ, γιατί είναι δφναμθ Κεοφ προσ ςωτθρία».  

Ο Κεόσ να μασ δώςει αυτό το πνεφμα και αυτι τθ 
δφναμθ, ώςτε πραγματικά να περιφρονιςουμε τθν ντροπι 
που προζρχεται από τθν αντίδραςθ του Κόςμου ςτθν πίςτθ 
μασ ςτον Χριςτό και ςτθ διακιρυξθ του Λθςοφ Χριςτοφ και 
ςτον δρόμο τον οποίο ακολουκοφμε.  

Ρολλοί ζχουν πάει πίςω, ζχουν βουλιάξει γι’ αυτό το 
πράγμα και ζχουν ςυμβιβαςκεί με τον Κόςμο για να 
αποφφγουν αυτι τθν αιςχφνθ και τον ονειδιςμό. 
Αποφεφγοντασ όμωσ τον ονειδιςμό δεν περπατάσ όπωσ 
κζλει ο Χριςτόσ και δεν μπορείσ να ζχεισ το αποτζλεςμα 
που φζρνει ο ονειδιςμόσ, το αποτζλεςμα τθσ δόξασ και του 
μεγαλείου. Ππωσ λζει ο λόγοσ του Κεοφ για τον Χριςτό, 
«περιφρόνθςε τθν ντροπι και κάκιςε ςτα δεξιά του 
κρόνου του Θεοφ»! 

Ασ ηθτάμε, αγαπθτοί, από τον Κεό τα πόδια μασ να τα 
ςτεριώνει, να μασ δίνει δφναμθ εκεί που χρειάηεται να 
ομολογιςουμε τον Χριςτό.  Εκεί που οι άνκρωποι μασ 
περιφρονοφν, μασ ντροπιάηουν και μασ ονειδίηουν για τον 
Χριςτό, εμείσ να είμαςτε ικανοποιθμζνοι περιφρονώντασ 
τον ονειδιςμό. Γιατί; Γιατί ξζρουμε ςε Ροιον ζχουμε 
πιςτζψει. Και ο Κεόσ να μιλιςει μζςα ςτισ καρδιζσ μασ. 
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  Ο ΧΡΛΣΤΟΣ  
 Ο ΚΑΛΟΣ ΒΟΣΚΟΣ 

          Στο κατά Λωάννθ  
Ευαγγζλιο  ο λόγοσ του 
Κεοφ μάσ δείχνει μια πολφ 
τρυφερι εικόνα 
παρουςιάηοντασ τον 
βοςκό με τα πρόβατα.  Ο 
Βοςκόσ είναι ο Χριςτόσ και 
τα πρόβατα είμαςτε όςοι 
Τον ακολουκοφμε. 
(κεφ.10) 

 

Πλοι ξζρουμε ότι για να 
μπει μζςα μασ θ ελπίδα 

του Ουρανοφ ιρκε από τον 
Ουρανό ο Λθςοφσ Χριςτόσ και πζκανε επάνω ςτον Σταυρό. 
Ζγινε κάτι το αςφλλθπτο! Κάτι που δεν μπορεί κανείσ να το 
διανοθκεί. 

Θ Αγία Γραφι αναφζρει μερικοφσ που αυτό το 
κατάλαβαν. Ζνασ ιταν ο Μωυςισ ο οποίοσ όλα τα 
κλότςθςε για να περπατιςει ςτον δρόμο του Χριςτοφ.  

Ζνασ άλλοσ ιταν ο Αβραάμ ο οποίοσ ανταποκρίκθκε ςτο 
κάλεςμα του Κεοφ να παρατιςει όλα και να πάει εκεί που 
ικελε ο Κεόσ.  

Ζνασ άλλοσ ιταν ο απ. Ραφλοσ, ο οποίοσ όλα τα 
κεώρθςε ςκουπίδια για το ζξοχο τθσ γνώςεωσ του Λθςοφ 
Χριςτοφ.  

10 
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Θ αναφορά ςε αυτά τα άτομα είναι μια δειγματολθψία. 
Υπάρχει ζνασ ςωρόσ ανκρώπων, ζνα πλικοσ «μαρτφρων» 
που εννόθςαν και υπάκουςαν ςτθν κλιςθ του Κεοφ.  

Υπάρχει και θ Εκκλθςία του Χριςτοφ που αποτελείται 
από μυριάδεσ μυριάδων από κάκε ζκνοσ, γλώςςα, λαό και 
φυλι, που αυτόν τον δρόμο ζχει ακολουκιςει. Κι εμείσ, 
όςοι ακόμα ηοφμε και ο Κεόσ μάσ δίνει ευκαιρίεσ να 
ςυντονίςουμε τθ ηωι μασ ς’ αυτόν τον δρόμο. Ζναν δρόμο 
που ζχει μζςα απερίγραπτθ πνευματικι ομορφιά! 

Στθν Ραραβολι αυτι ζρχεται ο Λθςοφσ Χριςτόσ και 
επιβεβαιώνει τα  ςτοιχεία εκείνα τα οποία πρζπει να ζχουν 
τα πρόβατά Του, όλοι  όςοι ζχουμε πάρει τθν απόφαςθ ςτθ 
ηωι μασ να ακολουκιςουμε τον Χριςτό.  

Τώρα ο Ρονθρόσ προςπακεί να μασ δώςει άλλα 
ςτοιχεία που είναι εξωπραγματικά. Κζλει με αυτά να 
κινθκοφμε μζςα ςτθ ηωι μασ, ώςτε να μπορεί να μασ 
ξεγελάει. Γι’ αυτό γφρω από το ποιο είναι αλθκινό 
πρόβατο του Χριςτοφ υπάρχουν πολλζσ αντιλιψεισ.  

Εγώ είχα ζναν γαμπρό Ελλθνοαμερικανό. Αυτόσ είχε τθν 
εξισ κεωρία. Ζλεγε: «Θ  βάςθ είναι να αναγεννθκείσ· από 
κει και πζρα εξαςφάλιςεσ τον Ουρανό, ανεξάρτθτα ποια 
είναι θ πορεία ςου» - εκτόσ βζβαια από χοντρζσ αμαρτίεσ.   

Ασ δοφμε μερικά από τα ςτοιχεία του λόγου του Κεοφ: 
Το πρώτο ςτοιχείο είναι ότι τα πρόβατα του Χριςτοφ 
ακοφνε τθ φωνι Του, δεν ακοφνε άλλεσ φωνζσ. Τα 
πρόβατα  δεν ζχουν πολλζσ δυνατότθτεσ, αλλά ζχουν μια 
καταπλθκτικι ςφνδεςθ με τον τςομπάνο. 

Κυμάμαι, όταν ιμουν πάνω ςτο Γράμμο, μζςα από τθν 
Αλβανία ιρκαν αντάρτεσ και τα πρόβατα που ιταν ςε 
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Ελλθνικό ζδαφοσ τα πιραν όλα και τα πιγαν πίςω μζςα 
ςτθν Αλβανία. Ο τςομπάνοσ δεν αντζδραςε κακόλου. Πταν 
πζραςαν τθ χαράδρα και ζφταςαν απζναντι, ο τςομπάνοσ 
ζκανε ζνα ςφφριγμα. Και τι ζγινε; Πλα τα πρόβατα αμζςωσ 
γφριςαν και ζτρεχαν πίςω.  

Οι Αλβανοί όςο κι αν προςπακοφςαν δεν μποροφςαν να 
τα κρατιςουν. Αυτι είναι θ ζννοια του αλθκινοφ 
προβάτου. Σιμερα εμείσ μζςα ς’ αυτόν τον κόςμο ποια 
φωνι κ’ ακοφςουμε;  

Μζςα ς’ αυτόν τον κόςμο ακοφγονται ζνα ςωρό 
ςυνκιματα, πολιτικά, κοινωνικά ςυνδικαλιςτικά, κι ζρχεται 
θ ερώτθςθ: Ροια φωνι κα ακοφςουμε ωσ πιςτοί;  

Κα ακοφςουμε μονάχα τθ φωνι του Χριςτοφ. Δυςτυχώσ 
βλζπεισ ςιμερα άνκρωποι του Κεοφ να είναι οργανωμζνοι 
ςε πολιτικζσ και ςε ςυνδικαλιςτικζσ παρατάξεισ. 

Κυμάμαι κάποιον που ιταν Ρρεςβφτεροσ ςε μια 
επαρχιακι εκκλθςία επί 20 χρόνια. Κι όταν ιρκε ο 
Ραπαδόπουλοσ τον ζκανε πρόεδρο ςτο χωριό του.  Από 
κείνθ τθν θμζρα, άρχιςε ςιγά-ςιγά να αραιώνει από τθν 
Εκκλθςία και τελικά κλότςθςε το μινυμα του Ευαγγελίου.  

Αυτό, αγαπθτοί, είναι κάτι που πρζπει να μασ 
προβλθματίηει. Ροια φωνι ακοφμε; Κι ανάλογα με τθ 
φωνι που ακοφμε κα πρζπει να καταλάβουμε τι είδουσ 
πρόβατα είμαςτε. Αν είμαςτε  ηωντανά ι άρρωςτα, γιατί 
μόνο τα άρρωςτα  δε διακρίνουν τθ φωνι του βοςκοφ. 

Το δεφτερο ςτοιχείο είναι ότι ο βοςκόσ κράηει κατ’ 
όνομα το πρόβατό Του. Δθλαδι ο άνκρωποσ πρζπει να 
ζχει προςωπικι επαφι με τον Κφριο και ν’ ακοφει τα 
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μθνφματα που ζχει να του δώςει ο Κφριοσ. Στο κάκε 
πρόβατο ο Χριςτόσ ζχει ειδικό μινυμα να δώςει.  

Γι’ αυτό θ προςωπικι μασ ςχζςθ με τον Χριςτό δεν 
πρζπει να χάνεται μζςα ς’ ζνα ςφνολο.  Μπορεί να είμαςτε 
ςε μία εκκλθςία, αλλά ο Χριςτόσ μάσ φωνάηει με το όνομά 
μασ. 

Το τρίτο ςθμείο είναι το εξισ: Ο βοςκόσ πθγαίνει 
μπροςτά από τα πρόβατα και τα πρόβατα Τον 
ακολουκοφνε . Αυτό μασ λζει: Να μθν κάνουμε του 
κεφαλιοφ μασ. Να ακολουκοφμε τον Βοςκό.  

Μια φορά, κακώσ πιγαινα με το αυτοκίνθτο, είδα ςτθ 
μζςθ του δρόμου ζναν τςομπάνο μζχρι εκεί πάνω, 
κρατοφςε τθν γκλίτςα ςτον ώμο του και προχωροφςε. 
Ζβλεπεσ τα πρόβατα με ςκυμμζνο το κεφάλι όλα να τον 
ακολουκοφνε. Θ εικόνα αυτι  του προβάτου με τον βοςκό, 
είναι ξζρετε,  πολφ χαρακτθριςτικι.  

Στθ  Κεςςαλία μια φορά μπικα μζςα ς' ζνα τεράςτιο 
μαντρί και τι να δω; Απάνω ιταν μια κρεμαςτι κοφνια και 
μζςα κοιμόταν ο βοςκόσ. Από κάτω ιταν τα πρόβατα κι 
αυτόσ μζςα ςτισ ανακυμιάςεισ, τισ ακακαρςίεσ… 

Ζχουμε, αγαπθτοί, ζναν Κφριο ο Οποίοσ μασ αγαπάει. 
Είναι γλυκόσ ο Λθςοφσ Χριςτόσ,   είναι τρυφερόσ. Είναι ζνασ 
Κφριοσ που ζρχεται μζςα ςτθ ηωι μασ για να μασ δώςει 
εκείνα που ζχουμε ανάγκθ. Άφθςε τουσ Ουρανοφσ και 
ιρκε εδώ κάτω ςτθ γθ, ζγινε όμοιοσ με μασ, πόνεςε ςτθ 
κζςθ τθ δικιά μασ, ζδειξε Αυτόσ τθν αιώνια αγάπθ Του.  

Υπάρχει ζνα ποίθμα το οποίο αναφζρεται ςτθν αγάπθ 
τθσ μάνασ: Ζνα μοναχοπαίδι, αγάπθςε μιασ μάγιςςασ τθν 
κόρθ. Κι αυτι του είπε: «Αν κζλεισ να ςε αγαπιςω, πιγαινε 
να φζρεισ τθσ μάνασ ςου τθν καρδιά". Τρελό αυτό από 
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ζρωτα, βρίςκει τθ μάνα του, τθ ςφάηει, τθσ αρπάηει τθν 
καρδιά και τρζχει ςτθν κοπζλα. Στον δρόμο ζπεςε, χτφπθςε, 
ζκλαψε. Και του λζει θ καρδιά τθσ μάνασ: «Ραιδί μου, 
πόνεςεσ;» 

Ο Κφριοσ, αγαπθτοί, είναι ζνασ Κφριοσ που αξίηει να Τον 
αγαπιςουμε. Αξίηει να Τον ακοφςουμε, κακώσ μασ μιλάει 
ςτον κακζνα ξζχωρα, και αξίηει να Τον ακολουκιςουμε.  

Είδατε πόςο απρόκυμοι ιταν οι μακθτζσ                                    
ν’ ακολουκιςουν τον Χριςτό όταν τουσ είπε: «Αν δεν φάτε 
τθ ςάρκα τοφ Υιοφ τοφ ανκρώπου, και δεν πιείτε το αίμα 
του, δεν ζχετε μζςα ςασ ηωι». (Λωάν.6:56). Δεν κατάλαβαν 
τι τουσ ζλεγε. Σκανδαλίςτθκαν και ζφυγαν. Δεν κατάλαβαν 
ότι είναι ζνασ Κφριοσ αγάπθσ, ελζουσ και οικτιρμών. 
Τελικά ζμειναν μονάχα οι 12, κι όταν ο Κφριοσ τουσ ρώτθςε: 
«Κζλετε κι εςείσ να φφγετε;»  Του λζνε: «Ροφ να πάμε, 
Κφριε; Ζχεισ λόγια ηωισ αιωνίου.» Ο Χριςτόσ ζχει να μασ 
δώςει λόγια αιώνιασ ηωισ, ζχει να μασ δώςει αςφλλθπτεσ 
ευλογίεσ. Ζχει μθνφματα δοξαςμζνα. Ρρζπει ο κακζνασ μασ 
να μάκουμε τι ςθμαίνει: «ακολουκώ τον Χριςτό». 

Τζλοσ, το κφριο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του προβάτου 
είναι:  «Ξζνον δε κα ακολουκιςει», επειδι δε γνωρίηει τθ 
φωνι των ξζνων. Ρρζπει αυτό να το ξεκακαρίςουμε. Αν  
ακολουκιςουμε τθ φωνι των ξζνων, τότε κα μπλζξουμε.  

Ροιοσ είναι ο ξζνοσ; Ο ξζνοσ είναι ο Διάβολοσ. Δφο 
φωνζσ υπάρχουν. Δφο πθγζσ, απ’ τισ οποίεσ ζρχονται οι 
φωνζσ. Θ μία πθγι είναι ο Χριςτόσ, θ άλλθ είναι ο 
Διάβολοσ. Πποτε μζςα ςτθ ηωι μασ ακοφςαμε τθ φωνι του 
Εχκροφ, από τι περιπζτειεσ περάςαμε! Τι τραγικζσ 
καταςτάςεισ ηιςαμε! Και μερικζσ απ’ αυτζσ μασ 
ακολουκοφν ς’ όλθ μασ τθ ηωι! 
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Δίνοντασ αυτά τα ςτοιχεία ο λόγοσ του Κεοφ μάσ δίνει 
ζνα ςυγκεκριμζνο μινυμα. Μασ λζει: «Ζνασ είναι ο Βοςκόσ, 
ο Χριςτόσ. Δεν υπάρχει άλλο πρόςωπο.». Κι Αυτόν εμείσ 
καλοφμαςτε να Τον ακοφμε και να Τον ακολουκοφμε. 

Σιγουριά τθσ Σωτθρίασ 
Ο Χριςτόσ δίνει αςφάλεια και ςιγουριά όταν εμείσ 

ακοφμε κι ακολουκοφμε τθ φωνι Του. Πταν ξζνον δεν 
ακοφμε. Μόνο τότε ζχουμε τθν αςφάλεια τθσ ςωτθρίασ.  

Μια μερίδα ανκρώπων λζει: «Κα πάω ν’ αναπαυκώ». 
Εννοεί να πεκάνει να θςυχάςει. «Ροια είναι τα ςτοιχεία 
που του δίνουν αυτι τθ βεβαιότθτα;» Δεν ζχει κανζνα.  

Εμείσ, αγαπθτοί, καλοφμαςτε να ςτθρίηουμε τθ ςιγουριά 
τθσ ςωτθρίασ μασ ςτα ςτοιχεία που μασ δίνει ο Κεόσ. Στθν 
υπακοι και ςτο ακολοφκθμα και να μθ λζμε:                 
«Ζχω τθν πλθροφορία». Μθν ακοφμε ξζνου φωνι. 

Τον αγαπώ και Τον λατρεφω. Χωρίσ Αυτόν τίποτα δεν 
μπορώ να κάνω, αλλά μαηί Του όλα τα μπορώ. 

Εφχομαι αυτό το μινυμα να βοθκιςει κάποιο 
πλανεμζνο πρόβατο του Χριςτοφ να ελευκερωκεί και να 
μάκει να ακολουκεί ςωςτά τον Καλό Βοςκό.  
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       Θ ΡΑΡΑΒΟΛΘ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΛΤΘ 
«Θ βαςιλεία των ουρανών είναι,                                                
όμοια με ζναν άνκρωπο ζμπορο,                                          

που αναηθτάει καλά μαργαριτάρια·                                                  
βρίςκοντασ ζνα πολφτιμο 

μαργαριτάρι, πιγε και                                            
ποφλθςε όλα όςα είχε,                                                                              

και το αγόραςε.» (Ματκ.13:45-46)  
          «Ο Υιόσ του ανκρώπου ιρκε για να 

ηθτιςει και να ςώςει χαμζνο». (Λουκ.19:10)     

          Μζςα ςε όλθ τθ Δθμιουργία το ον εκείνο, που ζχει 
αξία και που ο Κεόσ το αγάπθςε και ςυνδζκθκε μαηί του με 
"δεςμοφσ αγάπθσ" είναι ο άνκρωποσ.  

Πταν ξζπεςε ο άνκρωποσ και περιιλκε κάτω από τθν 
εξουςία του Σατανά, ο Κεόσ για να μπορζςει να τον 
γλιτώςει από τθν εξουςία του ζςτειλε τον Χριςτό, τον Υιό 
Του από τον Ουρανό, ο Οποίοσ άδειαςε  τον Εαυτό Του 
παίρνοντασ δοφλου μορφι και ζγινε όμοιοσ με τουσ 
ανκρώπουσ. (Φιλιπ.2:6-7) Ριρε κι Αυτόσ «ςάρκα και αίμα» 
(Εβρ.2:14),  ώςτε να καταργιςει με κάνατό Του εκείνον που 
είχε τθν εξουςία του κανάτου, δθλ. το Διάβολο και να μασ 
ελευκερώςει. Αυτι είναι θ ζννοια τθσ φράςθσ «ο Τιόσ του 
ανκρώπου ιρκε  για να ηθτιςει και να ςώςει το χαμζνο."  

Σφμφωνα λοιπόν με τθν παραβολι,  ό, τι είχε  ο Κεόσ τα 
ζδωςε για να κερδίςει τον άνκρωπο. Γι’ αυτό ρωτάει:                  
«Τι ιταν δυνατόν να κάνω... και δεν το ζκανα;" (Θς.5:4) 

Στον λόγο του Κεοφ διαβάηουμε και τθν πλευρά του 
ανκρώπου. Ο άνκρωποσ είναι απολωλόσ, ζχει χάςει το 
δρόμο του και δεν μπορεί να τον βρει, όςο κι αν ψάχνει ςε 
διαφορετικζσ κατευκφνςεισ.   

11 
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«Ζνασ άνκρωποσ, που ονομαηόταν                                                     
Ηακχαίοσ, ο οποίοσ ιταν αρχιτελώνθσ…                                                   

πλοφςιοσ·  ηθτοφςε να δει τον Ιθςοφ.» (Λουκ.19:2-3) 

Είδαμε ότι απ’ τθν πλευρά του Κεοφ, ο Κεόσ ζδωςε ό, τι 
πιο πολφτιμο είχε για να κερδίςει το  χαμζνο.  

Αλλά το ίδιο, αγαπθτοί, ιςχφει και για τον άνκρωπο.                   
Αυτό το βλζπουμε ςτον Ηακχαίο, ο οποίοσ ηθτοφςε να δει 
τον Χριςτό. Τελικά όταν ιρκε κοντά ςτον Χριςτό και 
κατάλαβε ποιο είναι αυτό το Ρρόςωπο, τότε και ο Ηακχαίοσ 
με τθ ςειρά Του, τι ζκανε; Πλα τα ποφλθςε. Κοιτάξτε τι 
λζει: «Κατζβθκε ο Ηακχαίοσ από το δζντρο και υποδζχκθκε 
Αυτόν μετά χαράσ. Στακείσ ο Ηακχαίοσ είπε προσ τον Κφριο: 
«Δεσ, τα μιςά από τα υπάρχοντά μου, Κφριε, [τα] δίνω 
ςτουσ φτωχοφσ· κι αν ςυκοφάντθςα κάποιον ςε κάτι, 
αποδίδω τετραπλάςια.» (Λουκ.19:6,8)  

Είναι μια εικόνα αυτι θ οποία δείχνει ότι, όταν ο 
άνκρωποσ αναγνωρίςει τθν αξία του Χριςτοφ που ζδωςε 
τθ ηωι Του για μασ ςτον Σταυρό, τότε πρζπει να αδειάςει. 
Τότε πρζπει όλεσ τισ αξίεσ που ζχει να τισ πουλιςει. Και 
ξζρετε, αυτι είναι θ ζννοια τθσ ομολογίασ: «Βρικα τον 
Χριςτό». Αν λζει κάποιοσ: «βρικα τον Χριςτό» και δεν ζχει 
τθ διάκεςθ να πουλιςει όλα όςα ζχει, με άλλα λόγια, να 
μετανοιςει, να καταδικάςει τθν παλιά ηωι και όλα να τα 
μθδενίςει, δεν μπορεί να  αποκτιςει τον Χριςτό.  

Για τον Ηακχαίο διαβάηουμε ότι ηθτοφςε να δει τον 
Χριςτό. Ο άνκρωποσ  ζχει ανάγκθ απ’ τον Χριςτό. Κζλει να 
γλιτώςει από τισ επιπτώςεισ τθσ Αμαρτίασ και κζλει να 
ςυνδεκεί με τθν πθγι εκείνθ όπου το πρόβλθμά του κα 
λυκεί μια για πάντα. Ανάγλυφθ είναι εδώ θ εικόνα του 
Ηακχαίου,  κακώσ ηθτοφςε να δει τον Χριςτό.  
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Το πρώτο πράγμα που πρζπει να κάνει ο άνκρωποσ 
είναι να ψάχνει να  βρει εκείνο που αξίηει. Και το δεφτερο 
πράγμα είναι να βρει τον τρόπο να το κάνει κτιμα του.  

 Ο Λθςοφσ Χριςτόσ, όντασ Κεόσ ζγινε άνκρωποσ. Εδώ 
βλζπουμε τθ μεγάλθ ςυγκατάβαςι Του, επειδι ό, τι είχε 
και εμπόδιηε τθ ςωτθρία του ανκρώπου αυτό το απζβαλε 
από πάνω Του, τα ποφλθςε όλα, κα λζγαμε.  

Πταν καταλάβεισ και αναγνωρίςεισ τι ζκανε ο Χριςτόσ 
μζςα ςτθ ηωι ςου και καταλάβεισ τθν αξία που ζχει θ 
αιώνια ηωι, χρειάηεται όλα εκείνα που κεωροφςεσ ωσ 
αξίεσ να τα μθδενίςεισ, αλλιώσ δεν μπορείσ  ν’ αποχτιςεισ 
τον Χριςτό. Γι’ αυτό, αγαπθτοί, όταν ο λόγοσ του Κεοφ μάσ 
καλεί ςε μια ςχζςθ μαηί  με τον Χριςτό, λζει, ότι πρζπει να 
ςταυρωκοφμε μαηί με τον Χριςτό. Ρρζπει να 
καταδικάςουμε τθν Αμαρτία, να κλάψουμε για όλο μασ το 
παρελκόν. Ρρζπει μζςα ςτθ ηωι μασ ό, τι ζχει αξία, να το 
ςβιςουμε. Αυτό κα πει «γνωρίηω τον Χριςτό», αυτό κα πει 
«δζχομαι τον Χριςτό». Δεν είναι απλώσ να αλλάξω ιδζα για 
τον Χριςτό.  

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ  πρζπει να είναι το Α και το Ω τθσ 
φπαρξισ ςου και τθσ φπαρξισ μου. Ο Λθςοφσ Χριςτόσ 
πρζπει να είναι το Ρρόςωπο εκείνο που κα αγαπιςει θ 
καρδιά μασ, με το Οποίο κα ηω και κα πεκάνω.  

Μθ το κάνουμε ςαν τον πεκερό του κυρίου Φαςζα, που 
όταν ιρκε από τθν Καλαμάτα μιςοπεκαμζνοσ και πιγαμε 
να τον δοφμε ςτο Νοςοκομείο, κακώσ του μιλοφςαμε για 
τον Χριςτό, για τθν αιώνια αξία, με τθ ςβθςμζνθ του φωνι 
μάσ ζλεγε: «Άςτε τα αυτά, άςτε τα αυτά». Και φςτερε από 
λίγο ψικφριηε: «Τι κουτόσ που ιμουνα, τι κουτόσ που 
ιμουνα»! Χάρθκα, γιατί νόμιηα ότι αρχίηει να ξυπνάει 
πνευματικά. Κι όταν ζςκυψα ν’ ακοφςω  τι νομίηετε ότι 



96 
 

ζλεγε; «Τι κουτόσ που ιμουν, γιατί, όταν απολφκθκα από 
ςτρατιώτθσ είχα τισ τςζπεσ μου γεμάτεσ από λεφτά και δεν 
αγόραςα τότε τθ μιςι Ακινα.» Ζτςι ζφυγε!  

Γι’ αυτό, αγαπθτοί, εκείνο που πρζπει να προςζξουμε  
είναι, τι ζχει αξία για μασ; Να κάνουμε αυτό που ζκανε ο 
ζμποροσ ςτθν Ραραβολι, που όταν βρικε τον καλό 
μαργαρίτθ, ποφλθςε όλα όςα είχε για να το αποχτιςει.  

 Αυτό ζκανε και ο Ηακχαίοσ. Πλα τα ζδωςε, εν αντικζςει 
με τον νζο εκείνο που, όταν του είπε ο Χριςτόσ: «Ροφλθςε 
όλα τα υπάρχοντά ςου και ζλα να Με ακολουκιςεισ», 
αυτόσ ςθκώκθκε και ζφυγε λυπθμζνοσ. (Ματκ.19:21-22) 

Γι’ αυτό θ πνευματικι μασ ηωι πρζπει να τοποκετθκεί 
μζςα ς’ ζνα ςωςτό πλαίςιο. Εμείσ ζχουμε τον εγωιςμό μασ, 
τθν υπερθφάνεια  και τισ αξίεσ μασ, όλα αυτά που μασ 
τρζφουν. «Πλα αυτά», λζει ο λόγοσ του Κεοφ, «κα τα 
δώςεισ για να κερδίςεισ τον Χριςτό, τθν αιώνια αξία».  

Αυτό ζλεγε ο απ. Ραφλοσ: «Πλα τα κεωρώ ότι είναι 
ςκουπίδια για να κερδίςω τον Χριςτό.» (Φιλιπ.3:8) Πλα!                  
Σ’ αυτι τθ βάςθ πρζπει να μείνουμε, γιατί θ αξία του Λθςοφ 
Χριςτοφ είναι μια αξία αιώνια. Μια αξία αςφλλθπτθ!                      
Ο άνκρωποσ που κζλει να γνωρίςει τον Χριςτό πρζπει όλα 
να τα πουλιςει, όλα να τα αφιςει ςτον Σταυρό του 
Χριςτοφ. Γι’ αυτό λζει: «ςυςταυρωκικαμε, 
ςυναπεκάναμε». «Δε ηω εγώ. Ηει ο Χριςτόσ».  

«Ηω εγώ» ςθμαίνει: Ηω μζςα ςτον εγωιςμό μου, ςτθν 
υπερθφάνειά μου, ςτισ επικυμίεσ  και ςτισ επιδιώξεισ μου. 
Σε ό, τι ζχει  και που είναι αντίκετο με το κζλθμα του Κεοφ.  

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ μία μόνο επικυμία εκδιλωςε 
διαφορετικι από του Ρατζρα Του: «Το ποτιρι τοφτο να 
παρζλκει από μζνα». Αλλά τελικά τι είπε; « Όχι το δικό μου 
κζλθμα, αλλά το δικό Σου να γίνει».  
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Γι’ αυτό, θ ςχζςθ μασ με τον Κεό είναι μια ςχζςθ, όπου 
κανείσ  πρζπει να τα δώςει όλα. Επειδι θ αξία του Χριςτοφ 
και θ ςφνδεςι μασ μαηί Του είναι τζτοιεσ, που δεν υπάρχει 
κανζνα ςθμείο ςτθ ηωι μασ που να μπορεί να ςυγκρικεί              
μ’ εκείνα που προςφζρει ο Κεόσ. Ακόμα και: «Θ προςωρινι 
ελαφριά μασ κλίψθ κατεργάηεται ςε μασ, από υπερβολι ςε 
υπερβολι, αιώνιο βάροσ δόξασ». (2Κοριν.4:17)  

Τι λοιπόν κα ηθτάσ; «Να εξετάηετε», λζει «τι είναι το 
αγακό, το ευάρεςτο, το τζλειο κζλθμα του Θεοφ.»  Πλεσ οι 
προτροπζσ που μασ δίνει ο Κεόσ δε μασ αφινουν να 
κρατιςουμε κάτι για τον εαυτό μασ.  

Μθ μασ ξεγελάει ο Ρονθρόσ με οριςμζνεσ διακθρφξεισ 
που ζχει ο λόγοσ του Κεοφ με τισ οποίεσ εμείσ δενόμαςτε 
χωρίσ να εξετάςουμε το περιεχόμενό τουσ. Λζνε για 
παράδειγμα: «Ρασ όςτισ επικαλεςκεί το Πνομά του Κυρίου 
κα ςωκεί». Κάτω όμωσ από ποια προχπόκεςθ; Κάτω από 
τθν προχπόκεςθ ότι βρικεσ τον κθςαυρό και πιγεσ και τα 
ποφλθςεσ όλα. Πχι κάτω από τθν ζννοια τθ φραςτικι: 
«Κφριε, Λθςοφ Χριςτζ, ςώςε κι εμζνα», ενώ θ καρδιά ςου 
είναι γεμάτθ από τθν Αμαρτία και όλο το είναι ςου  είναι 
φορτωμζνο με εκείνο το ςφςτθμα του πεςμζνου 
ανκρώπου. Δε ςώηεςαι ζτςι.  

Οπότε θ πνευματικι μασ ηωι είναι μια ηωι που πρζπει 
όλα να τα πουλιςεισ. Και «να τα πουλιςεισ» ςτθν 
προκειμζνθ περίπτωςθ ςθμαίνει, όλα να τα καταδικάςεισ 
και να κρατιςεισ μόνο αυτό που ηθτάει ο Κεόσ.  

«Πποιοσ δεν αγαπάει τον Κφριο Λθςοφ Χριςτό ασ είναι 
ανάκεμα» λζει ο λόγοσ του Κεοφ. (1Κορινκ.16:22) Ναι, κα είςαι 
«ανάκεμα»  αν δεν αγαπάσ τον Χριςτό.  «Μα», κα μου 
πείτε, «τόςο αυςτθρι είναι θ ηωι τθσ πίςτεωσ;»  Αυτό είναι 
ζνα κζμα που πρζπει να το βάλει κανείσ ςε ςωςτι βάςθ. 
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Κα πρζπει να καταλάβει ότι δεν είναι κάτι που ςε πιζηει, 
αλλά κάτι που θ καρδιά ςου το κζλει. Κι όταν θ καρδιά ςου 
το κζλει, όςο κι αν φαίνεται δφςκολο, γίνεται εφκολο.  

Βλζπω καμιά φορά τουσ ακλθτζσ, περνάνε από τζτοια 
τεςτ, τζτοιουσ περιοριςμοφσ, τζτοιεσ αςκιςεισ, που 
πραγματικά ζνασ άνκρωποσ που δεν ζχει διάκεςθ να γίνει 
ακλθτισ, φοβάται.  Και ζρχεται το ερώτθμα: Γιατί ο 
ακλθτισ όχι μόνο δε φοβάται, αλλά το επιδιώκει; 
Απλοφςτατα, γιατί μζςα του υπάρχει μία φλόγα, μία αξία, 
θ οποία του δίνει τθ δυνατότθτα όλα τα άλλα να τα 
κυςιάςει. Κι αυτοί οι ακλθτζσ, για να λάβουν ςτεφάνι 
φκαρτό. Εμείσ, για να λάβουμε ςτεφάνι άφκαρτο, αιώνιο. 
Και αν για μια εφιμερθ δόξα εγκρατεφεται κανείσ, για μια 
αιώνια δόξα  τι πρζπει να κάνει;  

Είναι ηιτθμα καρδιάσ. Είναι ηιτθμα διακζςεωσ, είναι 
ηιτθμα εκηιτθςθσ και εντοπιςμοφ τθσ αξίασ. Λζει: «Δε 
λυτρωκικατε… με φκαρτά αςιμι ι χρυςάφι, αλλά με το 
πολφτιμο Αίμα του Ιθςοφ Χριςτοφ.» (1Ρζτρ.1:18) 

Οπότε καλοφμαςτε  ν’ αγαπιςουμε τον Χριςτό με όλθ 
μασ τθν καρδιά, τθ δφναμθ, τθ διάνοια και τθν ψυχι. Και 
«αγαπώ τον Χριςτό» ςθμαίνει ότι όλα τα άλλα τα 
μθδενίηω. Τώρα, αν αυτό είναι δφςκολο, όπωσ λζνε 
μερικοί, ζτςι λζει ο λόγοσ του Κεοφ. Βρικεσ τον καλό 
μαργαρίτθ; Ριγαινε, ποφλθςζ τα όλα. Μόνο ζτςι μπορείσ 
να τον αποκτιςεισ.  

Μακάρι ο Κεόσ να μασ δώςει, ςαν Εκκλθςία Χριςτοφ, 
αυτιν τθν αλικεια  και αυτιν τθ γραμμι να πάρουμε.   

Σου λζει ο άλλοσ: «Μα, και το άλλο, κα ςτερθκώ;»                             
Αν πει ζτςι ο ακλθτισ, ποτζ δε κα γίνει ακλθτισ. Ροτζ δε κα 
πάρει  το βραβείο.                             
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 Λζει θ παροιμία: «Αν δε βρζξεισ τα παντελόνια ςου δεν 
πιάνεισ ψάρια.» Μζςα ςτθ ηωι μασ ζχουμε τζτοιεσ εικόνεσ. 
Ασ τισ μεταφζρουμε και ςτθν πνευματικι μασ ηωι. 

 Το τι ζχει να μασ παρουςιάςει ο Ουρανόσ, αγαπθτοί, 
είναι αςφλλθπτο! «Μάτι δεν είδε, αυτί  δεν άκουςε, ςε 
καρδιά ανκρώπου δεν ανζβθκαν εκείνα που ο Κεόσ 
ετοίμαςε  γι’ αυτοφσ που Τον αγαπάνε.»  

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ςτθν Εκκλθςία: «Εμείσ δεν 
ατενίηουμε ς' αυτά που βλζπονται, αλλά ς' αυτά που δεν 
βλζπονται· επειδι, αυτά που βλζπονται είναι πρόςκαιρα, 
ενώ αυτά που δεν βλζπονται είναι αιώνια". (2Κορινκ.4:18) 

 
Ώρα ςυηιτθςθσ 
Ομιλθτισ 
Μζςα ςτθν πνευματικι μασ ηωι χρειάηεται να κάνουμε 

ανακεωριςεισ. Ρρζπει ν’ αρχίςουμε να ςκεφτόμαςτε 
ςοβαρά πάνω ς’ αυτά που διακθρφςςει ο λόγοσ του Κεοφ. 
Να μθν πάρουμε τθ ηωι τθσ πίςτεωσ ςα μια ηωι πλαδαρι.  

Ακροατισ 
Πταν γνωρίςουμε τθν αξία του Χριςτοφ δε κα ζχουμε 

άλλο ςτόχο, άλλο ςκοπό; Κα το κάνουμε ςαν τουσ ερθμίτεσ 
που κλείνονται ςε μια τρφπα για να ζχουν μόνο τον Κφριο;  

Ομιλθτισ 
Ζχουμε ζναν άξονα και, ςε ό, τι κάνουμε, κα κινοφμαςτε 

γφρω από τον άξονα αυτόν. Λζει: «Είτε, λοιπόν, τρώτε, είτε 
πίνετε είτε κάνετε κάτι, [τα] πάντα να [τα] κάνετε προσ 
δόξα τοφ Θεοφ.» (1Κορινκ.10:32)  
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  ΕΥΣΕΒΕΛΑ 
«Αν κάποιοσ... δεν ακολουκεί τα υγιαίνοντα                               

λόγια τοφ Κυρίου...., και  τθ διδαςκαλία,                                
(που είναι  ςφμφωνθ) με τθν  ευςζβεια,                                     
είναι τυφλωμζνοσ από  υπερθφάνεια, …                                                                                

Εςφ, όμωσ, ω άνκρωπε του Κεοφ… επιδίωκε                      
δικαιοςφνθ, ευςζβεια, πίςτθ,  αγάπθ...». (1Τιμ.6) 

                                                                                                              

        Ο απ. Ραφλοσ ςυμβουλεφει τον Τιμόκεο τι πρζπει να 
επιδιώκει ωσ άνκρωποσ του Κεοφ. Μεταξφ των άλλων, του 
λζει να ηθτάει και τθν ευςζβεια. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 
ΕΥΣΕΥΕΛΑ ζχει βαςικι ςθμαςία και αξία μζςα ςτθν πορεία 
τθσ πνευματικισ ηωισ μασ.  

Ο Κεόσ χαρακτθρίηει κάκε άνκρωπο αςεβι. Μθν 
ξεχνάμε ότι όλοι γεννθκικαμε και περπατιςαμε μζςα                      
ς’ ζναν δρόμο Αμαρτίασ, απιςτίασ και αςζβειασ.  Πταν ο 
λόγοσ του Κεοφ μιλάει για αςζβεια, εννοεί ότι ο άνκρωποσ 
πάει κόντρα ςτον Κεό. Δεν Τον λογαριάηει μζςα ςτθ ηωι 
του και δε λαμβάνει υπόψθ του τίποτε απ’ αυτά που κζλει 
και ηθτάει ο Κεόσ. Ρεριφρονεί τον Κεό, προςπακεί να 
παρουςιάςει τον εαυτό του πολφ πιο ςπουδαίο από τον 
Κεό. Γι’ αυτό ο Κεόσ χαρακτθρίηει τον άνκρωπο του 
κόςμου αςεβι ςτθ ςχζςθ του μαηί Του.  

Πταν όμωσ απευκφνεται ςτον άνκρωπο το δικό Του, του 
λζει ότι δεν πρζπει να είναι αςεβισ, αλλά να είναι ευςεβισ 
μζςα ς’ όλεσ τισ επιδιώξεισ του. 

Θ ευςζβεια δεν είναι κάτι που ζρχεται ουρανοκατζβατα 
ςτθ ηωι του πιςτοφ, αλλά είναι μία κζςθ που πρζπει να τθν 
επιδιώκει, να τθ ηθτάει  και να βρει τα ςτοιχεία εκείνα που 
δίνουν τθν ζννοια τθσ ευςζβειασ.  

12 12 
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Ο Κεόσ παρουςιάηει τον αλθκινό χριςτιανό «να 
ακολουκεί τα  υγιαίνοντα λόγια του Κυρίου μασ Λθςοφ 
Χριςτοφ και τθν διδαςκαλία που είναι ςφμφωνθ με τθν 
ευςζβεια». Τον Τιμόκεο προτρζπει  ο απ. Ραφλοσ να 
ακολουκεί τα υγιαίνοντα λόγια του Κυρίου. 

Αυτό ςθμαίνει ότι θ ευςζβεια περιζχεται μζςα ςτθ 
διδαςκαλία του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ.                                  
Αν λοιπόν ο χριςτιανόσ δεν ακολουκεί τα υγιαίνοντα λόγια 
του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ δεν μπορεί να φτάςει ςτο 
ςθμείο τθσ ευςζβειασ.  

Οπότε κάκε διδαςκαλία δε μασ οδθγεί  ςτθν ευςζβεια. 
Υπάρχει μία ςυγκεκριμζνθ διδαςκαλία τθσ οποίασ το 
περιεχόμενο οδθγεί τον άνκρωπο ςτθν ευςζβεια.  

 

Τώρα, ποια είναι αυτι θ διδαςκαλία; Για παράδειγμα, ο 
λόγοσ του Κεοφ λζει: «Ρροςζχετε, να μθν ανταποδίδει 
κανείσ κακό ςε κάποιον αντί κακοφ· αλλά, ηθτάτε πάντοτε 
το αγακό και μεταξφ ςασ και ςε όλουσ.» (1Κες.5:15)   

Αυτό δείχνει ότι ο ευςεβισ άνκρωποσ ζχει ζνα 
περιεχόμενο μζςα ςτο οποίο κινείται. Πταν λοιπόν εγώ 
προςζχω να μθν ανταποδώςω ςε κανζναν κακό αντί 
κακοφ, αλλά ηθτάω πάντοτε το αγακό και αναμεταξφ μασ 
και προσ όλουσ, αυτό ςθμαίνει ότι ακολουκώ τα 
υγιαίνοντα λόγια του Κυρίου.                                   

Αναφζρει επίςθσ και ςχετικά με τθν επικυμία  του 
ανκρώπου να πλουτίςει. Λζει ότι θ ευςζβεια ζχει το 
ςτοιχείο τθσ αυτάρκειασ. Πταν όμωσ ο πιςτόσ ζχει βάλει 
ςτθ ηωι του ςα ςτόχο τον πλουτιςμό,  δεν αρκείται ς’ αυτά 
που ο Κεόσ του δίνει, αλλά διαρκώσ γκρινιάηει και διαρκώσ 
επικυμεί, αυτόσ δεν ζχει τθ μορφι τθσ ευςζβειασ.  
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Διαβάηουμε επίςθσ ότι θ ευςζβεια ζχει  το εξισ 
χαρακτθριςτικό: Ο ευςεβισ άνκρωποσ του Κεοφ πάντοτε 
χαίρεται. «Μα,» κα με ρωτιςετε, «αυτά που ηθτάει ο Κεόσ 
μποροφν να πραγματοποιθκοφν μζςα ςτθ ηωι μασ;»  

Ρρζπει να ξζρουμε ότι ο Κεόσ δεν ζχει απαιτιςεισ που 
ξεπερνοφν τισ δυνατότθτεσ μασ. Δίνει δείγματα όλων των 
απαιτιςεων που ζχει. Ρ.χ. λζει: «Δεχκικατε με χαρά τθν 
αρπαγι των υπαρχόντων ςασ ξζροντασ ότι ζχετε περιουςία 
ςτον Ουρανό καλφτερθ και διαμζνουςα.» (Εβρ.10:34)  

Ρωτάει ο άλλοσ: «Είναι δυνατό να ζχεισ χαρά όταν 
γίνεται ζνασ ςειςμόσ και το ςπίτι ςου γκρεμίηεται και 
ζρχεται ςτιγμι που δεν ζχεισ τίποτα;»  

Διαβάηουμε ότι οι Εβραίοι χριςτιανοί με χαρά δζχτθκαν 
τθν αρπαγι των υπαρχόντων τουσ. Δεν είπαν: «Τι ςυμφορά 
που μασ βρικε;»  

Ξζρετε, θ ευςζβεια βοθκάει τον άνκρωπο, ώςτε να 
μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίηει όλεσ τισ καταςτάςεισ, 
ακόμα και τισ παγίδεσ του Σατανά, τισ αποτυχίεσ μζςα ςτθν 
πνευματικι του ηωι μ’ ζνα πνεφμα χαράσ, νίκθσ και 
κριάμβου. Γι’ αυτό λζει: «Να ηθτάσ τθν ευςζβεια», επειδι 
ςτον άνκρωπο του Κεοφ, κακώσ  ηει με ευςζβεια, ο Κεόσ 
δείχνει τα αιώνια και τα δοξαςμζνα ςχζδιά Του. Πταν 
λοιπόν αναφζρει ότι: «με χαρά δεχτικατε τθν αρπαγι των 
υπαρχόντων ςασ», ξζρετε ποφ το πάει; Στο χωρίο: 
«ξζροντασ ότι ζχετε περιουςία ςτουσ ουρανοφσ καλυτζρα 
και διαμζνουςα.»  

Ευςζβεια ςθμαίνει ότι μζςα ςτθν καρδιά μου υπάρχουν 
όλεσ οι υποςχζςεισ που ζχει ο Κεόσ για μζνα. Το δικό μου 
μζροσ είναι εγώ να κρατιζμαι από τισ υποςχζςεισ του Κεοφ 
και να ακολουκώ τθν υγιαίνουςα διδαςκαλία. Σ’ αυτό το 
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ςθμείο είναι που μπερδευόμαςτε με τα μθνφματα που 
ζρχονται μζςα ς’ αυτόν τον κόςμο.  

Κυμάμαι μια φορά, όταν άρχιςε ο πόλεμοσ τθσ Κορζασ, 
είχα περάςει από μια επαρχιακι εκκλθςία και βρζκθκα 
ςτθν ώρα του Δείπνου του Κυρίου.  Είχαν μία ςυηιτθςθ θ 
οποία είχε φουντώςει. Ζνασ αδελφόσ επζμενε, όςα 
χριματα είχε θ εκκλθςία να τα πάρουν και ν’ αγοράςουν 
τςουβάλια με αλεφρι, για να μθ βρεκοφν όπωσ είχαν βρεκεί 
ςτθν περίοδο τθσ Κατοχισ. Άλλοι ζλεγαν, τα χριματα του 
ταμείου τθσ εκκλθςίασ δεν μποροφν να τα κάνουν αλεφρι. Θ 
ςυηιτθςθ είχε αρκετά εκτραπεί.  

Τουσ είπα: «Αδελφοί, εμείσ ζχουμε ζναν Κφριο τον 
Οποίο εμπιςτευόμαςτε, τον Οποίο ακολουκοφμε, κατά 
ςυνζπεια εκεί πρζπει να ακουμπιςουμε κι Αυτόσ κα δώςει 
τθ λφςθ.  

Τουσ ανζφερα ζνα παράδειγμα: Πταν ιμουν ςτθν 
Κόρινκο κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ ιταν εκεί μια 
οικογζνεια, θ οποία είχε ζξι παιδιά. Και θ οικογζνεια αυτι 
υπζφερε τόςο πολφ από πλευράσ οικονομικισ, ώςτε εκείνο 
μόνο που μποροφςε να κάνει ιταν να πθγαίνει ςτα αμπζλια 
και να φζρνει χόρτα για να τρώει.  Δίπλα απ’ αυτοφσ ιταν 
ζνασ πάμπλουτοσ Κορίνκιοσ. Ζνα πρωινό όταν θ οικογζνεια 
γφριηε με τα χόρτα, αυτόσ κουβζντιαηε από το παράκυρο                 
μ’ ζναν φίλο του κάτω. Λζει λοιπόν ςτον φίλο του: «Αυτοφσ 
τουσ βλζπεισ;  Πλοι τουσ κα ψοφιςουν ςαν τα ποντίκια από 
τθν πείνα». Μετά από 7 μινεσ αυτόσ ο άνκρωποσ πζκανε,  
θ οικογζνεια όμωσ ζηθςε. 

Ρρζπει, αγαπθτοί, να μάκουμε να ηθτάμε τθν ευςζβεια. 
Και ευςεβισ είναι ο άνκρωποσ που ακολουκεί τα 
υγιαίνοντα λόγια του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ, που 
εμπιςτεφεται τθ ηωι του ςτο Κεό και που ςυμμορφώνεται 
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με το κζλθμα του Κεοφ. Είναι εκείνοσ ο οποίοσ είναι 
πρόκυμοσ να ςτακεί ςτο κζλθμα του Κεοφ κι όταν φυςάνε 
τριγφρω του 100 βοριάδεσ. Πταν είμαςτε ευςεβείσ, ο Κεόσ 
λζει: « Εγώ ςτον ευςεβι δίνω δφο ειδών υποςχζςεισ: Μία  
για τοφτθ τθ ηωι και μία για τθν άλλθ τθ ηωι». (1Τιμ.4:8) 

Θ ευςζβεια δεν είναι μια εξωτερικι εκδιλωςθ, αλλά 
είναι μια εςωτερικι κζςθ, τθν οποία παίρνει θ καρδιά 
ακολουκώντασ και διατθρώντασ τα υγιαίνοντα λόγια του 
Κυρίου και απωκώντασ κάκε τι που δεν το ςυνιςτά ο λόγοσ 
Του και δεν το βεβαιώνει.  

Ρριν πολλά χρόνια είχα ζναν γείτονα ο οποίοσ ιταν 
τρομερόσ και φοβερόσ.  Μετά από τισ 8 το βράδυ δεν ικελε 
«κιχ» να ακοφγεται. Είχε και μια πιςτόλα, με τθν οποία 
απειλοφςε. Εγώ τι ζπρεπε να κάνω;  Μετά τισ 8 να μθν ζχω 
αναμμζνο το φωσ. Το υπνοδωμάτιό του ιταν απζναντι ςτθν 
κουηίνα μασ. Ζτςι επιδιώκαμε να ζχουμε ειρινθ.  

 
Μζςα ςτθ ηωι ςου ωσ πιςτόσ να κοιτάξεισ τι είναι εκείνο 

το οποίο πρζπει να ακολουκιςεισ ωσ υγιαίνουςα 
διδαςκαλία, τθν οποία ςυνιςτά ο λόγοσ του Κεοφ κι αυτιν 
να τθν ακολουκείσ.  Ζτςι κα περπατάσ μζςα ςτθν ευςζβεια 
και ζτςι  κα ξεχωρίηεισ  από τουσ άλλουσ. Ο ευςεβισ 
άνκρωποσ ίςωσ να μθν ζχει τθν εκτίμθςθ μζςα ς’ αυτιν τθν 
κοινωνία, αλλά ζχει τθν ευλογία του Κεοφ. Κι εμείσ ωσ 
άνκρωποι του Κεοφ να ηθτάμε τθν ευςζβεια και να 
κοιτάηουμε μζςα ςτθ ηωι μασ  προσ όλεσ τισ πλευρζσ και τισ 
κατευκφνςεισ, ποια είναι θ ευςζβεια τθν οποία ηθτάει ο 
Κεόσ από μασ. Αυτιν να τθν επιδιώκουμε και αυτιν να τθν 
ακολουκοφμε με τθ χάρθ του Κεοφ. 
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Ο ΤΡΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 
«Τα όπλα του πολζμου μασ                                                                    

δεν είναι ςαρκικά, αλλά δυνατά ςυν Κεώ                                                                                           
για κακαίρεςθ οχυρωμάτων». (2Κορινκ.10:4) 

          Με το εδάφιο αυτό βγαίνει το κζμα μασ:                           
«Ο τρόποσ με τον οποίο καλοφμαςτε να πολεμάμε». 

Ο άνκρωποσ του Κεοφ μζςα ςτον κόςμο είναι ζνασ 
άνκρωποσ που μάχεται, όπωσ διαβάηουμε ςτον λόγο Του. 
(Εφες.6) Πχι μόνο παλεφει, αλλά επιβάλλεται, μζςα ςτθν 
πάλθ να βγει νικθτισ. Αυτι τθν απαίτθςθ ζχει ο Κεόσ γιατί 
οι υποςχζςεισ, οι δόξεσ τισ οποίεσ προςφζρει ςτον πιςτό, 
είναι μόνο για τον νικθτι.  

Αυτό ςυμβαίνει ςτουσ αγώνεσ που κάνουν οι άνκρωποι. 
Το μετάλλιο το χρυςό είναι για τον νικθτι. Το κρόνο, ςτον 
οποίο  κάκεται, ο Χριςτόσ τον προςφζρει να κακίςει και ο 
άνκρωποσ ο δικόσ Του, ο οποίοσ κα βγει νικθτισ. Ζτςι, 
λοιπόν, πρζπει  ς’ αυτόν τον πνευματικό αγώνα και                    
ς’ αυτιν τθν πάλθ  να βγοφμε νικθτζσ.  

Ζνα ερώτθμα που τίκεται είναι το εξισ: Ρώσ κα βγοφμε 
νικθτζσ; Γιατί ο Χριςτόσ ζχει αυτι τθν απαίτθςθ;                              
Θ απάντθςθ είναι, γιατί λζει: «Θαρςείτε, Εγώ νίκθςα τον 
κόςμο».  Εφόςον ακολουκοφμε ζναν Νικθτι δεν μπορεί κι 
εμείσ οι ακόλουκοί Του να μθν είμαςτε νικθτζσ. Επίςθσ 
γιατί «μάσ ζχουν χαριςτεί όλα τα προσ ηωι και ευςζβεια».  

 
Ο Λθςοφσ Χριςτόσ νίκθςε τθν Αμαρτία, νίκθςε τον 

κάνατο, ςφντριψε το κεφάλι του φιδιοφ.  Κάκεται  πλζον 
Νικθτισ μζςα ςτθν αιώνια δόξα. Και διακθρφττει: «Μου 
δόκθκε κάκε εξουςία  ςτον Ουρανό και πάνω ςτθ γθ». 
(Ματκ.28:18) 

13 
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Ζρχεται λοιπόν τώρα και λζει το εξισ: «Κάκε τι που 
γεννικθκε από τον Κεό, νικάει τον κόςμο, και θ νίκθ που 
νίκθςε τον κόςμο είναι τοφτθ: Θ πίςτθ μασ. » (1Λωάν. 5:4) 

Οπότε, όπωσ μασ διαγράφει ο λόγοσ του Κεοφ, ο 
ΤΡΟΡΟΣ τθσ ΝΛΚΘΣ είναι θ ΡΛΣΤΘ, θ οποία ζχει ζνα 
περιεχόμενο, ζχει μία κατεφκυνςθ: Ζχει το πρόςωπο του 
Κεοφ, ζχει το πρόςωπο του Λθςοφ Χριςτοφ, ζχει το ζργο 
που ζγινε εκεί επάνω ςτον Σταυρό και ζχει τθ δφναμθ που 
ξεπθδάει από τον Αναςτθμζνο Χριςτό. Είναι πζρα για πζρα 
βεβαιωμζνο ότι ο άνκρωποσ που παλεφει πρζπει να ζχει 
οριςμζνα όπλα και οριςμζνο τρόπο για να νικάει.  

 Αυτό είναι κάτι που πρζπει να το προςζξουμε. Πλοι μασ 
κζλουμε να είμαςτε νικθτζσ, δεν ζχουμε άλλθ επιλογι, δεν 
μποροφμε διαφορετικά να παρουςιαςτοφμε μπροςτά ςτον 
Κεό. Δεν μπορεί ο Κεόσ να εκπλθρώςει τισ υποςχζςεισ Του 
αν δε ςτακοφμε μπροςτά Του νικθτζσ.  Εκείνο όμωσ που 
πρζπει να προςζξουμε είναι ο τρόποσ που κα 
χρθςιμοποιιςουμε για να νικιςουμε. 

 
Διαβάηουμε ςτον λόγο του Κεοφ από τθ μια τα όπλα, τα 

οποία προςφζρει ο Ρονθρόσ, και από τθν άλλθ τα όπλα, τα 
οποία προςφζρει ο Κεόσ. Τα ανκρώπινα όπλα που 
προςφζρει ο  Σατανάσ είναι θ ρομφαία, το δόρυ, θ αςπίδα. 
(1Σαμ.17:45) Με αυτά τα όπλα ξεκίνθςε ο Γολιάκ για να 
νικιςει τον Δαβίδ. Βαςιηόμενοσ  και ςτον  όγκο τθσ 
δφναμισ του ιταν ςίγουροσ ότι κα τον νικιςει.  

Πταν ο Χριςτόσ ιταν μπροςτά ςτον Ριλάτο και όλθ 
εκείνθ θ μαφία, οι Φαριςαίοι, οι Γραμματείσ και οι 
Σαδδουκαίοι Τον κατθγοροφςαν, ο Χριςτόσ εκεί ζδινε μια 
μάχθ και τι ζκανε: Σιωποφςε. Δεν ανταπζδιδε ς’ αυτά που 
Του ζλεγαν.  
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Δεν κερδίηεται θ μάχθ με το ςτόμα μασ. Ρολλζσ φορζσ 
ανοίγουμε το ςτόμα μασ και νομίηουμε ότι με το ςτόμα μασ 
κακώσ λζει, λζει και λζει κα κερδίςουμε τθ μάχθ.  

Πταν κάποιοσ ςε κατθγορεί, ςε προςβάλλει, ςου 
επιτίκεται, τι κα κάνεισ; Ροιο είναι το όπλο που κα 
χρθςιμοποιιςεισ; Τθν ευγλωττία ςου; Με αυτιν κα τον 
κατθγοριςεισ; 

Πταν ο Σαοφλ κυνθγοφςε τον Δαβίδ, κάποια ςτιγμι 
κουραςμζνοσ κοιμικθκε μζςα ςτθ ςπθλιά όπου ιταν ο 
Δαβίδ. Κακώσ ζβγαινε με τα παλικάρια του απ’ τθ ςπθλιά, ο 
Δαβίδ τον ςυνάντθςε. Μποροφςε να τον ςκοτώςει, όπωσ 
τον ςυμβοφλεψαν και τα παλικάρια του. «Πχι,» τουσ είπε ο 
Δαβίδ, «αυτόσ είναι ο χριςμζνοσ από τον Κεό και ο Κεόσ κα 
τον βγάλει από βαςιλιά, αν κζλει». Και πραγματικά, ο Κεόσ 
ενιργθςε ς’ εκείνθ τθ μάχθ με τουσ Φιλιςταίουσ ςτο βουνό 
Γελβουζ όπου ςκοτώκθκε ο Σαοφλ και τα παιδιά του. 

Ασ προςζχουμε τι όπλα χρθςιμοποιοφμε. Μπορεί ζνα 
πράγμα να μθ μου αρζςει και να με κοντράρει, αλλά το 
ηιτθμα είναι εκείνθ τθν ώρα που δίνω τθ μάχθ πώσ εγώ κα 
αντιδράςω.  

Δφο πράγματα πρζπει να προςζχουμε, το ζνα είναι να 
δώςουμε τουσ ανκρώπουσ να καταλάβουν ποιοσ είναι ο 
Κεόσ, ςτον Οποίο πιςτεφουμε  και ςτον Οποίο ακουμπάμε. 
Στθν οποιαδιποτε μάχθ που κάνουμε πρζπει να ξζρουμε 
ότι ζχουμε ζναν Κεό, τον Οποίο πιςτεφουμε και τον Οποίο 
αγαπάμε. Αυτόσ μασ δίνει υποςχζςεισ και μάχεται τισ μάχεσ 
μασ. Υπάρχουν μάχεσ, τισ οποίεσ μποροφμε να τισ 
αποφφγουμε. Λζει: «Ο φρόνιμοσ βλζπει τον κίνδυνο και 
φεφγει». Υπάρχουν όμωσ μάχεσ που δεν μποροφμε να τισ 
αποφφγουμε. Σ’ αυτζσ πρζπει να πολεμάμε κατά τζτοιον 
τρόπον, ώςτε να δοξάηεται ο Κεόσ. 
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Ρροςωπικι Εμπειρία 
Κυμάμαι τα τελευταία χρόνια που ιμουν ςτθ δουλειά, 

μου ζκαναν ζναν πόλεμο πρωτοφανι και περίεργο. Τι 
ακριβώσ ςυνζβαινε ςτα παραςκινια δεν ξζρω, ζνα όμωσ 
ξζρω. Ζρχεται μια μζρα ο διευκυντισ και μου λζει: «Από 
αφριο κ’ αφιςεισ το λογιςτιριο και κα γίνεισ ταμίασ, 
ώςπου να πάρεισ ςφνταξθ». Τθν άλλθ μζρα πιγα, είδα τθν 
κοπζλα που ιταν ταμίασ να κλαίει με μαφρο δάκρυ. «Κυρ’ 
Απόςτολε,» μου είπε, «με καταςτρζφεισ. Είμαι μεγάλθ 
κοπζλα, δεν ζχω ςυμπλθρώςει τα ζνςθμα, δεν μπορώ να 
βρω άλλθ δουλειά, κι αν  φφγω από δω τι κα κάνω; Ζχω και 
μια μάνα άρρωςτθ». Κάκιςα μια μζρα και το ςκζφτθκα.          
Τθν άλλθ μζρα πιγα και παρζδωςα τα κλειδιά και είπα: 
«Εγώ δεν πάω να γίνω ταμίασ, κα μείνω ςτο λογιςτιριο». 
Μου ζκαναν ζναν πόλεμο άνευ προθγουμζνου. Επί τρεισ 
μινεσ δε μου ζδιναν να κάνω καμία δουλειά.  

Σ’ αυτζσ τισ περιπτώςεισ κάνεισ ζναν αγώνα. Υπιρχε μία 
μορφι εργαςίασ, τθν οποία κανζνασ δεν είχε υπόψθ του 
και θ οποία αν δε γινόταν ςτθν ώρα τθσ, θ Εταιρεία κα είχε 
μεγάλθ φαςαρία με τθν Εφορία. Εγώ λοιπόν ζκανα αυτιν 
τθ δουλειά χωρίσ να ξζρουν οι άλλοι τι κάνω.  

Πταν ιρκε θ ώρα για τθν Εφορία όλοι είπαν: «Ω! Τι 
πάκαμε! Αυτι θ δουλειά πώσ κα γίνει;» Και τουσ λζω: 
«Είναι ζτοιμθ». Πλοι ζμειναν με ανοιχτό το ςτόμα!  

Το αποτζλεςμα ιταν:  Τόςο πολφ εκτιμικθκε αυτι μου θ 
ςυμπεριφορά, ώςτε δε κυμάμαι να ζχω πάρει τόςο μεγάλθ 
αφξθςθ ςτθ διάρκεια των 33 μου χρόνων υπθρεςίασ όςο 
πιρα εκείνθ τθν περίοδο. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και ο 
Γερμανόσ Διευκυντισ τόςο εκτίμθςε αυτι μου τθ 
ςυμπεριφορά, ώςτε ερχόταν πολλζσ φορζσ και κακόταν 
δίπλα μου ςτο γραφείο και ςυηθτοφςε μαηί μου και 
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αποροφςαν όλοι πώσ ο Γερμανόσ Διευκυντισ ερχόταν και 
κουβζντιαηε μαηί μου! 

Γι’ αυτό ζνα πράγμα πρζπει να ξζρουμε, αγαπθτοί: Τθ 
μάχθ να τθ δίνουμε όπωσ κζλει ο Κεόσ. Πχι με όπλα 
ςαρκικά αλλά με όπλα πνευματικά, τα οποία ζχουν 
δφναμθ μζςα τουσ, γιατί θ παρουςία του Κεοφ είναι μαηί 
μασ. Ζτςι δοξάηεται ο Κεόσ. 

Το δεφτερο ςθμείο είναι να γνωρίηουν οι  γφρω ότι ο 
Κφριοσ δε ςώηει με ςαρκικά μζςα. «Θ μάχθ», λζει ,«είναι 
του Κυρίου». Γι’ αυτό εμείσ να είμαςτε κολλθμζνοι με τον 
Κφριο για να γίνει θ μάχθ νικθφόρα και κριαμβικι! 

 
Συμπζραςμα 

Το ςυμπζραςμα, αγαπθτοί, είναι το εξισ: Μζςα ςτθ ηωι 
μασ ζχουμε μάχεσ, και κακζνασ να κοιτάξει ποιεσ είναι οι 
μάχεσ του και να ξζρει δφο πράγματα.  

Το πρώτο, ότι θ μάχθ δεν κερδίηεται με ςαρκικοφσ 
τρόπουσ, με όπλα ςαρκικά: «Μου είπεσ, ςου είπα. Μου 
επιτίκεςαι, ςου επιτίκεμαι».   

Και το δεφτερο, θ μάχθ κερδίηεται με τθν παρουςία του 
Κεοφ και με τθ κζςθ που Αυτόσ κζλει να πάρεισ.  

Ο Κεόσ να τα βεβαιώςει αυτά μζςα ςτθν καρδιά μασ! 
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ΤΑΥΤΛΣΘ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΛΣΤΟ 
« Δφο άνκρωποι ανζβθκαν ςτο ιερό για να  

προςευχθκοφν· ο ζνασ ιταν Φαριςαίοσ                                                                   
και ο άλλοσ τελώνθσ». (Λουκά 18:10)  

          Τελευταία, που πιγα ςτον γιατρό, μου είπε το εξισ: 
«Κα ςου δώςω ζνα φάρμακο για τθν κυκλοφορία του 
αίματοσ, το οποίο κα το παίρνεισ εφ’ όρου ηωισ». 
Ρροφανώσ γιατί ιταν απαραίτθτο για τθν υγεία μου. 

Πταν λζει ο Κεόσ,  να διαβάηεισ τον λόγο Του μζρα και 
νφχτα, αυτό ςθμαίνει ότι ο λόγοσ του Κεοφ μάσ χρειάηεται 
κάκε ώρα και κάκε ςτιγμι. Στοχεφει να μασ χαράξει τον 
δρόμο, μζςα από τον οποίο κα μπορζςουμε να 
επικοινωνιςουμε με τον Κεό και να εκπλθρώςουμε τθν 
αποςτολι μασ.  

Ροιοσ είναι ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ  ηωισ μασ; 
Ρολλοί χριςτιανοί  ζχουν πάρει λακεμζνουσ δρόμουσ. 

Εγώ είχα ζνα κείο ςτα Τρίκαλα, ο οποίοσ ιταν ευλογθμζνοσ 
άνκρωποσ, ηθλωτισ ςτο ζργο του Κεοφ. Ρροςευχόταν ςτον 
Κεό και ζλεγε: «Εςφ άνοιγε καρδιζσ, δώςε ςωτθρία ςε 
ψυχζσ», και προχωροφςε πολφ καλά.  

Κάποτε όμωσ άλλαξε τον ςτόχο του. Τι του ιρκε θ ςκζψθ 
να πλουτίςει;! Είναι αλικεια ότι το πζτυχε. Ζκανε μια καλι 
περιουςία, αποκατζςτθςε τα παιδιά του, αλλά ςτα 70 του 
χρόνια, ζνα καλοκαίρι, ζπακε ζνα βράxνιαςμα, δεν 
μποροφςε να μιλιςει. Στθν αρχι ςκζφτθκε: Καλοκαίρι 
είναι, κρφα νερά. Πταν όμωσ είδε ότι δεν κακάριηε ο λαιμόσ 
του, πιγε ςτον γιατρό, ο οποίοσ του είπε: «Ζχεισ ζνα μινα 
ηωι». Αυτόσ τότε ξφπνθςε, ηιτθςε να με δει και μου είπε: 
«Ξεχάςτθκα! Ζχαςα τον δρόμο μου! Τώρα τι κα κάνω;»             
Του λζω: «Να ευχαριςτείσ τον Κεό που ςου δίνει αυτιν τθν 
παράταςθ. Γφριςε πίςω, ςτρζψου ςτον Χριςτό, κρατιςου 

14 
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από τον Σταυρό, από τισ υποςχζςεισ του Κεοφ, από το 
ζλεόσ Του, από τθ ςυγχώρθςι Του και ο Κεόσ ςε δζχεται». 
Πταν γφριςα από τισ διακοπζσ μου, τον είχαν κάψει κιόλασ.  

Ο ςτόχοσ του Κεοφ ςτθ ηωι μασ. 
Σιμερα εμείσ πρζπει να καταλάβουμε ποιοσ είναι ο 

ςτόχοσ του Κεοφ ςτθ ηωι μασ. Για να καταλάβει κανείσ 
αυτό πρζπει να αντιλθφτεί ότι περπατάει ς' ζνα λακεμζνο 
δρόμο, αλλιώσ δεν μπορεί να προβλθματιςτεί. Δεν μπορεί 
να καταλάβει ότι ζχει ανάγκθ από ζναν Σωτιρα και από 
ζναν ςωςτό δρόμο που πρζπει να περπατιςει. 

Το παιχνίδι που μασ παίηει ο Σατανάσ είναι να μασ 
βεβαιώνει ότι δεν ζχουμε καμία εκκρεμότθτα με τον Κεό. 
Και ενώ είμαςτε βουτθγμζνοι μζςα ςτθν Αμαρτία και 
χαμζνοι, ο Σατανάσ μάσ ζχει πείςει ότι με τον Κεό δεν 
ζχουμε καμία εκκρεμότθτα, κι αν με τον Κεό δεν ζχουμε 
εκκρεμότθτα, τα μθνφματα του Κεοφ δε μασ χρειάηονται. 

Πλο το παιχνίδι παίηεται ακριβώσ ς’ αυτι τθ βάςθ. Από 
τθ μια πλευρά οι ςκοτεινζσ δυνάμεισ, που ενεργοφν μζςα 
μασ, κι από τθν άλλθ πλευρά ο λόγοσ του Κεοφ που κζλει 
να μασ ξυπνιςει. Να καταλάβουμε ότι πρζπει να 
αλλάξουμε τρόπο ςκζψεωσ και ιδζα για τον εαυτό μασ.  

Αν ο άνκρωποσ δεν αντιλθφτεί τθν κατάςταςι του, ότι 
ςτθ ςχζςθ του με τον Κεό δεν πάει καλά, δεν μπορεί να 
ςτραφεί ςτον Χριςτό. Αν δε νιώκει αντικζςεισ με τον 
Χριςτό, δεν μπορεί να διορκωκεί. Γι’ αυτό λζει: «Ράω 
καλά».                               

Μ’ αυτιν όμωσ τθ κζςθ,  τα μθνφματα του Κεοφ δεν 
μπορεί να τα πάρει. Τα μθνφματα του Κεοφ είναι 
πολλαπλά. Δεν είναι ζνα μινυμα κάποιασ ώρασ, αλλά είναι 
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τζτοια μθνφματα που ςε όλθ τθν πορεία τθσ ηωισ του  ο 
άνκρωποσ τα χρειάηεται.  

Είδατε τι λζει ο απ. Ραφλοσ: «Δαμάηω το ςώμα και το 
δουλαγωγώ, μιπωσ, ενώ κθρφττω ςε άλλουσ, εγώ φανώ 
αδόκιμοσ.»(1Κορινκ.9:27) 

 «Ζνα πράγμα κάνω, τα πίςω ξεχνάω …τρζχω για το 
βραβείο.» (Φιλιπ.3:14) 

«Να γνωρίςω τον Χριςτό, τθ δφναμθ τθσ Ανάςταςισ του, 
τθν κοινωνία των πακθμάτων Του ςυμμορφοφμενοσ με τον 
κάνατό Του». (Φιλιπ.3:10) 

Με άλλα λόγια, λζει: «Κοιτάηω να αλλάξω τισ αξίεσ».                   
Στθ ςχζςθ μασ με τον Κεό πρζπει διαρκώσ να ψάχνουμε 
και να εξετάηουμε: «Ροιο είναι το αγακό, το ευάρεςτο και 
το τζλειο κζλθμα του Κεοφ.»(Ρωμ.12:2) 

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: «Ρρζπει να αςκοφμε πίςτθ». Και 
θ πίςτθ, ξζρετε, είναι ςφαιρικι και πρζπει να είναι 
αντικειμενικι. 

Διάβαηα για κάποιον που τον είχαν καταδικάςει να 
κακίςει ςτθν θλεκτρικι καρζκλα. Ρεριζργωσ αυτόσ είχε μια 
βακιά πεποίκθςθ ότι τελικά δε κα κακίςει ςτθν θλεκτρικι 
καρζκλα. «Άνκρωπο τόςο απατθμζνο δεν ζχουμε ξαναδεί» 
ζλεγαν. Τελικά όμωσ κάκιςε. 

Ο Σατανάσ αυτό το πράγμα προςπακεί να κάνει μζςα 
ςτθ ηωι μασ: Να μασ βγάλει από τθν πραγματικότθτα. 

 
Στθν Ραραβολι των δφο που πιγαν να προςευχθκοφν 

ςτον Ναό, ο Σατανάσ είχε καταφζρει να βγάλει τον 
Φαριςαίο από τθν πραγματικότθτα. Μπροςτά ςτον Κεό 
λοιπόν κακώσ ςτάκθκε, είπε: «Εγώ μαηί Σου δεν ζχω καμιά 
εκκρεμότθτα». Είναι εφκολο να το πεισ. Πμωσ το 
αποτζλεςμα δεν είναι δικό ςου ,  αυτό κα ςου το πει ο 
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Κεόσ. Και ο Κεόσ είπε ότι μπροςτά Του δε δικαιώκθκε. 
Μάλλον ο Τελώνθσ βγικε δικαιωμζνοσ παρά αυτόσ. 

Ταυτιςμζνοσ με τον Χριςτό 
Ξζρετε πότε ο απ. Ραφλοσ είπε: «Είμαι ο πρώτοσ των 

αμαρτωλών»; Πταν είδε τον Χριςτό ςταυρωμζνο και 
αναςτθμζνο εκεί ςτον δρόμο προσ τθ Δαμαςκό.  

Για να αντιλθφτεί λοιπόν ο άνκρωποσ τθν κατάςταςι 
του,  ο Σταυρόσ του Χριςτοφ κα τον οδθγιςει. Και για να 
μπορεί ζνασ άνκρωποσ να ενωκεί με τον Χριςτό πρζπει ο 
Σταυρόσ του Χριςτοφ να ζρκει μζςα ςτθν καρδιά και ςτθ 
ηωι του. Μπορεί να λεσ: «είμαι χριςτιανόσ,  ζχω ικανότθτεσ 
και χαρίςματα», αλλά ο Σταυρόσ του Χριςτοφ δείχνει αν 
πραγματικά είςαι ταυτιςμζνοσ με τον Χριςτό. Γι’ αυτό ο 
απ. Ραφλοσ λζει: «Εγώ ςταυρώκθκα μαηί με τον Χριςτό». 

Αναρωτιόμαςτε: «Τι ςθμαίνει είμαι ςταυρωμζνοσ με τον 
Χριςτό;» Απλοφςτατα, ςθμαίνει να ταυτίςεισ τον εαυτό 
ςου με τον Χριςτό. Σε ποιο ςθμείο; Στο ςθμείο τθσ 
Αμαρτίασ. Ο Χριςτόσ για να πεκάνει ςτον Σταυρό, ο Κεόσ 
Τον ζκανε Αμαρτία, πράγμα που ςθμαίνει ότι πάνω ςτον 
Σταυρό ο Χριςτόσ εκπροςωπεί τθ δικιά μασ Αμαρτία. Από 
τθ ςτιγμι που εγώ δζχομαι αυτό το μινυμα, ενώνομαι μαηί 
με τον Χριςτό και ςταυρώνομαι κι εγώ μαηί Του.  

Γι’ αυτό, όταν ο απ. Ραφλοσ κατάλαβε τθ κυςία του 
Λθςοφ Χριςτοφ, από κείνθ τθν ώρα είπε: «Θ κζςθ μου είναι 
πάνω ςτον Σταυρό». 

Αν θ ηωι ςου δεν είναι ςταυρωμζνθ και ταυτιςμζνθ με 
τον Χριςτό, μθν περιμζνεισ να δουλζψει το μυαλό ςου. Μθν 
περιμζνεισ να αντιλθφκείσ ότι θ πορεία που ακολουκείσ 
είναι ςτραβι. Για να περπατάσ δρόμο ςωςτό, αλθκινό και 
ηωντανό πρζπει να είςαι ςταυρωμζνοσ. Να μθ ηεισ εςφ, 
αλλά να ηει ο Χριςτόσ μζςα ςου. Και ς’ όλθ τθν πορεία ςου 
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να ηεισ ς’ αυτιν τθ κζςθ. Να μθν απομακρυνκείσ απ’ αυτιν 
τθ κζςθ οφτε μία ςτιγμι. Ζφυγεσ; Τθν πάτθςεσ. 

Κάποτε ευαγγελιηόμαςταν κάποιον που είχε ζρκει από 
τθ Γερμανία. Ιταν μιςό ςακατεμζνοσ και ςκεφτόμουν πώσ 
αυτόσ πιγε ςτθ Γερμανία και δοφλεψε ς’ αυτά τα χάλια. 

Μια μζρα μάσ διθγικθκε τθν ιςτορία του. Είπε: «Εγώ 
εργαηόμουν ς’ ζνα μεγάλο εργοςτάςιο χαλυβουργίασ που 
ζβγαηε κάτι τεράςτιεσ λαμαρίνεσ. Ο   γερανόσ ζπαιρνε τθ 
λαμαρίνα κι εγώ τθ ςυνόδευα και κάπου τθν ακουμποφςα. 
Μου είχαν πει: «Κάκε φορά που ο γερανόσ κα πιάνει τθ 
λαμαρίνα κι εςφ κα τθ ςυνοδεφεισ, κα ςτζκεςαι πάντα 
δεξιά από τθ λαμαρίνα», ώςτε αν τυχόν γλιςτροφςε από το 
μάγκωμα, να ζπεφτε ςτ’ αριςτερά. Μια φορά ξεχάςτθκα 
και πιγα δεξιά, θ λαμαρίνα εκείνθ τθ φορά γλίςτρθςε, με 
πλάκωςε και πώσ δεν ςκοτώκθκα πάλι καλά».  

Από τθ ςτιγμι που ο άνκρωποσ κα φφγει από τθ κζςθ 
τθσ ςυςταφρωςισ του με τον Χριςτό, δεν μπορεί να 
προχωριςει. Ζτςι δθμιουργοφνται μζςα του διάφορεσ 
καταςτάςεισ από τον παλαιό του άνκρωπο, όπωσ 
εγωιςμόσ, υπερθφάνεια,  αυτοπεποίκθςθ, και αρχίηει να 
βαςίηεται ςτισ ικανότθτζσ του. Ο παλαιόσ άνκρωποσ 
μπορεί να προβάλει οτιδιποτε  και να τον πάει ςτραβά.            
Γι’ αυτό ο απ. Ραφλοσ λζει: «Μαηί με τον Χριςτό ζχω 
ςταυρωκεί, δε ηω πλζον εγώ αλλά ηει ο Χριςτόσ… Τώρα ηω 
με τθν πίςτθ του Γιοφ του Κεοφ ο οποίοσ με αγάπθςε και 
παρζδωςε τον εαυτό Του προσ χάρθ μου.» (Γαλ.2:20) 

Το μζροσ το δικό μασ, αγαπθτοί, είναι να καταλάβουμε 
ότι θ κζςθ μασ είναι επάνω ςτον Σταυρό. Σταυρωκικαμε 
μαηί με τον Χριςτό και μζνουμε εκεί διά τθσ πίςτεωσ 
καταδικάηοντασ τθν Αμαρτία και διατθρώντασ αυτιν τθ 
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κζςθ. Επειδι υπάρχει κίνδυνοσ μετακίνθςθσ από αυτιν τθ 
κζςθ. Και όποιοσ ζχει μετακινθκεί και μετακινείται απ’ 
αυτιν τθ κζςθ, τθν «πατάει». Θ μετακίνθςθ είναι ςτο εξισ 
ςθμείο: «Αν, όςα κατζςτρεψα, πάλι τα οικοδομώ, δείχνω 
παραβάτθ τον εαυτό μου». (Γαλ.2:18) Με άλλα λόγια αν 
αυτά που καταδίκαςα πάνω ςτον Σταυρό, τα αναςφρω 
πάλι, από κει και πζρα είμαι παραβάτθσ. 

Το μινυμα που δίνει ο λόγοσ του Κεοφ είναι ακριβώσ 
αυτό: «Ταυτίςου με τον Χριςτό. Κατάλαβε ότι ο Γιοσ του 
Κεοφ πζκανε πάνω ςτον Σταυρό για ςζνα και για μζνα. 

Ο Κεόσ να δώςει ώςτε αυτι θ αλικεια να διατθρθκεί                     
ς’ όλθ μασ τθ ηωι και διατθρείται διά τθσ πίςτεωσ.  

Ο Κφριοσ να ευλογιςει τον λόγο του ςτισ καρδιζσ μασ! 
 
Σ’ ευχαριςτοφμε, Πατζρα μασ 

Ουράνιε, γιατί μασ ζβγαλεσ απ’ όλεσ 
τισ αυταπάτεσ που μασ είχε 
δθμιουργιςει ο Σατανάσ ο οποίοσ  
μασ κορόιδευε λζγοντασ ότι μ’ Εςζνα, 
τον Άγιο Κεό, δεν ζχουμε καμιά 
εκκρεμότθτα. Σ’ ευχαριςτοφμε, γιατί μασ ζδειξεσ τον 
Σταυρό και είδαμε ότι το μόνο που είχαμε μαηί Σου ιταν οι 
εκκρεμότθτζσ μασ.  Σ’ ευχαριςτοφμε, γιατί ο Χριςτόσ τισ 
πιρε και μασ ζδωςε τθ κζςθ τθσ ςυςταφρωςθσ. Κζλουμε 
να είναι αυτι μια ζκφραςθ ςτθ ηωι μασ.                                           
Στο Όνομα του Ιθςοφ Χριςτοφ. Αμιν 

Σαυτιςμζνοσ με τον Χριςτό                                                                
Με τον Χριςτό ζχω πια ςταυρωκεί                                                          

και ηω μαηί Του μια νζα ηωι.                                                                    
Νιώκω με Κείνον χαρά καυμαςτι,                                                             
Χριςτζ δικόσ ςου ςε κάκε ςτιγμι! 
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       ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΘ  Ι  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΘ 
«Μθ ςυμμορφώνεςτε με τοφτον τον αιώνα,                                    

αλλά μεταμορφώνεςτε διαμζςου τθσ ανακαίνιςθσ                             
του νου ςασ,  ώςτε να δοκιμάηετε                                                                                      

τι είναι  το κζλθμα του Κεοφ». (Ρωμ.12:2).  

          Ο απ. Ραφλοσ προςεφχεται για τουσ πιςτοφσ να 
γνωρίςουν: «ποιοσ είναι ο πλοφτοσ τθσ δόξασ τθσ 
κλθρονομίασ Σου ςτουσ αγίουσ». (Εφες.1:18) 

Οι πιςτοί ζχουν μια αιώνια κλθρονομιά, γι’ αυτό τουσ 
παραγγζλνει o Κεόσ: «Μθ ςυμμορφώνεςτε με τον αιώνα 
τοφτο αλλά μεταμορφώνεςτε διαμζςου τθσ ανακαίνιςθσ 
του νου ςασ, ώςτε να δοκιμάηετε τι είναι το κζλθμα του 
Κεοφ, το αγακό και ευάρεςτο και τζλειο.» (Ρωμ.12:2) 

Το άλλο που προςεφχεται είναι να γνωρίςουν: «Ροιο 
είναι το υπερβολικό μζγεκοσ τθσ δφναμισ του." 
(Εφες.1:19) Αλικεια πόςο μεγάλθ είναι θ δφναμθ Του; 
Απεριόριςτθ! Ροιο είναι λοιπόν το πρόβλθμά ςου που δεν 
μπορεί να ςτο λφςει ο Κεόσ;  Κανζνα. Οπότε αυτό που 
χρειαηόμαςτε ωσ πιςτοί είναι να ανακαινιςτεί θ διάνοιά 
μασ. Να μποφνε μζςα μασ καινοφριεσ κζςεισ και βάςεισ διά 
του Ρνεφματοσ ώςτε να ξζρουμε ότι ςτον Κεό δεν είναι 
τίποτε αδφνατο.  

Πταν, για παράδειγμα, οι Σφριοι είχαν περικυκλώςει τθ 
Σαμάρεια και θ πείνα κζριηε τον τόπο, μια γυναίκα ιρκε 
ςτον βαςιλιά και του είπε: «Συγκατοικοφςα με κάποια και 
είχαμε αποκτιςει από ζνα παιδί και μου είπε: «Να 
βράςουμε το παιδί ςου να φάμε και να μθν πεκάνουμε από 
τθν πείνα και τθν άλλθ μζρα να φάμε το δικό μου».                         
Και πιρα το παιδί μου και το ζβραςα και το φάγαμε, αυτι 
όμωσ ζκρυψε το δικό τθσ παιδί».  

15 
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Πταν άκουςε ο βαςιλιάσ ζςκιςε τα ροφχα του και όλθ 
τθν αιτία του κακοφ τθν ζριξε ςτον προφιτθ τον Ελιςςαιζ.  

Μζςα ς’ αυτό το τραγικό πρόβλθμα είπε ο Ελιςςαιζ: 
«Αφριο τζτοια ώρα κα υπάρχει τζτοια πλθκώρα φαγθτοφ 
που δε κα δίνουν καμιά ςθμαςία». «Και παράκυρα                       
ν’ ανοίξει το Κεόσ ςτον Ουρανό, αυτό δεν μπορεί να γίνει», 
είπε ο αξιωματικόσ του βαςιλιά. Κι όμωσ εκείνο το βράδυ ο 
Κεόσ δθμιοφργθςε ζνα τζτοιο υπερφυςικό κρότο ςτο 
ςτρατόπεδο των Συρίων που τρομοκρατικθκαν και ζφυγαν 
αφινοντασ όλα τα εφόδια. Τθν άλλθ μζρα ο λαόσ πιγε και 
λεθλάτθςε όλο το ςτρατόπεδο και υπιρχε πλθκώρα 
φαγθτοφ, όπωσ είχε πει ο Ελιςςαιζ. (2 Βας.7) 

Αγαπθτοί, πρζπει να γνωρίςουμε βακιά πόςο μεγάλθ 
είναι θ δφναμθ του Κυρίου ςε μασ που Τον πιςτεφουμε.  
Πταν ποφμε: «Ναι»  ςτο κζλθμα του Κεοφ, τότε 
μεταμορφωνόμαςτε, αλλιώσ ςυμμορφωνόμαςτε με τον 
Κόςμο. Το ερώτθμα είναι: Εςφ τι κάνεισ ςτθ ηωι ςου;  

Αν μεταμορφώνεςαι ςφμφωνα με το κζλθμα του Κεοφ, 
τότε θ παρουςία και θ δόξα Του ςε περιμζνουν. 

 Αν ςυμμορφώνεςαι με το πολίτευμα αυτοφ του Κόςμου 
το αποτζλεςμα κα είναι τραγικό!  

Ο Χριςτόσ μάσ εξιςτορεί  δφο τραγικά γεγονότα που 
ςυνζβθκαν ςε ανκρώπουσ που ςυμμορφώκθκαν με τον 
Κόςμο ςτισ θμζρεσ τοφ Νώε, με τον Κατακλυςμό, και ςτα 
Σόδομα, ςτισ μζρεσ του Λωτ όταν ζπεςε φωτιά. "Ζτςι" είπε 
"κα είναι και όταν φανερωκεί ο Υιόσ του  ανκρώπου".                       

Ο Κεόσ μάσ αγαπάει και θ αγάπθ Του είναι αςφλλθπτθ! 
Ενώ όμωσ ο Κεόσ ενδιαφζρεται για τθ ςωτθρία τθσ ψυχισ 
μασ, για τθν ομορφιά τθσ ηωισ μασ,  για το αιώνιο μζλλον 
μασ, εμείσ ζχουμε πάρει μια κζςθ αρνθτικι. Κι όμωσ 
επιμζνει ο Κεόσ και μασ λζει: «Εγώ δε κζλω τον κάνατο 
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του αμαρτωλοφ, αλλά να επιςτρζψει...και να 
ηει».(Λεη.33:11)  

Ο Κεόσ δε μασ ζφτιαξε για να μασ ρίξει μζςα ςτθν 
Κόλαςθ. Αυτιν τθν ζφτιαξε για τον Σατανά. Για μασ ζφτιαξε 
ζνα αιώνιο ζργο Σωτθρίασ, ζναν Ουρανό.                                              

Θ κυςία του Χριςτοφ που ζγινε επάνω ςτον Σταυρό 
διακθρφςςει περίτρανα τθν αγάπθ του Κεοφ. Ο ςκοπόσ 
για τον οποίο ο Κεόσ μάσ δθμιοφργθςε δεν είναι για μια 
περίοδο 70, 80 ετών, αλλά είναι για μια αιωνιότθτα. Κι αν 
μζςα ςτον Κόςμο αυτόν Τον χρειαηόμαςτε για να λφνει τα 
προβλιματά μασ, ώςτε να ζχουμε απλοχωριά, πόςο 
μάλλον Τον χρειαηόμαςτε για τθν αιωνιότθτα! 

Ο Κεόσ μάσ προειδοποιεί ότι ο Κόςμοσ αυτόσ μια μζρα 
κα ςαρωκεί. «Κοιτάξτε» λζει, «τα Σόδομα και τα Γόμορρα 
τα ςάρωςα. Κοιτάξτε τον Κατακλυςμό, ςάρωςα τα πάντα».   

Αλλά μζςα ς’ αυτό το ςάρωμα που ζκανε, ωσ Κεόσ 
Δικαιοςφνθσ, ζχει και ζνα  μινυμα Αγάπθσ  να δώςει τώρα 
προςωπικά ςτον κακζνα μασ: «Στον Κατακλυςμό γλίτωςα 
τον Νώε και τθν οικογζνειά του. Στα Σόδομα και τα 
Γόμορρα γλίτωςα τον Λωτ και τθν οικογζνειά του».  

Με τα παραδείγματά αυτά ο Κεόσ κζλει να μασ δώςει να 
καταλάβουμε ότι υπάρχει ζνασ Λυτρωτισ, ώςτε κι εμείσ να 
γλιτώςουμε αν κζλουμε, απ’ όλθ απ’ αυτι τθν τραγικι 
κατάςταςθ. Εδώ  ακριβώσ ζρχεται θ ευκφνθ του κακενόσ 
μασ. Λζει ο λόγοσ Του: «Θ οργι του Κεοφ αποκαλφπτεται 
επί πάςαν αςζβειαν ανκρώπου». «Αλλά εςφ» λζει 
«διαφοροποιιςου. Μπεσ μζςα ςτθν Κιβωτό. Σικω και 
φφγε από τα Σόδομα και Γόμορρα προτοφ πζςει θ φωτιά». 

Ο Κεόσ απλώνει το χζρι τθσ αγάπθσ Του και λζει: 
«Μπροσ βγεσ!». Ο ίδιοσ ο Κφριοσ εμφανίςτθκε από τον 
Ουρανό, για να πει ς’ αυτοφσ τουσ ανκρώπουσ: «Φφγετε!».  
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Το ίδιο δεν ζγινε και μζςα ςτθ δικιά μασ τθ ηωι;  
Ροιοσ είναι Εκείνοσ που πζκανε επάνω ςτον Σταυρό και 

ζλυςε το πρόβλθμα τθσ Αμαρτίασ μασ; Ο Γιοσ του Κεοφ, διά 
του Οποίου ζγιναν τα πάντα. Εκείνοσ ιρκε για να δώςει το 
μινυμα τθσ λφτρωςθσ και τθσ απελευκζρωςθσ από τθ 
δικαία οργι του Κεοφ. Αυτόσ ιρκε για να ςθκώςει τισ 
αμαρτίεσ μασ , γιατί θ Αμαρτία είναι εκείνθ που επιςφρει 
τθν οργι του Κεοφ. Λζει: "Εκείνον που δεν γνώριςε 
Αμαρτία, τον ζκανε για χάρθ μασ Αμαρτία, για να γίνουμε 
εμείσ δικαιοςφνθ του Κεοφ διαμζςου αυτοφ." (2Κορινκ.5:21). 
Τώρα απευκφνεται ςε μασ και ρωτάει: «Τι κα κάνεισ εςφ;» 

Στθν περίπτωςθ του Κατακλυςμοφ ο Κεόσ ζδινε το 
μινυμα για πάνω από 100 χρόνια. Ζλεγε: «Ξυπνιςτε, γιατί 
ζρχεται το αποτζλεςμα τθσ παρακοισ  και τθσ Αμαρτίασ». 
Ξφπνθςαν μόνο 8 άτομα. Το ίδιο ςυνζβθ και με τον Λώτ. 
Ιρκαν οι άγγελοι και του λζνε: «Ο Κεόσ αποφάςιςε να 
καταςτρζψει τα Σόδομα και τα Γόμορρα,  ςικω και φφγε». 

Το μινυμα που δίνει ςιμερα ο Χριςτόσ ςε μασ και καλεί 
τον κακζναν από μασ είναι: «Μετανοιςετε, αλλιώσ κα 
χακείτε». "Ο Κεόσ κζλει να ςωκοφν όλοι οι άνκρωποι και 
να ζρκουν ςε επίγνωςθ τθσ αλικειασ." (1Τιμ.2:4)                              
Θ κυςία που ζγινε πάνω ςτον Σταυρό ζγινε για όλουσ τουσ 
ανκρώπουσ. Θ πλειονότθτα των ανκρώπων λζει ςτον Κεό: 
«Πχι, δε Σε κζλουμε, δε Σε χρειαηόμαςτε ςτθ ηωι μασ.»  

Υπάρχει μια άλλθ μερίδα θ οποία αντιλαμβάνεται ότι 
πρζπει να κάνει μια ςτροφι και να απαλλαγεί, αλλά θ 
καρδιά είναι κολλθμζνθ μζςα ς’ αυτόν τον Κόςμο.  

Κυμόςαςτε τον νζο που ρώτθςε τον Χριςτό: «Τι να κάνω 
για να κλθρονομιςω τθν αιώνια ηωι;» Τι του είπε ο 
Χριςτόσ; «Ξεκόλλα τθν καρδιά ςου από τα υπάρχοντά ςου».  
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Δεν μπορείσ ν’ ακολουκιςεισ τον Χριςτό αν δεν Του 
δώςεισ πρώτα τθν καρδιά ςου. Αν δε βγάλεισ μζςα από τθν 
καρδιά ςου εκείνα που είναι κρονιαςμζνα ς’ αυτιν. Δεν 
μπορείσ ν’ ακολουκιςεισ τον Χριςτό αν ζχεισ μια καρδιά 
μοιραςμζνθ. «Δεν μπορείσ να δουλεφεισ δφο κυρίουσ». Δεν 
μπορείσ ν’ ακολουκιςεισ τον Χριςτό όταν θ καρδιά ςου 
κζλει ςυγχρόνωσ και τον Κόςμο. «Θ αγάπθ του Κόςμου 
είναι ζχκρα ςτον Κεό». Δεν μπορεί να ςυνυπάρχουν ςτθν 
καρδιά το φωσ και το ςκοτάδι. Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: 
«Ρρζπει να πεκάνεισ ωσ προσ τον κόςμο. Αν δεν πεκάνεισ 
δεν μπορείσ να ηεισ για τον Χριςτό.» 

Δεν είναι αςτεία τα πράγματα του Κεοφ, αγαπθτοί.                        
Εςφ που λεσ ότι ακολουκείσ τον Χριςτό πρζπει να Τον 
ακολουκιςεισ με τον τρόπο που κζλει  Αυτόσ.  

Θ πίςτθ ςτον Χριςτό είναι μια εμπειρία κάκε μζρασ. 
Κάκε μζρα κα κρατάσ τον ςταυρό ςου. Κάκε μζρα κα είςαι 
καρφωμζνοσ μαηί με τον Χριςτό. Ο Κεόσ μάσ καλεί ςε μια 
ηωι κακθμερινισ υπακοισ ςτο κζλθμα το δικό Του. Σε μια 
ηωι που κάκε μζρα κα πρζπει να προτάςςεται το κζλθμα 
του Κεοφ και αυτό να κυριαρχεί μζςα ςτθ ηωι μου.  

Αυτό κα πει ακολουκώ το Χριςτό. Θ ηωι τθσ πίςτθσ είναι 
ζνα γεγονόσ τοφτθσ τθσ ςτιγμισ.  Γιατί όταν ζρκει ο Χριςτόσ 
να πάρει τουσ δικοφσ Του κζλει να ςε βρει εκείνθ τθ ςτιγμι 
να είςαι ςτθ κζςθ που ηθτάει από ςζνα.  

Ο λόγοσ του Κεοφ προειδοποιεί και λζει: «Να είςαι 
άγρυπνοσ. Γιατί όταν κα είςαι άγρυπνοσ τότε κα ςε πάρω.» 

Μπροςτά μασ να ζχουμε μία προοπτικι, ζναν ςτόχο:                         
Τθ δόξα του Κεοφ. Γι’ αυτό ο Κφριοσ παραγγζλλει: «Να με 
ακολουκείσ ενωμζνοσ με Μζνα όπωσ θ κλθματόβεργα με το 
κλιμα, γιατί χωρίσ Εμζνα δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτα». 
Και « Όλα να τα κάνεισ για τθ δόξα του Θεοφ.»  
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

«Ο  λόγοσ τοφ ςταυροφ ς' εκείνουσ  
 που χάνονται είναι μωρία, ςε μασ, όμωσ,  

που ςωηόμαςτε είναι δφναμθ Κεοφ».(1Κορινκ.1:18) 

         Ζνα πράγμα που κζλει ο Κεόσ να αναγνωρίςουμε 
είναι ότι περπατάμε ςε λακεμζνο δρόμο, ότι είμαςτε 
δοφλοι τθσ αμαρτίασ και να παραδεχτοφμε τθν τελεία 
αποτυχία μασ. Είναι ζνα από τα πιο δφςκολα ςθμεία, γιατί 
ο πονθρόσ ζβαλε μζςα μασ τθν αυτοπεποίκθςθ. Μασ ζχει 
ξεγελάςει να νομίηουμε ότι ζξω από τον Κεό αξίηουμε. 

Σιμερα οι περιςςότεροι άνκρωποι περιφρονοφνε τον 
Κεό. Κυμάμαι πριν πολλά χρόνια ς’ ζνα μαγαηί μιλοφςα με 
κάποιον μαγαηάτορα και μου λζει το εξισ: «Άνκρωπζ μου, 
ςε λυπάμαι γιατί μιλάσ για ζνα πράγμα ανφπαρκτο. Δεν 
υπάρχει Κεόσ, μθν είςαι τόςο κουτόσ». Του λζω: «Είςαι 
ςίγουροσ;» «Πχι μονάχα είμαι ςίγουροσ», μου λζει, «αλλά 
μπορώ και να ςου το αποδείξω».  Ρερίεργοσ πώσ κα μου το 
αποδείξει, του λζω: «Απόδειξζ μου το, μπορείσ;»  

Βάηει το δάχτυλό  του ςτο τραπζηι και λζει: «Αν υπάρχει 
Κεόσ, ασ μου το κόψει». Το κράτθςε λίγθ ώρα και μετά μου 
λζει: «Να το, κφριε, το βλζπεισ πώσ κουνιζται;»  

Τον ρωτάω: «Δε μου λεσ παιδιά ζχεισ;» «Ζχω», μου λζει. 
«Αν ζρκει το παιδί ςου και ςου πει: «Ρατζρα, είςαι 
παλικαράσ; Αν είςαι κόψε το δάχτυλό μου», κα του το 
κόψεισ;»  «Πχι», μου λζει, «γιατί κα πει μια βλακεία». 
«Άλλο τόςο», του λζω, «λεσ κι εςφ βλακεία, γι’ αυτό ο Κεόσ 
δε ςου κόβει το δάχτυλό ςου».  

Το πρώτο που κάνει ςτθ ηωι του ανκρώπου ο Κεόσ είναι 
να του δώςει να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλόσ. 

16 
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Αμαρτωλόσ κα πει αποτυχθμζνοσ. Ζνασ που είναι χαμζνοσ 
μζςα ςτθ ηωι  και που ζχει να ςυναντιςει τραγικζσ 
ςυνζπειεσ. Δεν ξζρετε πόςο άςχθμο είναι το ςυναίςκθμα 
να ζχεισ χάςει τον δρόμο ςου! Να μθν ξζρεισ ποφ να πασ 
και να βρίςκεςαι ςε ζνα ςυνεχζσ αδιζξοδο!  

Κυμάμαι ςτθν Κατοχι, με είχαν  κατεβάςει οι Γερμανοί 
από το τρζνο γιατί δεν είχα τα κατάλλθλά μου τα χαρτιά και 
αναγκάςτθκα να περπατιςω από τθ Λάριςα μζχρι τθν 
Κατερίνθ με τα πόδια. Κάποια ώρα, κακώσ είχε νυχτώςει, 
χάκθκα και δεν ζφκανε μόνο αυτό, όρμθςαν και κάτι 
ςκυλιά και κόντεψαν να με φάνε! 

Πταν ο άνκρωποσ καταλάβει ότι είναι αμαρτωλόσ, ότι 
είναι ζνοχοσ απζναντι ςτον Κεό, όλεσ οι αξίεσ ςβινουν 
μζςα από τθ ηωι του. Τότε είναι  που ο Κεόσ μπορεί να του 
μιλιςει, ώςτε να καταλάβει τθν αξία τθσ κυςίασ του 
Χριςτοφ ςτον Σταυρό. 

Πταν ο απ. Ραφλοσ είδε τον Χριςτό τον ςταυρωμζνο 
εκεί ςτον δρόμο προσ τθ Δαμαςκό και  άκουςε να του λζει: 
«Τι κάνεισ, Ραφλε, γιατί με κυνθγάσ;» τότε ιρκε μζςα του 
το φωσ για να δει πόςο αμαρτωλόσ ιταν και να 
διακθρφττει: "Είμαι ο πρώτοσ των αμαρτωλών»! 
(1Τιμ.1:15) 

Μζχρι τότε δεν ζνιωκε ςε τι λακεμζνο δρόμο  
περπατοφςε. Ο Σταυρόσ του Χριςτοφ είναι το μζςο, με το 
οποίο ο άνκρωποσ μπορεί να αντιλθφκεί ςε τι ακλιότθτα 
ζχει βυκιςτεί και να εννοιςει τθν αγάπθ του Κεοφ.  

Πταν το δοξαςμζνο μινυμα του Σταυροφ, περάςει μζςα 
από τθ ηωι του ανκρώπου, ανάλογα με τθ ςτάςθ που κα 
κρατιςει ς’ αυτό κακορίηεται θ παραπζρα του πορεία.  

Αυτό το μινυμα, λζει ο απ. Ραφλοσ,  «για τουσ Λουδαίουσ 
είναι ςκάνδαλο, για του Ζλλθνεσ είναι μωρία, για κείνουσ 
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όμωσ που πιςτεφουν είναι  Θεοφ δφναμθ και Θεοφ 
ςοφία».(1Κορινκ.1:23-24)  

Επάνω ςτον Σταυρό ζλαβε χώρα μία μάχθ, ςτθν οποία ο 
Σατανάσ νικικθκε, θ Αμαρτία ςαρώκθκε.  Ο Χριςτόσ ο 
ςταυρωμζνοσ  βγικε νικθτισ.  

 
Αυτό το μινυμα του Σταυροφ πρζπει ο άνκρωποσ να το 

εννοιςει, όςον αφορά ςτθ ςχζςθ του με τον Χριςτό. Να 
ξζρει ότι ο Χριςτόσ πάνω ςτον Σταυρό ςα ςκοπό  του 
κανάτου Του είχε τθν υπόκεςθ τθσ Αμαρτίασ όλων των 
ανκρώπων.  Πτι με τον κάνατό Του ζδωςε τθν αςφλλθπτθ 
και αιώνια μάχθ, ςτθν οποία βγικε νικθτισ. 

Γι’ αυτό θ  ηωι μασ χαρακτθρίηεται ωσ επιτυχθμζνθ ι 
αποτυχθμζνθ ανάλογα με το ποια  κζςθ παίρνουμε 
απζναντι ς’ αυτιν τθν αιώνια προςφορά του Χριςτοφ.                 

 
Ο λόγοσ του Κεοφ, αγαπθτοί, είναι γεμάτοσ από 

παραδείγματα για να καταλάβουμε ότι εν τω Κεώ είναι θ 
δφναμι μασ, θ επιτυχία μασ, θ δόξα και το μεγαλείο μασ.          

Το μζροσ μασ είναι να καταδικάςουμε και να μιςιςουμε 
κάκε τι που δθμιουργεί εμπόδιο ςτθ ςχζςθ μασ μαηί Του. 

Ο απ. Ραφλοσ είχε πάρει τθ μεγάλθ απόφαςθ είτε διά 
ηωισ είτε διά κανάτου να κάνει το κζλθμα του Κεοφ. Ροιο 
ιταν το μυςτικό του; «Ξζρω ςε ποιον ζχω πιςτζψει», 
φώναηε.  

Αυτό να ποφμε κι εμείσ: «Ξζρουμε ςε ποιον ζχουμε 
πιςτζψει».  Σε ζναν αιώνιο Κεό, ςε ζναν ςταυρωμζνο και 
αναςτθμζνο Χριςτό, που Τον περιμζνουμε να ξαναζρκει 
να μασ πάρει κοντά Του.  

Είναι ζνασ Κφριοσ ο Οποίοσ δε μασ αφινει οφτε μασ 
εγκαταλείπει, αρκεί να Τον ακολουκοφμε. 
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Θ ΔΟΞΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΑΚΟΣ 

«Γιατί ηθτάτε τον ηωντανό ανάμεςα                                                     
ςτουσ νεκροφσ; Δεν είναι εδώ,                                                                    

αλλά αναςτικθκε.» (Λουκά 24:5-6) 

          Ο Χριςτόσ είχε διακθρφξει: «Εγώ είμαι θ Ηωι». Ππου 
υπάρχει ο Χριςτόσ ο κάνατοσ υποχωρεί.  

Στον τάφο του Λαηάρου αυτό ςυνζβθκε όταν ςτάκθκαν 
αντιμζτωποι ο κάνατοσ και θ  ηωι. Το ίδιο ςυνζβθκε ςτθν 
πόλθ Ναΐν όπου ςυναντικθκε το νεκρό ςώμα εκείνου του 
νζου με τον Κφριο, κακώσ πιγαιναν να τον κάψουν. Είπε ο 
Κφριοσ ςτθ μθτζρα του: «Μθ κλαισ. Και πλθςιάηοντασ 
άγγιξε το νεκροκρζβατο... και είπε: Νεανίςκε, ςε ςζνα λζω, 
ςικω επάνω. Και ο νεκρόσ ανακάκιςε, και άρχιςε να 
μιλάει". (Λουκ.7:14-15) 

Σιμερα, αυτι είναι θ μεγάλθ αλικεια που καλείται ο 
άνκρωποσ να ςυνειδθτοποιιςει: Ο Χριςτόσ αναςτικθκε!  
Είναι ηωντανόσ! Δε κα Τον ηθτάμε ανάμεςα ςτουσ νεκροφσ.   
Διαβάηουμε: «Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ είναι θ αρχι», που 
ςθμαίνει ότι ο κάνατοσ δεν ζχει πλζον μόνιμθ εγκατάςταςθ 
μζςα μασ. Αν θ καρδιά μασ ζχει δοκεί ςτον Χριςτό να 
ξζρουμε ότι για μασ υπάρχει θ ηωι. Ο Χριςτόσ υποςχζκθκε 
ςτθν Εκκλθςία Του ότι κα ζρκει να τθν πάρει. Γιατί ο 
Χριςτόσ είναι ηωντανόσ, είναι αιώνιοσ.   

Θ Ανάςταςθ του Χριςτοφ είναι ζνα γεγονόσ που τον 
αντίκτυπό του ζχει ςε όλθ τθν αιωνιότθτα. 

 «Ο Χριςτόσ, κακώσ αναςτικθκε από τουσ νεκροφσ, δεν 
πεκαίνει πλζον, κάνατοσ δεν τον κυριεφει». (Ρωμ.6:9) Αυτό 
είναι το μεγάλο μινυμα: Ζφυγε ο κάνατοσ μια για πάντα.  

17 
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Κάκε άνκρωποσ του Κεοφ, με αυτιν τθν ελπίδα 
αντιμετωπίηει τθν ώρα του κανάτου.  

Ο Χριςτόσ είναι ηωντανόσ. Μθν Τον ςκεφτείσ ποτζ ότι 
είναι αδφνατοσ για να επζμβει ςε οποιαδιποτε ανάγκθ ςου 
και μθν πιςτζψεισ ποτζ ότι αυτό που βγικε από το ςτόμα 
Του δεν μπορεί να το πραγματοποιιςει. «Δεν είναι τίποτα 
αδφνατο ςε Μζνα», βεβαιώνει. Χρειάηεται μονάχα το 
υπόβακρο τθσ πίςτθσ, τθσ άγιασ και  ηωισ υπακοισ ςτο 
κζλθμα του Κεοφ, για να μπορεί το Ρνεφμα του Κεοφ να 
δουλεφει μζςα ςου. Χρειάηεται να ςτζκομαι με τθν τζλεια 
αναξιότθτά μου, να αφινω να ενεργεί ο Κεόσ μζςα ςτθ ηωι 
μου, να μθ ηω εγώ αλλά να ηει ο Χριςτόσ και να λζω: 
«Μίλθςε Κφριε ο δοφλοσ Σου ακοφει». (1Σαμ.3:9) Τότε κα 
βλζπουμε τθν ενζργεια του Κεοφ ςτθ ηωι μασ.  

Οπότε, μζςα ςτθν απόλυτθ υπακοι και εμπιςτοςφνθ 
ςτο κζλθμα του Κεοφ, κα μποροφμε να προχωροφμε και 
κα ξζρουμε ότι ο Χριςτόσ είναι ηωντανόσ. Ανζβθκε ςτουσ 
Ουρανοφσ, κάκεται ςτα δεξιά του Κεοφ, μεςιτεφει για μασ 
και όλθ θ ηωι μασ είναι κάτω από τθ δικιά Του 
παρακολοφκθςθ χωρίσ να υπάρχει οφτε μία ςτιγμι που 
Αυτόσ να μθν είναι μαηί μασ. 

Ζχουμε ζναν ηωντανό Κφριο. Είπε ότι ςε τρεισ μζρεσ κα 
αναςτθκεί, αναςτικθκε. Π, τι υπόςχεται ο Κεόσ αυτό το 
πραγματοποιεί. Το δικό μασ μζροσ είναι να ξζρουμε ότι ο 
Χριςτόσ είναι αναςτθμζνοσ, να μθ Τον ηθτάμε ςε νεκρζσ 
κατευκφνςεισ. Εμείσ είμαςτε αδφναμοι και ανίκανοι, μόνο 
με τον Χριςτό μποροφμε να πάρουμε δφναμθ και ηωι. 

Ζτςι, αγαπθτοί, ασ προχωροφμε και να ξζρουμε ότι λίγο 
ακόμα και ο Ερχόμενοσ δε κα αργοποριςει. «Ο δε δίκαιοσ 
κα ηιςει εκ πίςτεωσ.»  



126 
 

Κακώσ ζχουμε αυτιν τθν προτροπι των αγγζλων: «Γιατί 
ηθτάτε το ηωντανό ανάμεςα ςτουσ πεκαμζνουσ;»                             
ασ γεμίςει θ καρδιά μασ με αυτι τθ χαρά και με αυτι τθ 
βεβαιότθτα ότι Αυτόσ ζχει αναλάβει όλθ μασ τθ ηωι.                   
Από μασ κζλει να διακθρφξουμε ςτουσ ανκρώπουσ γφρω 
μασ ότι ο Χριςτόσ ηει μζςα ςτθν προςωπικι μασ ηωι. 

Χριςτό Αναςτθμζνο 
Αν μζςα ςτθν καρδιά ςου ζχεισ ζναν Χριςτό όχι 

Αναςτθμζνο, από κει και πζρα δεν ξζρεισ ςε Ροιον ζχεισ 
πιςτζψει. Αν ζχεισ  ζναν Χριςτό μζςα ςτθ ηωι ςου, για τον 
Οποίο δεν είςαι πρόκυμοσ οφτε το ελάχιςτο να 
προςφζρεισ, δεν ζχεισ Χριςτό Αναςτθμζνο. Αν μζςα ςτθ 
ηωι ςου δεν ζχεισ πάρει τθν απόφαςθ να υπακοφςεισ ςτο 
κζλθμα του Κεοφ, δεν ζχεισ Χριςτό Αναςτθμζνο. Μθ μασ 
ξεγελάει ο Σατανάσ. Ριςτεφουμε ςτον Χριςτό, ξζρουμε για 
τθν Ανάςταςι Του, τθν διακθρφττουμε,  αλλά αν δεν τθν 
εκφράηεισ, δεν ζχεισ Αναςτθμζνο Χριςτό.  

Πλα τα μθνφματά Του ο Κεόσ τα δίνει ςε ςχζςθ με τθ 
Σταφρωςθ και τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ.  

Τι ζκανε ο Λθςοφσ Χριςτόσ; 
Το πρώτο που ζκανε ο Χριςτόσ με τθ κυςία Του ιταν να 

καταργιςει τθν Αμαρτία. Ο άνκρωποσ πεκαίνει μζςα ςτισ 
αμαρτίεσ του όχι γιατί δεν υπάρχει εξάλειψθ Αμαρτίασ, 
αλλά γιατί είναι αμετανόθτοσ και δεν πιςτεφει ςτο Χριςτό.  

Διαβάηουμε: «Φανερώκθκε (ο Χριςτόσ)… για να 
καταργιςει τθν αμαρτία με τθ κυςία του».  ( Εβρ.9:26).         
Πποιοσ από μασ νιώκει ότι είναι αμαρτωλόσ να ξζρει ότι ο 
Χριςτόσ κατιργθςε τθν Αμαρτία. Δεν ζχει καμία εξουςία 
επάνω μασ θ Αμαρτία. Τθν κατιργθςε ο Χριςτόσ. Τθν 
«ακζτθςε», λζει, με τθ κυςία Του πάνω ςτον Σταυρό. Και 
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ςτο 28 εδάφιο λζει: «Ο Χριςτόσ, ο οποίοσ μια φορά για 
πάντα προςφζρκθκε για να ςθκώςει τισ αμαρτίεσ πολλών, 
κα φανεί για μια δεφτερθ φορά χωρίσ αμαρτία  ς' εκείνουσ 
που τον προςμζνουν για ςωτθρία». Το ερώτθμα είναι: 
Νιώκεισ ότι θ Αμαρτία ζχει καταργθκεί από τθ ηωι ςου ι 
ςε ζχει εγκλωβίςει και ςε πνίγει και δεν μπορείσ να 
ανορκωκείσ; Δεν μπορείσ μζςα ςου να νιώςεισ τθ ηωι του 
Χριςτοφ; Ζνα πράγμα πρόςεξε: Ο Χριςτόσ με τθ κυςία Του 
ςτον Σταυρό  κατιργθςε τθν Αμαρτία και με τθν Ανάςταςι 
Του απζδειξε ότι πραγματικά καταργικθκε θ Αμαρτία ςου. 
Δεν ζχεισ παρά να  μετανοιςεισ, να τθν καταδικάςεισ και 
να πιςτζψεισ ς’ αυτό το μινυμα.  

Το δεφτερο πράγμα που κατιργθςε ο Χριςτόσ είναι ο 
κάνατοσ. Μθ φοβάςαι το κάνατο, δεν υπάρχει κάνατοσ. 
Υπάρχει απλώσ μεταφορά μζςα ςτα χρυςά παλάτια. 

Διαβάηουμε: «Επειδι, λοιπόν, τα παιδιά ζγιναν κοινωνοί 
ςάρκασ και αίματοσ, κι αυτόσ παρόμοια ζγινε μζτοχοσ από 
τα ίδια, για να καταργιςει, διαμζςου τοφ κανάτου, αυτόν 
που ζχει το κράτοσ τοφ κανάτου, δθλαδι, τον διάβολο». 
(Εβρ.2:14) Καταργικθκε ο κάνατοσ, μθ ςε φοβίηει. Δε 
φοβάται ο Χριςτιανόσ. Αν φοβάςαι πρόςεξε μιπωσ ο 
Αναςτθμζνοσ Χριςτόσ δεν υπάρχει μζςα ςτθν καρδιά ςου. 
Είναι βζβαια εχκρόσ ο κάνατοσ, αλλά τον αντιμετωπίηεισ με 
τθ δφναμθ του Αναςτθμζνου Χριςτοφ.  

Διαβάηουμε ότι φανερώκθκε ο Σωτιρασ Λθςοφσ Χριςτόσ:                       
"ο οποίοσ κατιργθςε τον κάνατο, ζφερε ςε φωσ τθ ηωι και 
τθν αφκαρςία διαμζςου τοφ ευαγγελίου» (2Τιμ.1:10). 

Το τρίτο που κατζςτρεψε  ο Χριςτόσ είναι τα ζργα του 
Διαβόλου.  «Γι' αυτό φανερώκθκε ο Υιόσ τοφ Κεοφ, για να 
καταςτρζψει τα ζργα τοφ διαβόλου." (1Λωάν.3:8) 
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Κάποτε όταν ιμουν ςτον Καναδά πιγαμε ς’ ζνα 
ηωολογικό κιπο. Υπιρχε εκεί ζνα νθςάκι με κάτι δζντρα και 
γφρω-γφρω είχε νερό. Στο νθςάκι υπιρχαν δφο γορίλεσ. 
Ιταν άγριοι και κοιτοφςαν τον κόςμο! Κανζνασ όμωσ δε 
φοβόταν. Γιατί ο γορίλασ φοβάται το νερό. Δεν τολμάει να 
μπει ςτο νερό. Αν όμωσ κάποιο παλιόπαιδο τολμοφςε να 
μπει ςτο νερό και να πάει κοντά ςτον γορίλα κα το ξζςχιηε.                               

Ο Χριςτόσ κατζςτρεψε τα ζργα του Διαβόλου. Αν τώρα 
αυτόσ δουλεφει ςτθ ηωι μασ είναι γιατί πάμε εμείσ και του 
δίνουμε τόπο. Δεχόμαςτε τα μθνφματα και τα ςυνκιματα 
τα δικά του. Γι’ αυτό να μθν τον φοβάςαι. Να φοβάςαι τθν 
καρδιά ςου, μιπωσ θ καρδιά ςου κάνει νερά. Αν θ καρδιά 
ςου είναι κολλθμζνθ ςτον Χριςτό, μθ φοβάςαι, δεν ζχει ο 
Διάβολοσ καμιά εξουςία επάνω ςου. Τθ μόνθ εξουςία που 
ζχει είναι να κανατώςει το ςώμα. Κι αυτιν τθν ζχει μζχρι 
να ζρκει ο Χριςτόσ, οπότε  καταργείται ο κάνατοσ. 

Ρροχωρώντασ, λζει ότι ο Χριςτόσ όχι μόνο κατιργθςε 
τθν Αμαρτία πάνω ςτον Σταυρό αλλά και τθν κακάριςε 
μζςα από τθν καρδιά μασ. Ο Κεόσ λζει: «μασ αγάπθςε και 
απζςτειλε τον Υιό του ωσ μζςον εξιλαςμοφ για τισ αμαρτίεσ 
μασ» (1Λωάν.4:10).  Και: «Σο αίμα τοφ Ιθςοφ Χριςτοφ, του 
Υιοφ του, μασ κακαρίηει από κάκε αμαρτία» (1Λωάν.1:7). 

Γι’ αυτό, εγώ, ο άκλιοσ και ο ελεεινόσ, ο γεμάτοσ 
αμαρτία τολμάω να ςτακώ μπροςτά ςτον Κεό. Γιατί το 
Αίμα του Λθςοφ Χριςτοφ με κακαρίηει από κάκε αμαρτία. Ο 
Χριςτόσ ζγινε ιλαςμόσ για τισ αμαρτίεσ μασ και μασ κάνει 
άγιουσ ςτθ βάςθ του Σταυροφ και τθσ Ανάςταςισ Του. 

Το άλλο που ζκανε ο Χριςτόσ είναι θ ςυςταφρωςθ του 
παλαιοφ μασ ανκρώπου. Εδώ κρφβεται όλο το μυςτικό τθσ 
πνευματικισ μασ ηωισ, τθσ νίκθσ και του κριάμβου.                      
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Ο Χριςτόσ δεν πιρε μόνο τισ αμαρτίεσ μασ ςτον Σταυρό, 
αλλά κάρφωςε εκεί και τον παλαιό μασ άνκρωπο. Κράτα 
τον εκεί καρφωμζνο διά πίςτεωσ μζςα ςτθν καρδιά ςου 
και κα δεισ πώσ κα είναι θ ηωι ςου! Μια ηωι που κα 
ανεβαίνεισ από νίκθ ςε νίκθ, από κρίαμβο ςε κρίαμβο. 
Γράφει: «Ο παλιόσ μασ άνκρωποσ ςυςταυρώκθκε για να 
καταργθκεί το ςώμα τθσ αμαρτίασ.» (Ρωμ.6:6) 

Ο απ. Ραφλοσ αναφζρεται ςτο μυςτικό τθσ πετυχθμζνθσ  
πνευματικισ του ηωισ. Λζει ο ίδιοσ: «Μαηί με τον Χριςτό 
ζχω ςυςταυρωκεί· ηω  όχι πλζον εγώ, αλλά ο Χριςτόσ ηει 
μζςα ςε μζνα...» (Γαλ.2:20) 

Αν ο παλιόσ μου άνκρωποσ δε ςταυρωκεί πάνω ςτον 
Σταυρό μαηί με τον Χριςτό θ ςυγχώρθςθ των αμαρτιών μου 
δεν μπορεί να ζχει ουςιαςτικό αποτζλεςμα, για τον εξισ 
λόγο: Ο παλιόσ άνκρωποσ δε διορκώνεται, ο παλιόσ 
άνκρωποσ μόνο ςταυρώνεται. Αν προςπακείσ να 
διορκώςεισ τον παλιό ςου άνκρωπο είςαι χαμζνοσ. 

Συηθτοφςα αυτζσ τισ μζρεσ με κάποιον αδελφό και μου 
ζλεγε το εξισ: «Εγώ κάπνιηα 45 χρόνια. Ηιτθςα από τον 
Κφριο και με ελευκζρωςε. Για ζναν χρόνο ιμουν 
ελευκερωμζνοσ. Τώρα όμωσ ξαναγφριςα. Κάκε μζρα που 
ξυπνάω το πρόβλθμά μου είναι αυτό. Ρώσ κα ελευκερωκώ; 
Πλθ θ πνευματικι μου ικμάδα ςτραγγαλίηεται απ’ αυτό το 
πάκοσ. Δεν μπορώ να απαλλαγώ».  

Ρώσ μποροφςε ζνα χρόνο να είναι ελευκερωμζνοσ και 
τώρα δεν μπορεί; Ξζρετε ο παλιόσ μασ άνκρωποσ μοιάηει 
με ζνα ελατιριο. Πςο  ζχεισ πατθμζνο το ελατιριο δεν 
μπορεί να πεταχτεί. Πταν όμωσ το αφιςεισ ι μειώςεισ τθ 
δφναμι του, τόςο ανεβαίνει. Κι αν αφαιρζςεισ όλθ τθ 
δφναμθ, αμζςωσ πετιζται επάνω.  
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Τον παλιό μασ άνκρωπο πρζπει να τον κρατάμε 
ςταυρωμζνο κάκε μζρα. Αυτι είναι θ ζννοια: «Κάκε μζρα 
κα ςθκώςεισ τον ςταυρό ςου και κα προχωρείσ». Αν ο 
παλιόσ μασ άνκρωποσ δεν καρφωκεί και δεν τον 
διατθριςουμε καρφωμζνο επάνω ςτον Σταυρό, αυτόσ κα 
δράςει. Μπορεί να τον ζχεισ ςταυρωμζνο 20 χρόνια, αν τον 
αφιςεισ κα πεταχτεί και κα κάνει αυτά που ζκανε πριν 20 
χρόνια. Ο παλιόσ άνκρωποσ δε βελτιώνεται.   

Αυτι είναι μια αλικεια αγαπθτοί που πρζπει να τθν 
κρατιςουμε. Κάκε υποχώρθςθ να ξζρουμε ότι μειώνει τθ 
δφναμθ που κρατάει τον παλιό μασ άνκρωπο καρφωμζνο. 

 Και ζνα τελευταίο. Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: Ο Χριςτόσ 
αναςτικθκε για να μασ κάνει δυνατοφσ. Ναι, να μασ κάνει 
δυνατοφσ. «Μα», κα μου πεισ, «είναι δυνατόν εγώ που 
ιμουν ζρμαιο όλων των πακών μου και ιμουν 
πλατανόφυλλο και μια από δω γφριηα μια από κει γφριηα;» 
«Ναι, εςφ». Ο απ. Ραφλοσ ιταν «υπερβολικά μαινόμενοσ». 
Κι όμωσ ζγινε δυνατόσ. «Δαμάηω και δουλαγωγώ το ςώμα 
μου» ζλεγε.  

 «Χωρίσ Εμζνα», λζει ο Χριςτόσ, «δεν μπορείτε να κάνετε 
τίποτα».  

Άρα γινόμαςτε δυνατοί όταν είμαςτε ενωμζνοι με τον 
Αναςτθμζνο Χριςτό, όπωσ το κλιμα είναι με το αμπζλι.  

Στθν επιςτολι προσ Ρωμαίουσ εκεί πλζον μασ δίνει το 
κρίαμβο του πιςτοφ: «Σε όλα αυτά υπερνικοφμε, διαμζςου 
εκείνου που μασ αγάπθςε». (Ρωμ.8:37) 

Αυτό είναι το μινυμα τθσ Ανάςταςθσ, αγαπθτοί 
αδελφοί.  Δεν είναι το Ράςχα να πασ να δεισ καινοφρια 
μζρθ και να απολαφςεισ τθ ηωι με τα διάφορα ικθ και 
ζκιμα που ςυνθκίηουν αυτζσ τισ μζρεσ οι άνκρωποι, αλλά 
είναι για να μάκεισ ότι ο  ΧΡΛΣΤΟΣ ςε κάνει ΔΥΝΑΤΟ! 
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ΑΡΚΕΛ ΣΕ ΣΕΝΑ Θ ΧΑΡΘ ΜΟΥ   
«Αρκεί ςε ςζνα θ χάρθ Μου, 

γιατί θ δφναμι μου μζςα ςτθν 
αδυναμία φαίνεται τζλεια». 

(1Κορινθ.12:9) 

           Το κζμα μασ είναι: «Αρκεί ςε ςζνα θ Χάρθ Μου»! 
Πλοι μασ ζχουμε ν’ αντιμετωπίςουμε ςτθ ηωι μασ 

δυςκολίεσ. Δεν υπάρχει άνκρωποσ που να μθν περνάει από 
δφςκολα μονοπάτια. Μπορεί να μθν είναι ίδια τα 
μονοπάτια, αλλά το βάροσ και οι ενοχλιςεισ είναι πάντοτε 
οι ίδιεσ. Πλοι μασ, ωσ άνκρωποι του Κεοφ, ξζρουμε ότι εκεί 
που πρζπει να ποφμε τα προβλιματά μασ κι από κει που 
πρζπει να ηθτιςουμε τθ βοικειά μασ είναι ο Κεόσ.  

Στον Ψαλμό 121 λζει ο άνκρωποσ του Κεοφ: «Υψώνω τα 
μάτια μου ςτα  βουνά και ρωτάω: Από ποφ κα ζρκει θ 
βοικειά μου;» Και απαντάει: «Θ βοικειά μου ζρχεται από 
τον Κφριο,  ο Οποίοσ δθμιοφργθςε τον Ουρανό και τθ γθ». 

Ρράγμα που δείχνει ότι θ βοικειά μου και οι λφςεισ 
όλων των προβλθμάτων μου ζρχονται από τον Κφριο.  

Αυτό που κζλει να μασ πει εδώ ο λόγοσ του Κεοφ είναι 
ότι ςτθ ηωι μασ, παρ’ όλα τα προβλιματα,  παρ’ όλο που 
υποφζρουμε και πιεηόμαςτε, κάπου αλλοφ πρζπει να 
ςτρζψουμε τθν προςοχι μασ.  

Πταν ο λόγοσ του Κεοφ μάσ δίνει αυτό το μινυμα δεν 
είναι για να ξεχάςουμε το πρόβλθμά μασ ι για να 
ελευκερωκοφμε κάπωσ από τθν πίεςθ που μασ κατζχει, 
όπωσ κάνει ο κόςμοσ ςτρζφοντασ τθν προςοχι των 
ανκρώπων προσ άλλεσ κατευκφνςεισ,  αλλά είναι για να 
δώςει ο Κεόσ τθ λφςθ και τθν κατεφκυνςθ εκείνθ θ οποία 
πραγματικά μασ χρειάηεται.  Το παράδειγμα που μασ δίνει 
εδώ ο λόγοσ του Κεοφ είναι  το εξισ: Ο απ. Ραφλοσ 

18 
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περνοφςε από μια δφςκολθ κατάςταςθ. Είχε ζναν ςκόλοπα 
ςτο ςώμα του  εξαιτίασ του οποίου υπζφερε. 
Ρεριγράφοντασ ο ίδιοσ  τον ςκόλοπα λζει ότι, ζνασ άγγελοσ 
του Σατανά του ζδινε ςκαμπίλια. Ραρ’ όλο που ηθτοφςε 
από τον Κφριο να τον ελευκερώςει ςφμφωνα με τθν 
προτροπι Του: «Μθ μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, ςε κάκε τι, 
τα ηθτιματά ςασ ασ γνωρίηονται ςτον Κεό με ευχαριςτία 
διαμζςου τθσ προςευχισ και τθσ δζθςθσ» (Φιλιπ.4:6),                   
ο Κφριοσ δεν του ζδινε λφςθ ςτο πρόβλθμά του. Τθν πρώτθ 
φορά που προςευχικθκε δεν πιρε καμία απάντθςθ. Τθ 
δεφτερθ φορά πάλι δεν πιρε καμία απάντθςθ. Τθν τρίτθ 
φορά τοφ απάντθςε ο Κφριοσ μεταφζροντάσ τον ςτθ Χάρθ. 
Του είπε: «Σου είναι αρκετι θ Χάρθ Μου».  

Ξζρετε, εκεί είναι όλο το μυςτικό. Μζςα ςτθ ηωι μασ 
περνάμε πολλζσ φορζσ από δυςκολίεσ τισ οποίεσ οφτε 
μποροφμε να τισ αντιμετωπίςουμε οφτε λφςεισ ζχουμε. 
Οπωςδιποτε ηθτάμε από τον Κεό. Ο Κεόσ είναι ο Ρατζρασ 
μασ, είναι Εκείνοσ που μασ αγαπάει και διακθρφττει: «Δεν 
είναι τίποτα αδφνατο ςε Μζνα». Αναςταίνει ακόμα και 
νεκροφσ, ανατρζπει όλα τα δεδομζνα, αλλά λζει το εξισ: 
«Εςφ δε κα πρζπει να μζνεισ ςτθν οποιαδιποτε λφςθ του 
προβλιματόσ ςου. Δε κα μαηζψεισ ζνα τςουβάλι με τα 
«γιατί» ςου, όπωσ λζνε μερικοί: «Κα μαηζψω ζνα τςουβάλι 
με τα «γιατί» μου και όταν πάω ςτον ουρανό κα τα εκκζςω 
μπροςτά ςτον Κεό και κα Τον ρωτιςω: Γιατί ςυνζβθκε 
αυτό και εκείνο και το άλλο;» 

 
 Στον Ουρανό βλζπουμε τουσ  24 πρεςβφτερουσ και τα 4 

όντα γφρω απ’ τον Χριςτό να διακθρφττουν: «Εςφάγθσ και 
τουσ αγόραςεσ από κάκε ζκνοσ, γλώςςα, λαό, φυλι και 
τουσ ζκανεσ βαςιλείσ και ιερείσ».(Αποκ.5:9-10)  
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Ο Ρονθρόσ κζλει ςτα διάφορα δφςκολα μονοπάτια που 
περπατάμε να μασ αποςπάςει από το Ρρόςωπο του 
Χριςτοφ, από το ζργο και τθ χάρθ Του. Κι ζρχεται ο λόγοσ 
του Κεοφ να μασ πει: «Δε κα φφγεισ από τον Σταυρό, δε κα 
φφγεισ από τθ Χάρθ του Κεοφ, δε κα φφγεισ από το 
Ρρόςωπο του Χριςτοφ, δε κα φφγεισ από τθ λφτρωςθ που 
ζκανε ο Χριςτόσ πάνω ςτον Σταυρό».  

Ο Ρονθρόσ προςπακεί να κολλιςει τισ καρδιζσ μασ ςτισ 
αποτυχίεσ μασ, ςτουσ φόβουσ και ςτισ αντιξοότθτζσ μασ, ςε 
ό, τι μασ πονάει, μασ ενοχλεί και μασ βαςανίηει.  

Το ίδιο πρόβλθμα είχε και ο Ραφλοσ. Τον βαςάνιηε ο 
ςκόλοπασ, ο ςατανικόσ άγγελοσ που τον ράπιηε.  

Κακώσ, λοιπόν, περνάμε κι εμείσ από ζνα ςωρό 
δυςκολίεσ, αντίξοεσ καταςτάςεισ και επικεντρώνεται όλθ θ 
προςοχι μασ επάνω ςτο πρόβλθμά μασ,  ζρχεται ο λόγοσ 
του Κεοφ και λζει: «Κα κάνεισ μια μετάκεςθ. Κα ςτρζψεισ 
το μάτι ςου ςτον Σταυρό του Χριςτοφ». Στθν προκειμζνθ 
περίπτωςθ ςτθ Χάρθ. Αν δεν καταλάβουμε αυτόν τον 
τρόπο αντιμετώπιςθσ που μασ δίνει ο λόγοσ του Κεοφ, δε 
κα μποροφμε να είμαςτε νικθτζσ και δε κα μποροφμε να 
απαλλαγοφμε από τα ςφιξίματα του πονθροφ.  

Στθ ηωι μασ υπάρχει μία κζςθ, ςτθν οποία πρζπει να 
ςτραφοφμε: Ο Σταυρόσ του Χριςτοφ, θ Χάρθ του Κεοφ.  

Αυτό το μινυμα ο απ. Ραφλοσ μποροφςε να το 
καταλάβει καλά, κακώσ ζνιωκε τθν κατάςταςι του.   

Σε μια περίπτωςθ λζει: «Εγώ είμαι ο ελάχιςτοσ από τουσ 
αποςτόλουσ... δεν είμαι άξιοσ να ονομάηομαι απόςτολοσ, 
επειδι καταδίωξα τθν εκκλθςία τοφ Κεοφ.  Αλλά, με τθ 
χάρθ τοφ Κεοφ είμαι ό, τι είμαι.» (1Κορινκ.15:9-10) Σε άλλθ 
περίπτωςθ λζει: «Ο Λθςοφσ Χριςτόσ ιρκε ςτον κόςμο για να 
ςώςει αμαρτωλοφσ, των οποίων πρώτοσ είμαι εγώ». (1Τιμ.1:15) 
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Άμα νιώςεισ μια τζτοια κατάςταςθ, άμα ζχεισ ζνα τζτοιο 
μεγάλο προβλθματιςμό μζςα ςου, τότε μονάχα μπορείσ να 
εκτιμιςεισ τι ςθμαίνει: «Αρκεί ςε ςζνα θ Χάρθ Μου.» 

Θ ηωι, αγαπθτοί, ζχει ζνα ςωρό μονοπάτια. Μικροί και  
μεγάλοι περπατάμε τα δικά μασ μονοπάτια. Ο λόγοσ όμωσ 
του Κεοφ λζει: «Τα μάτια ςου δε κα τα κολλιςεισ ςτο 
πρόβλθμά ςου. Κα τα κολλιςεισ ςτον Κφριο Λθςοφ 
Χριςτό». Λζει: «Αποβλζποντεσ ςτον αρχθγό και τελειωτι 
τθσ πίςτεώσ μασ τον Κφριο Ιθςοφ Χριςτό». (Εβρ.12:2) 

Το ίδιο πράγμα ενιργθςε ο Κφριοσ ςτον Νικόδθμο, ο 
οποίοσ Τον αναγνώριςε δάςκαλο ςταλμζνο απ’ τον Κεό. Ο 
Χριςτόσ όμωσ τον πιγε ςτθν Αναγζννθςθ. Του είπε:                 
«Αν κάποιοσ δε γεννθκεί άνωκεν δεν μπορεί να δει τθ 
βαςιλεία των Ουρανών». (Λωάν.3:3) 

Το ίδιο ζκανε και ςτθ Σαμαρείτιςςα. Κάποια ώρα πάνω 
ςτθ ςυηιτθςθ γφρω από το νερό, τθσ είπε ο Χριςτόσ: 
«Φώναξε τον άντρα ςου». Με τθ φράςθ αυτι, τελικά τθν 
πιγε ςτθν αποκάλυψθ του Μεςςία. (Λωάν.4:16,26) 

Ξζρετε, ο Κεόσ ζχει ζναν ςτόχο ςτθ ηωι μασ: Να μασ 
αποκαλφψει το Ρρόςωπό Του.  

 
Κάκε φορά που περνάμε από διάφορα μονοπάτια τα 

οποία είναι άςχθμα, τα οποία είναι δυςάρεςτα και μασ 
ενοχλοφν, ζνασ είναι ο ςκοπόσ Του: Να μασ αποκαλφψει το 
Ρρόςωπό Του, τα αιώνια ςχζδιά Του. Είδατε τι λζει;  

«Θ ελαφριά μασ κλίψθ κατεργάηεται ςε μασ, από 
υπερβολι ςε υπερβολι αιώνιο βάροσ δόξασ.» (2Κορ.4:17)                             
Ππου κι αν διαβάςουμε ςτον λόγο του Κεοφ μασ πθγαίνει 
τελικά ςτον Γολγοκά. «Μα», κα μου πείτε «Θ λφςθ εκεί 
είναι;» «Ναι, θ λφςθ εκεί είναι». 
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Θ Χάρθ του Κεοφ 
Θ Χάρθ του Κεοφ είναι το πρώτο πράγμα που καλείται ο 

πιςτόσ να διατθριςει μζςα ςτθ ηωι του. Κι όταν ζχουμε 
δφςκολα μονοπάτια να μθν ξεχνάμε ότι θ Χάρθ του Κεοφ 
είναι αρκετι και ότι αυτι θ Χάρθ  μάσ δίνει τθ λφςθ ςε όλα 
μασ τα προβλιματα. Μασ διαβεβαιώνει ο λόγοσ του Κεοφ: 
«Αυτόσ, που τον ίδιο του τον Τιό δεν λυπικθκε, αλλά τον 
παρζδωςε για χάρθ όλων μασ, πώσ και μαηί μ' αυτόν δεν 
κα χαρίςει ςε μασ τα πάντα;»  (Ρωμ.8:32) 

 
Μου ζλεγε μια πιςτι: «Απόςτολε, ξζρεισ από τι βρώμικθ 

ηωι ζχω περάςει. Ο Σατανάσ  προςπακεί να μου φζρει 
μπροςτά μου αυτι τθ ηωι και να μου δθμιουργιςει 
ςτενοχώριεσ, πιζςεισ, φόβουσ». Τθσ είπα: «Κα ςτακείσ ςτθ 
Χάρθ του Κεοφ. Κα κρατιςεισ αυτό που είπε ο Κφριοσ ςτον 
Ραφλο: «Αρκεί ςε ςζνα θ Χάρθ μου». Είμαςτε κάτω από τθ 
Χάρθ του Κεοφ. Γι’ αυτό, όλεσ μασ  οι δυςκολίεσ, όλα μασ 
τα προβλιματα είναι λυμζνα κάτω από αυτι τθ Χάρθ». 

 
Πταν ο απ. Ραφλοσ εκεί ςτθ Δαμαςκό ζνιωςε τθν τζλεια 

ακλιότθτα τθσ αμαρτίασ του, εκείνο που ενιργθςε ςτθ ηωι 
του ιταν θ Χάρθ του Κεοφ. Είδε ςτον Σταυρωμζνο και 
Αναςτθμζνο Λθςοφ Χριςτό τθ Χάρθ του Κεοφ.   

Μζςα λοιπόν ςτισ αδυναμίεσ μασ, ακόμα και ςτισ 
πτώςεισ μασ, μθν ξεχνάμε ότι θ Χάρθ του Κεοφ 
φανερώνεται. 

 
Ρροςοχι 
Μόνο ζνα πράγμα να προςζξουμε. Να μθν 

εκμεταλλευτοφμε τθ Χάρθ του Κεοφ, να μθ φφγουμε από 
το περιεχόμενο τθσ Χάρθσ του Κεοφ.  
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Στθν Επιςτολι του ςτον Τίτο ο απ. Ραφλοσ γράφει: 
«Φανερώκθκε θ ςωτιρια χάρθ τοφ Θεοφ προσ όλουσ τοφσ 
ανκρώπουσ, θ οποία μάσ διδάςκει να αρνθκοφμε τθν 
αςζβεια και τισ κοςμικζσ επικυμίεσ, και να ηιςουμε με 
ςωφροςφνθ και με δικαιοςφνθ και με ευςζβεια ςτον 
παρόντα αιώνα, προςμζνοντασ τθ μακάρια ελπίδα, και τθν 
επιφάνεια τθσ δόξασ τοφ μεγάλου Κεοφ και Σωτιρα μασ 
Λθςοφ Χριςτοφ». (Τιτ.2:11-13).  

 
Θ Χάρθ του Κεοφ δεν ζχει ςκοπό να μασ αφιςει ςτθ ηωι 

αχαλίνωτουσ πνευματικά. Δεν ζχει ςκοπό να μασ ρίξει ξανά  
μζςα ςτθν αμαρτία και ςτθν ακλιότθτά μασ, αλλά ζχει ζναν 
ςτόχο: Να μασ βοθκιςει να αρνθκοφμε τθν αςζβεια και τισ 
κοςμικζσ επικυμίεσ και μζςα ς’ αυτόν τον κόςμο να 
ηιςουμε με ςωφροςφνθ, με δικαιοςφνθ και με ευςζβεια 
και να περιμζνουμε τθν επιφάνεια τθσ δόξασ του Κεοφ και 
του Σωτιρα μασ Χριςτοφ. Γι’ αυτό ςτθ ηωι μασ πρζπει να 
ξζρουμε ότι είναι αρκετι θ Χάρθ του Κεοφ.   

Κακώσ λοιπόν διανφουμε τθ ηωι με όλα τα δφςκολα 
μονοπάτια και ηθτάμε από τον Κεό λφςθ και δε φαίνεται 
λφςθ, ζνα να ξζρουμε: «Είναι αρκετι θ Χάρθ του Θεοφ». 

 
Ζνασ αδελφόσ, κακώσ περνοφςε φοβεροφσ πόνουσ, 

ηιτθςε από τα παιδιά τθσ χορωδίασ που τον επιςκζφτθκαν 
ςτο νοςοκομείο: «Κάντε μου μία χάρθ. Γράψτε ς’ ζνα χαρτί: 
«Αρκεί ςε ςζνα θ Χάρθ μου», να το κρεμάςω απζναντι απ’ 
το κρεβάτι μου, να μείνω ς’ αυτι τθ διακιρυξθ και να 
πεκάνω κάτω από αυτιν τθ διακιρυξθ». 

 
Μακάρι, αγαπθτοί, να πεκάνουμε κι εμείσ κάτω απ’ 

αυτιν τθ διακιρυξθ! 
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Συηιτθςθ 
Ερώτθςθ ακροατι: Ρώσ μποροφν αυτά να γίνουν; 
Απάντθςθ ομιλθτι: Αν ο Κεόσ μάσ χάριςε τον Γιο Του, 

πώσ μαηί μ’ Αυτόν δε κα μασ χαρίςει και τα πάντα; Μζςα 
ςτα «πάντα», είναι τα «πάντα». Είτε αυτά είναι υποςχζςεισ 
του Κεοφ είτε είναι λφςεισ ςε προβλιματα.  

Ξζρετε, αυτό το ηιτθμα του Σταυροφ του Χριςτοφ 
χρειάηεται πιο βακιά να το καταλάβουμε. Στον Ουρανό 
μνθμονεφεται μόνο θ ςφαγι Του.  

Οι Επιςτολζσ προσ Εφεςίουσ και Κολοςςαείσ 
φανερώνουν πολλά ςθμεία του περιεχομζνου του ζργου 
του Χριςτοφ ςτον Σταυρό. Διαβάηουμε: «Μζςα ς' αυτόν 
κατοικεί ολόκλθρο το πλιρωμα τθσ κεότθτασ ςωματικά·  
και μζςα   ς' αυτόν είςτε πλιρεισ». (Κολ.2:9-10) 

Οπότε όλα τα «γιατί» που ζχουμε,  ςβινουν.  Μθν 
ξεχνάμε ότι «ο Θεόσ ςυνεργεί τα πάντα για καλό                        
γι’ αυτοφσ που Σον αγαπάνε».(Ρωμ.8:28) 

Ιταν ζνασ αδελφόσ ςτο Βόλο με ζνα πόδι. Κάκε φορά 
που προςευχόταν ευχαριςτοφςε τον Κεό γιατί του κόπθκε 
το πόδι και αυτό ζγινε αιτία να γνωρίςει τον Κεό.  

Δεν μποροφμε πολλά πράγματα να εξθγιςουμε, αν δεν 
καταλάβουμε πρώτα το ζργο του Χριςτοφ και τθ Χάρθ Του. 
Ο απ. Ραφλοσ λζει: «Να γνωρίςω Αυτόν και τθ δφναμθ τθσ 
Ανάςταςισ Του και τθν κοινωνία των πακθμάτων Του 
ςυμμορφοφμενοσ με τον κάνατό Του». (Φιλιπ.3:10) 

Πλθ θ ηωι μασ, από τότε που μετανοιςαμε, πιςτζψαμε 
και δεχτικαμε τθ Χάρθ του Χριςτοφ και ιρκε το Ρνεφμα 
του Κεοφ και μασ αναγζννθςε, περικλείεται μζςα ςτο 
πρόςωπο του Χριςτοφ.  Γι’ αυτό λζει: «Σα πάντα να τα 
κάνετε για τθ δόξα του Θεοφ». (1Κορ.10:31)   
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Θ Σθμαςία τθσ Χάρθσ 

Τθν εποχι που γεννικθκε ο τελευταίοσ βαςιλιάσ, ο 
Κωνςταντίνοσ, ο πατζρασ του ζδωςε ςε όλουσ τουσ 
κατάδικουσ αμνθςτία. Ανάμεςά τουσ ιταν 5 
καταδικαςμζνοι ςε κάνατο. Πταν πιγε ο διευκυντισ των 
φυλακών να αναγγείλει το χαρμόςυνο γεγονόσ, είδε τθν 
εξισ εικόνα: Οι 4 χοροπθδοφςαν από τθ χαρά τουσ, ο ζνασ 
του λζει: «Εμζνα δε μου χρειάηεται χάρθ». Το αποτζλεςμα 
ιταν: Οι 4 δεν εκτελζςτθκαν, αυτόσ εκτελζςτθκε.  

Θ λζξθ «Χάρθ» δεν ζχει καμία ςθμαςία για ζναν που δε 
νιώκει τθν καταδίκθ του. Για ζναν όμωσ που τθν νιώκει, θ 
λζξθ Χάρθ είναι θ πιο όμορφθ λζξθ που ποτζ άκουςε.  

«Θ ςωτιριοσ Χάρθ», λζει ο λόγοσ του Κεοφ, «ιρκε ςε 
όλουσ τουσ ανκρώπουσ». Αυτό ςθμαίνει ότι όλοι μασ 
βριςκόμαςτε ςτθν  κατάςταςθ τθσ τραγικισ καταδίκθσ. 
Ράνω ςε όλουσ μασ κρζμεται θ αιώνιοσ καταδίκθ. Και ςε 
όλουσ μασ «φανερώκθκε θ ςωτιρια χάρθ του Κεοφ».  

 
Γι’ αυτό, άνκρωπζ μου, το καλφτερο πράγμα που ζχεισ 

να κάνεισ είναι να αναγνωρίςεισ τθν κατάςταςι ςου,  το 
ζγκλθμά ςου απζναντι ςτον Κεό.  

Ο Κεόσ ςοφ ζχει δώςει Χάρθ,  θ οποία είναι θ μόνθ που 
ςβινει το ζγκλθμά ςου, θ οποία αποτινάςςει όλεσ τισ 
ςυνζπειεσ τθσ πνευματικισ αποςταςίασ ςου από τον Κεό, θ 
οποία ςε αποκακιςτά.  

Ρώσ ιρκε αυτι θ Χάρθ; «Θ Χάρθ αυτι ιρκε από τον Κεό 
μζςω του Λθςοφ Χριςτοφ, ο Οποίοσ πζκανε για μασ πάνω 
ςτον Σταυρό, για να μασ λυτρώςει από κάκε ανομία και να 
μασ κακαρίςει ςτον εαυτό Του λαό εκλεκτό ηθλωτι καλών 
ζργων». (Τίτ.2:11-14) 
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    ΡΑΡΑΒΟΛΘ ΤΟΥ ΡΟΝΘΡΟΥ ΔΟΥΛΟΥ 
         «Θ βαςιλεία των ουρανών ομοιώκθκε με άνκρωπο 

βαςιλιά, που κζλθςε   να εξετάςει τουσ λογαριαςμοφσ του 
με τουσ δοφλουσ του… , φζρκθκε  ς' αυτόν ζνασ οφειλζτθσ 
10.000 ταλάντων. Και επειδι δεν είχε να τα αποδώςει,                            
ο κφριόσ του πρόςταξε να πουλθκεί αυτόσ... και όλα όςα 
είχε, και να αποδοκεί  αυτό που χρωςτοφςε…. ο δοφλοσ, 
ζπεςε ςτα πόδια του, τον προςκυνοφςε, λζγοντασ:                 
Κφριε,  μακροκφμθςε ςε μζνα, και κα ςου τα αποδώςω 
όλα…. ο κφριοσ  ςπλαχνίςτθκε, τον άφθςε  ελεφκερο, του 
χάριςε μάλιςτα και το δάνειο.   

Πταν, όμωσ, εκείνοσ ο δοφλοσ βγικε ζξω, βρικε ζναν 
από τουσ ςυνδοφλουσ του, που του χρωςτοφςε 100 
δθνάρια· και αφοφ τον ζπιαςε τον ζπνιγε, λζγοντασ: 
Απόδωςζ μου ό, τι χρωςτάσ.  Ρζφτοντασ, λοιπόν, ο 
ςφνδουλόσ του ςτα πόδια του, τον παρακαλοφςε,  
λζγοντασ: Μακροκφμθςε ςε μζνα, και κα ςου  δώςω όλα. 
Εκείνοσ, όμωσ… τον ζβαλε ςε φυλακι, μζχρισ ότου 
αποδώςει εκείνο που χρωςτοφςε. Βλζποντασ…  οι 
ςφνδουλοί του αυτά που ζγιναν,  λυπικθκαν υπερβολικά· 
και…     φανζρωςαν ςτον κφριό τουσ όλα όςα ζγιναν.   
Τότε…. τον προςκάλεςε ο κφριόσ του, του λζει:                                                                                                    
Δοφλε πονθρζ, όλο εκείνο το χρζοσ ςοφ το χάριςα, επειδι 
με παρακάλεςεσ·  δεν ζπρεπε κι εςφ να ελειςεισ τον 
ςφνδουλό ςου, όπωσ κι εγώ ςε ελζθςα; Και επειδι ο 
κφριόσ του οργίςτθκε, τον παρζδωςε ςτουσ βαςανιςτζσ, 
μζχρισ ότου αποδώςει ς' αυτόν ολόκλθρο εκείνο που 
όφειλε… Ζτςι και ο ουράνιοσ Πατζρασ μου κα κάνει                                           
ςε ςασ, αν δεν ςυγχωριςετε από τθν καρδιά ςασ                        
κάκε ζνασ ςτον αδελφό του τα παραπτώματά τουσ» . 
(Ματκ. 18:23-35) 

19 
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         Θ παραβολικι αυτι ιςτορία, που τθ διθγικθκε ο 
Χριςτόσ, ζχει να δώςει ζνα ςοβαρό μινυμα, γφρω απ’ το 
οποίο υπάρχει μεγάλθ ςφγχυςθ ανάμεςα ςτουσ πιςτοφσ.  

Υπάρχει μία διδαςκαλία, θ οποία λζει: «Από τθ ςτιγμι 
που ο άνκρωποσ δζχεται τθ Χάρθ του Κεοφ ζχει 
εξαςφαλιςμζνθ τθν αιώνια ηωι». Είναι αυτό που ςυνικωσ 
διακθρφττουν με χοντρζσ λζξεισ: «Θ ςωτθρία του 
ανκρώπου δε χάνεται». «Επειδι», λζνε, «όταν ο Κεόσ δίνει 
μία χάρθ, γιατί να τθν πάρει πίςω;»  

Αυτοί που διακθρφττουν αυτι τθ διδαςκαλία δεν 
καταλαβαίνουν ότι θ Χάρθ, που προςφζρει ο Κεόσ  ςτον 
άνκρωπο είναι μία χειρονομία, με ςκοπό να τον γλιτώςει 
και να τον ξεκολλιςει από τθν Αμαρτία  του. Ξζροντασ ότι 
δεν υπάρχει άλλοσ τρόποσ ν’ αποκαταςτακεί μπροςτά ςτον 
Κεό, παρά μόνο με τθ Χάρθ.  

Μζχρι εδώ δεν υπάρχει καμία  διχογνωμία.                               
Θ διχογνωμία αρχίηει από δω και πζρα.  

Ρώσ πρζπει να χρθςιμοποιιςω τθ Χάρθ του Κεοφ; 
Ο Σταυρόσ του Χριςτοφ δίνει τθν απάντθςθ.  Βλζπουμε 

τον Γιο του Κεοφ να παίρνει τθ δικιά μασ Αμαρτία. Γι’ αυτό 
ο κάνατοσ ο δικόσ μασ πζραςε ςτον Χριςτό, γιατί ο Κεόσ 
Τον ζκανε Αμαρτία για να γίνουμε εμείσ δικαιοςφνθ του 
Κεοφ μζςω Αυτοφ. Με άλλα λόγια, ο Χριςτόσ πιρε τθν 
Αμαρτία μασ κι εμείσ πιραμε τθ δικαιοςφνθ του Χριςτοφ. Ο 
Χριςτόσ πζκανε πάνω ςτον Σταυρό και με τον  κάνατο Του 
εμείσ παίρνουμε ηωι. Αυτι είναι θ Χάρθ που μασ κάνει ο 
Κεόσ.  

Το ερώτθμα  είναι κάκε τι που δίνει ο Κεόσ είναι χωρίσ 
προχποκζςεισ; Πταν διαβάηουμε ότι ςτον Κεό «δεν 
υπάρχει αλλοίωςθ ι ςκιά μεταβολισ», αυτό ςθμαίνει ότι 
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όταν ό Κεόσ προςφζρει κάτι, ηθτάει κι απ’ τον άνκρωπο 
κάτι. Οπότε αν κι απ’ τισ δφο πλευρζσ τθρθκοφν οι 
προχποκζςεισ, ο Κεόσ δεν αλλάηει.  Δεν ενεργεί 
διαφορετικά. Κρατά τον λόγο Του. 

Ζτςι, εμείσ πάμε ςτον Χριςτό και ηθτάμε τθ ςυγχώρθςι 
μασ. Ο Κεόσ μάσ ςυγχωρεί, κακώσ μετανοοφμε και 
πιςτεφουμε ςτον Χριςτό.  Δίνει Χάρθ,  δε  λογαριάηει 
πλζον τισ αμαρτίεσ μασ.«Τώρα», λζει, «πρζπει να ηεισ κάτω 
από το δώρο τθσ Χάριτοσ. Να κάνεισ ζργα άξια τθσ 
μετάνοιασ».  

Θ Χάρθ λοιπόν δθμιουργεί μζςα ςτθ ηωι μου μία 
δεςμευτικι υποχρζωςθ, ώςτε εγώ να εκμεταλλευτώ, να 
κρατθκώ και να ςτακώ κάτω από αυτι τθ Χάρθ.  

Αν  όμωσ εγώ δεν κρατιςω τισ προχποκζςεισ  τθσ 
Χάριτοσ,  δε δεςμεφεται ο Κεόσ. Κι Αυτόσ κα ενεργιςει 
διαφορετικά, κα αποςφρει τθ Χάρθ. Ο λόγος Του βεβαιώνει: 
«Αν Σον αρνοφμαςτε, κι εκείνοσ κα μασ αρνθκεί». (2Τιμ.2:12). 

Ζνα από τα πιο λακεμζνα μθνφματα, τα οποία 
πιςτεφουν πολλοί χριςτιανοί, είναι ότι «οτιδιποτε κι αν 
κάνεισ, ό, τι ανάποδο και ςτραβό, ςε καλφπτει θ Χάρθ».                                             
Ο λόγοσ του Κεοφ ς’ αυτιν τθν Ραραβολι που είπε ο 
Κφριοσ κζλει να τονίςει το εξισ: Δε ςε καλφπτει θ Χάρθ, αν 
αλλάξεισ ςυμπεριφορά. 

Ο βαςιλιάσ εδώ ςτθν Ραραβολι κζλθςε να κεωριςει 
λογαριαςμό με τουσ δοφλουσ του  και φζρκθκε ζνασ που 
του χρωςτοφςε μφρια τάλαντα. Και του λζει: «Δώςε μοφ 
τα». Ροφ να τα βρει να του τα δώςει; «Ρουλιςτε αυτόν και 
όςα ζχει», είπε ο βαςιλιάσ. Ζπεςε ο δοφλοσ ςτα  πόδια του 
και ηιτθςε ζλεοσ. Και Ω! του καφματοσ! ο βαςιλιάσ τον 
ςπλαχνίςτθκε και όλο το χρζοσ του το χάριςε.  
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Αυτι είναι μια εικόνα του αμαρτωλοφ. Ροιοσ μπορεί να 
αποκαταςτιςει τθν Αμαρτία του; Ζνα μονάχα ςώηει τον 
αμαρτωλό: Θ Χάρθ του Κεοφ. 

Ο Κεόσ, αγαπθτοί, προςφζρει Χάρθ ςτον αμαρτωλό. 
Διαβάηουμε: «Φανερώκθκε θ ςωτιρια χάρθ τοφ Θεοφ 
προσ όλουσ τοφσ ανκρώπουσ, θ οποία μάσ διδάςκει να 
αρνθκοφμε τθν αςζβεια και τισ κοςμικζσ επικυμίεσ, και να 
ηιςουμε με ςωφροςφνθ και με δικαιοςφνθ και με ευςζβεια 
ςτον παρόντα αιώνα». (Τίτου 2:11-12) 

Αλλά το ερώτθμα είναι: Τθν παίρνει τθ Χάρθ πίςω; 
Βλζπουμε  ότι τθν παίρνει πίςω. Ρότε και γιατί; 

Θ Χάρθ δίδεται όχι για να ςυνεχίςει ο άνκρωποσ τθ ηωι 
τθσ Αμαρτίασ, αλλά του δίδεται για να βρει τθν ευκαιρία να 
ςταματιςει απ’ τθ ηωι τθσ Αμαρτίασ. Δεν είναι λοιπόν θ 
Χάρθ ζνα πράςινο φωσ  για να ςυνεχίςεισ τθ ηωι τθσ 
Αμαρτίασ, αλλά είναι ζνα κόκκινο φωσ, που ςου λζει:                         
«Να ςταματιςεισ τθν πορεία τθσ Αμαρτίασ». Αν εςφ, παρ’ 
όλο το κόκκινο φωσ, ςυνεχίηεισ τθν πορεία ςου όπωσ πριν,  
θ Χάρθ αποςφρεται. Ναι, αποςφρεται τότε θ Χάρθ.  

Ο δοφλοσ αυτόσ τθσ ιςτορίασ μασ, αφοφ πιρε τθ Χάρθ 
πετοφςε ςτα φψθ. Βγαίνοντασ ζξω, βλζπει ζναν ςφνδουλό 
του ο οποίοσ του χρωςτοφςε μόνο  100 δθνάρια. Ηιτθςε να 
του τα δώςει. Δεν είχε ο ςφνδουλοσ να του τα δώςει και τον 
παρακάλεςε: «Μακροκφμθςε και κα ςου δώςω». Κι όμωσ 
τον ζχωςε ςτθ φυλακι.  

Τώρα τι κα κάνει ο βαςιλιάσ; Κα του πει: «Ριρεσ τθ 
Χάρθ, μπορείσ να κάνεισ ό, τι κζλεισ»; Πχι. Τον 
ξαναφώναξε: «Ζλα δω», του λζει, «δοφλε πονθρζ, όλο 
εκείνο το χρζοσ ςοφ το χάριςα, επειδι με παρακάλεςεσ·  
δεν ζπρεπε κι εςφ να ελειςεισ τον ςφνδουλό ςου, όπωσ κι 
εγώ ςε ελζθςα; Και …  οργίςτθκε, τον παρζδωςε ςτουσ 
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βαςανιςτζσ, μζχρισ ότου αποδώςει ς' αυτόν ολόκλθρο 
εκείνο που όφειλε». 

Το να ςκεφτείσ ότι θ Χάρθ δεν αφαιρείται από πάνω ςου 
και ςου δίνει το πράςινο φωσ  να ςυνεχίςεισ τον δρόμο ςου 
και να κάνεισ αυτά που κζλεισ και αυτά που ςου αρζςουν, 
απλώσ δείχνει ότι είςαι πονθρόσ.  

«Εγώ ςε ελζθςα», είπε ο βαςιλιάσ, «δεν ζπρεπε κι εςφ 
να ελειςεισ τον ςφνδουλό ςου; Εγώ ςου ζδωςα Χάρθ, δεν 
ζπρεπε κι εςφ να του δώςεισ χάρθ;». 

Πταν ο Χριςτόσ μάσ καλεί να μετανοιςουμε, να 
πιςτζψουμε και μασ δίνει τθ Χάρθ και ςβινει τισ αμαρτίεσ 
μασ, λζει: «Από δω και μπροσ κα ηεισ όπωσ ηω Εγώ. Κα 
ςυμπεριφζρεςαι όπωσ ςυμπεριφζρομαι Εγώ. Από δω και 
μπροσ κα ηεισ μια ηωι εξαρτθμζνθ από Μζνα και 
οδθγοφμενοσ από το Ρνεφμα το Άγιο. Κα βαδίηεισ ςτα 
χνάρια τα δικά Μου. Κα δεισ πώσ περπάτθςα Εγώ, πώσ 
αντιμετώπιςα τθν Αμαρτία, τι αγώνεσ ζκανα εναντίον του 
Εχκροφ, πώσ υπάκουςα το κζλθμα του Ρατζρα 
παραμερίηοντασ το δικό Μου κζλθμα. Και όπωσ ζκανα Εγώ 
ςε ςζνα, ζτςι κα κάνεισ κι εςφ ςτον πλθςίον ςου». 

 Αλλά αυτόσ ο δοφλοσ ζκανε διαφορετικά. Το 
διαφορετικό τι αποτζλεςμα ζφερε; Ζλυςε τα χζρια του 
κυρίου του από τθ δζςμευςθ τθσ χάρθσ που του είχε κάνει. 
Και λζει: «Ραίρνω πίςω τθ χάρθ. Ραραδώςτε τον ςτουσ 
βαςανιςτζσ μζχρι να δώςει όλα όςα οφείλει.» 

Και λζει ο Χριςτόσ ςα ςυμπζραςμα: « Ζτςι και ο 
ουράνιοσ Πατζρασ μου κα κάνει ςε ςασ».  

Μερικοί λζνε: «Είναι Ραραβολι». Θ Ραραβολι όμωσ 
ζχει ζνα μινυμα που δίνει το Άγιο Ρνεφμα: «Ζτςι», λζει,                  
«κα κάνει ο Ουράνιοσ Ρατζρασ». Σε ποιουσ; Σε ςζνα και ςε 
μζνα, αν τθ Χάρθ του Κεοφ τθν εκμεταλλευτοφμε και αν τθ 
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Χάρθ του Κεοφ δεν τθν καταλάβουμε ότι μασ υποχρεώνει 
να ηιςουμε μια ηωι όπωσ ζηθςε ο Χριςτόσ. Μθν ξεχνάμε: 
«Ζτςι», λζει, «κα κάνει ο Ουράνιοσ Ρατζρασ ςε ςασ»! 

Ασ μθ μασ κοροϊδεφει ο Σατανάσ και ασ μθ ηθτάμε τθν 
Αμαρτία μζςα ςτθ ηωι μασ. Ο άνκρωποσ του Κεοφ πρζπει 
να ζχει φόβο Κεοφ. Ρρζπει να αντιςτζκεται ςτθν Αμαρτία. 
Ρρζπει να περπατάει ςτα χνάρια που περπάτθςε ο Χριςτόσ. 
Θ ηωι του δεν πρζπει πλζον να ζχει ςτοιχεία μόνιμα τθσ 
παλιάσ του ηωισ. 

Στθν Ραραβολι αυτι ο Κφριοσ αναφζρει ζνα από τα πιο 
ευαίςκθτα ςθμεία ςτα οποία ο άνκρωποσ του Κεοφ είναι 
επιρρεπισ, κι αυτό  είναι: Το να μθ ςυγχωρεί. Και λζει:            
«Αν δεν ςυγχωριςετε από τθν καρδιά ςασ κάκε ζνασ ςτον 
αδελφό του τα παραπτώματά τουσ, το ίδιο κα ςασ κάνει ο 
Ουράνιοσ Πατζρασ».  

Ο βαςιλιάσ πιρε πίςω τθ Χάρθ. Κι αυτό που λζνε  ότι «θ 
Χάρθ δε χάνεται», βλζπουμε  ότι εδώ δεν ιςχφει. 

Εμάσ, αγαπθτοί, μασ ενδιαφζρει να γνωρίηουμε τθν 
αλικεια. Θ αλικεια μασ ελευκερώνει. Ο άνκρωποσ που ηει 
κάτω από το φωσ αυτισ τθσ αλικειασ ζχει μια διαφορετικι 
ςυμπεριφορά. Φοβάται τθν Αμαρτία, τθν αποφεφγει, τθν 
καταδικάηει, τθ φζρνει κάτω από τον Σταυρό του Χριςτοφ. 
Ρροςζχει να μθν τον μπερδεφει θ Αμαρτία που εφκολα μασ 
περιπλζκει. Υπάρχουν μερικζσ Αμαρτίεσ που μασ 
διαφοροποιοφν από τον χαρακτιρα του Χριςτοφ. Πταν 
διαφοροποιείςαι από τον χαρακτιρα του Χριςτοφ, από κει 
και πζρα ζχεισ τισ ανάλογεσ επιπτώςεισ. 

Βζβαια τζτοια μθνφματα μασ δθμιουργοφν αναςτάτωςθ, 
αλλά αγαπθτοί, πρζπει να ηθτάμε τθν αλικεια.  

Ο Κεόσ υπόςχεται και λζει: «Θα γνωρίςετε τθν αλικεια 
και θ αλικεια κα ςασ ελευκερώςει». 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟ 

«ΣΑΣ φανερώνω  αδελφοί, το ευαγγζλιο,                                     
που ςασ κιρυξα...». (1Κορινκ.15:1) 

          Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι υπάρχουν δφο ειδών 
μθνφματα μζςα ςτον πνευματικό χώρο. Το ζνα είδοσ είναι 
θ Ραράδοςθ των ανκρώπων και το άλλο είναι το μινυμα 
του Ευαγγελίου που κζλει να δώςει ο Κεόσ ςτον κακζνα.  

Αν τα μθνφματα τα οποία παίρνει ο άνκρωποσ είναι 
ανκρώπινα τον κάνουν ζναν υποκριτι, που μπορεί να ζχει 
φαινομενικι ευςζβεια: Να προςεφχεται, να εργάηεται για 
τον Κεό, αλλά δεν μποροφν να του δώςουν τθν εςωτερικι 
αλλαγι που ηθτάει ο Κεόσ. Ππωσ λζει ο Θςαΐασ:                            
«Ο λαόσ αυτόσ με τιμάει με τα χείλθ, θ καρδιά τουσ όμωσ 
απζχει μακριά από μζνα». (Θς.29:13) 

Το ίδιο ιςχφει και για τθ χριςτιανικι Εκκλθςία. Αν τα 
μθνφματα είναι ανκρώπινα, το αποτζλεςμα είναι 
αρνθτικό. Ρ.χ. ο Χριςτόσ ςε μια από τισ Εκκλθςίεσ τθσ 
Αποκάλυψθσ λζει: «Ζχεισ τθ διδαςκαλία του Βαλαάμ».  

Ο απ. Ραφλοσ γράφει ςτθν Εκκλθςία τθσ Κορίνκου:                   
«ΣΑΣ φανερώνω, αδελφοί, το ευαγγζλιο, που ςασ κιρυξα, 
το οποίο  παραλάβατε, ςτο οποίο και ςτζκεςτε.» (1Κορ.15:1) 

 Οπότε το μινυμα που δίνει ο Κεόσ ςτον άνκρωπο είναι 
ζνα και δεν ζχει καμία ςχζςθ με τα ανκρώπινα μθνφματα, 
όπωσ ςυνζβαινε με τουσ Φαριςαίουσ που είχαν προςκζςει 
ςτο Νόμο του Μωυςι ζνα ςωρό ανκρώπινεσ Ραραδόςεισ.  

Το μινυμα του Ευαγγελίου το δίνει ο Κεόσ με τα εξισ 
λόγια: «Εμείσ κθρφττουμε Χριςτό ςταυρωμζνο». (1Κορ.1:23) 
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Με άλλα λόγια, είναι το μινυμα  ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ 
πζκανε πάνω ςτον Σταυρό για τισ αμαρτίεσ μασ. Είναι το 
μινυμα ότι ο παλιόσ μασ άνκρωποσ ζχει πεκάνει ςτον 
Σταυρό μαηί με τον Χριςτό. Πτι είμαςτε παιδιά του Κεοφ 
και καλοφμαςτε να ηοφμε ςαν παιδιά αμώμθτα μζςα ςε μια 
γενεά διεςτραμμζνθ. Πτι ο Λθςοφσ Χριςτόσ είναι θ πθγι τθσ 
ηωισ μασ, τθσ χαράσ, του κάρρουσ  και τθσ δφναμισ μασ, 
είναι το Ρρόςωπο εκείνο με το Οποίο ςυνδεόμαςτε για να 
περπατάμε κάκε μζρα μαηί Του μζςα ς΄αυτόν τον κόςμο 
και να  ηιςουμε αιώνια μαηί Του ςτθν παρουςία του Κεοφ.  

Καλείται λοιπόν τώρα ο κακζνασ μασ να πάρει αυτό το 
Ευαγγζλιο, που ςθμαίνει: «Λθςοφσ Χριςτόσ και Αυτόσ 
ςταυρωμζνοσ» και να καταλάβουμε δφο πράγματα: «Να 
φφγουμε από τθν εξουςία του Σατανά" και να γλιτώςουμε 
από τθν Αμαρτία μασ, από το βεβαρθμζνο παρελκόν μασ.  

Ζχουμε ανάγκθ να φφγουμε από τθ φωτιά τθσ Αμαρτίασ 
και να μποφμε μζςα ςτθ Βαςιλεία του αγαπθτοφ Γιου του 
Κεοφ. Ππωσ λζει: «Να φφγουμε από τα ςκοτάδια και να 
ζρκουμε ςτο φωσ, να φφγουμε από τον κάνατο και να 
ζρκουμε ςτθ ηωι». (Ρραξ.26:18) Ζτςι γλιτώνουμε απ’ όλεσ 
τισ επιπτώςεισ που ζχει θ Αμαρτία μζςα ςτθ ηωι μασ. 

Αν διαβάςουμε όλθ τθν Καινι Διακικθ κα δοφμε ότι το 
μινυμα είναι ζνα: Πτι ο άνκρωποσ ζχει ανάγκθ από ζναν 
Σωτιρα.  Και το ερώτθμα που τίκεται είναι το εξισ: «Αυτόν 
τον Σωτιρα εςφ Τον πιρεσ μζςα ςτθν καρδιά ςου;» 

Ρριν πολλά χρόνια, μία κυρία μετά το κιρυγμα ικελε να 
μου μιλιςει. Μου είπε λοιπόν το εξισ: «Εςείσ οι κιρυκεσ 
νομίηετε ότι εμείσ που ςασ ακοφμε είμαςτε κάφροι. Πτι δεν 
καταλαβαίνουμε. Τζλοσ πάντων, δε κα γλιτώςετε απ’ αυτό 
το μινυμα του Σταυροφ του Χριςτοφ; "Ο Σταυρόσ του 
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Χριςτοφ! Ο Σταυρόσ του Χριςτοφ! Το ζργο του Χριςτοφ, θ 
κυςία του Χριςτοφ, το Αίμα του Χριςτοφ»!   

Ικελε  ν’ ακοφςει κάποιο άλλο μινυμα. Δεν υπάρχει 
άλλο μινυμα. Θ κυρία αυτι δεν ξαναπάτθςε ςτθν 
Εκκλθςία. 

 Πλθ θ Αγία Γραφι ζχει αυτό ςαν το ζνα κεντρικό 
μινυμα και καλεί τον κάκε άνκρωπο να παραλάβει αυτό το 
μινυμα. Κακζνασ, που κθρφττει τον λόγο του Κεοφ και δε 
δίνει το μινυμα αυτό του Σταυροφ του Χριςτοφ, πρζπει να 
ξζρει ότι μια μζρα ο Κεόσ κα του ηθτιςει λόγο. 

Σκεφτόμουν τι κζλει να μασ πει ο  απ. Ραφλοσ όταν λζει: 
«Άλλο κεμζλιο δεν μπορεί να βάλει κανζνασ, παρά εκείνο 
που ζχει τεκεί, το οποίο είναι ο Ιθςοφσ Χριςτόσ.                               
Αν κάποιοσ οικοδομεί επάνω ςε τοφτο το κεμζλιο,                        
πρζπει να προςζχει πώσ εποικοδομεί». (1Κορ.3:11-12) 
Επίςθσ τι εννοεί όταν λζει ότι υπάρχουν «χρυςάφι, αςιμι, 
πολφτιμεσ πζτρεσ, ξφλα, χορτάρι, καλάμια».  Και  ότι:   «Του 
κακενόσ το ζργο κα το φανερώςει θ φωτιά …    Αν το ζργο 
κάποιου που οικοδόμθςε μζνει, κα πάρει μιςκό·  αν το ζργο 
κάποιου κατακαεί, κα ηθμιωκεί». (1Κορινκ.3:11-15)   

«Ροιο είναι το χρυςάφι, το αςιμι, οι πολφτιμεσ 
πζτρεσ;» Ρροφανώσ είναι ο Λθςοφσ Χριςτόσ ο 
Εςταυρωμζνοσ, θ αγία ηωι, θ ηωι τθσ υπακοισ και τθσ 
πίςτεωσ ςτον Χριςτό.  

Ροια είναι τα «ξφλα, τα καλάμια, το χορτάρι» που κα 
καοφν; Ρροφανώσ είναι τα μθνφματα εκείνα που δεν ζχουν 
αυτό το περιεχόμενο. Αλλά ζχουν ανκρώπινεσ παραδόςεισ. 

Εμείσ τι μθνφματα παίρνουμε;  Πταν ζρκει θ ώρα να 
φφγουμε από τθ ηωι και να εμφανιςτοφμε μπροςτά ςτθν 
παρουςία του Κεοφ,  μερικοί πιςτοί μπορεί να νιώκουμε 
ότι ζχουμε να  τακτοποιιςουμε ζνα ςωρό εκκρεμότθτεσ. 



148 
 

Κάποιοι φίλοι του μεγάλου κιρυκα Σπζρτηεν ηιτθςαν 
ςτα τελευταία τθσ ηωισ του, κάτι να τουσ πει. Ρερίμεναν να 
ακοφςουν ζνα ςπουδαίο μινυμα, κακώσ κεωρείτο ωσ «ο 
πρίγκιπασ των κθρφκων». Και απάντθςε: «Το κιρυγμά μου 
είναι ζνα: Ο Λθςοφσ Χριςτόσ μάσ αγάπθςε και πζκανε για 
μασ και το Αίμα Του μασ κακαρίηει από κάκε αμαρτία». 

Σκεφτείτε τθν ώρα που φεφγετε από τοφτθ τθ ηωι!                            
Ρζςτε μου με ποιο μινυμα χρειάηεται να φφγετε;  

Γι’ αυτό ο απ. Ραφλοσ λζει το εξισ: «Αδελφοί, το 
ευαγγζλιο, που ςασ κιρυξα, το οποίο και παραλάβατε, ςτο 
οποίο και ςτζκεςτε…· ότι ο Χριςτόσ πζκανε εξαιτίασ των 
αμαρτιών μασ ςφμφωνα με τισ γραφζσ· και ότι κάφτθκε, 
και ότι τθν τρίτθ θμζρα αναςτικθκε, ςφμφωνα με τισ 
γραφζσ». (1Κορ.15:1-4) "Αυτό το μινυμα ςασ ζδωςα.                     
Σ’ αυτό το μινυμα τώρα να πιςτζψτε και να μείνετε, γιατί 
αυτό είναι το μινυμα με το οποίο ςώηεςτε». 

Αν θ Εκκλθςία του Χριςτοφ δε δίνει αυτό το μινυμα,  
ζχει χάςει τον δρόμο και τθν αποςτολι τθσ. Ρολλζσ 
εκκλθςίεσ κακοδθγοφνται από  εντάλματα ανκρώπων και 
δεν προςζχουν το ζνα μινυμα που δίνει ο λόγοσ του Κεοφ. 
Πτι είςαι αμαρτωλόσ και ότι ο Χριςτόσ με το Αίμα Του ςε 
κακαρίηει και ότι  κακαριςμζνοσ γίνεςαι άγιοσ και 
ανζγκλθτοσ και ότι ζτςι κα περπατιςεισ ς' όλθ ςου τθ ηωι.  

Αυτό το μινυμα πρζπει εμείσ, αγαπθτοί, να το 
παραλάβουμε και να το διατθριςουμε. Να ςτακοφμε και 
να μείνουμε ς' αυτό το μινυμα, γιατί αυτό το μινυμα μασ 
ζςωςε, αλλιώσ  λζει: «ματαίωσ επιςτζψατε». 

Εφχομαι, αγαπθτοί, ο Κεόσ αυτό το μινυμα να το βάλει 
μζςα ςτισ καρδιζσ μασ και  να το εμβακφνει μζςα μασ. 
Ρεριλαμβάνει ολόκλθρθ τθ ηωι μασ με  τισ υποςχζςεισ του 
Κεοφ, με  τθν προετοιμαςία για τθ μεγάλθ ςυνάντθςι μασ 
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με τον Κεό, με όλουσ τουσ δρόμουσ που μασ ανοίγει ώςτε 
εμείσ να μείνουμε μζςα ςτο κζλθμα του Κεοφ. 

Θ ςωτθρία του ανκρώπου είναι κάτω από προχποκζςεισ 
που πρζπει να τισ διατθρεί. Ρ.χ. Πταν ο Κφριοσ κεράπευε 
τουσ ανκρώπουσ ηθτοφςε μία προχπόκεςθ: Να πιςτζψουν.  

Τρία είναι τα ςτοιχεία που πρζπει να πάρει κανείσ. Το 
ζνα είναι θ Μετάνοια, το δεφτερο είναι θ Επιςτροφι ςτον 
Κεό και το τρίτο είναι, να κάνει Ζργα άξια τθσ Μετάνοιασ. 

Αν πασ ςτον Χριςτό και δεν ζχεισ μετανοιςει 
προθγουμζνωσ, δεν ζχεισ κάνει τίποτα. Ρρζπει να ρωτιςεισ 
τον εαυτό ςου: «Εγώ πιρα το μονοπάτι τθσ μετάνοιασ;» 

 
Κάποτε άκουςα ζναν ιεραπόςτολο να λζει: «Χρόνια 

ζδινα το μινυμα του Χριςτοφ, αλλά εγώ δεν είχα 
μετανοιςει  κι αν πζκαινα τότε κα χανόμουνα». 

 
Ο λόγοσ του Κεοφ δίνει ζνα ςωρό προτροπζσ γι' αυτό το 

κζμα. Διαβάηουμε: «Μετανοείτε και πιςτεφετε ςτο 
Ευαγγζλιο». (Μαρκ.1:15). Ο Χριςτόσ κατζκρινε τισ περιοχζσ 
όπου ζκανε τα πιο πολλά καφματα γιατί δε μετανόθςαν. 
Επαίνεςε τουσ Νινευίτεσ γιατί μετανόθςαν ςτο κιρυγμα 
του Λωνά. (Ματκ.12:41). Οι 12 μακθτζσ που ζςτειλε ο 
Χριςτόσ, κιρυτταν  να μετανοιςουν. (Μάρκ.6:12) Ο Λθςοφσ 
Χριςτόσ διεκιρυξε ότι όποιοσ δε μετανοιςει κα χακεί. 
(Λουκά 13:3). Και ςτο Λουκά 15:7 λζει το εξισ:                        
Θ αιτία που γίνεται χαρά ςτον Ουρανό απ' άκρου εισ άκρον 
είναι για ζναν αμαρτωλό που ζχει μετανοιςει. 

 
Πταν δίνει αυτό το μινυμα ο Χριςτόσ ςτον αμαρτωλό, το 

επεκτείνει  και ςτον πιςτό, το επεκτείνει ακόμα και ςτθν 
Εκκλθςία Του. 
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Θ ΕΚΚΛΘΣΛΑ ΚΑΛ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

             Θ Εκκλθςία και ο Κόςμοσ είναι δφο τελείωσ 
διαφορετικά ςώματα.  Απευκυνόμενοσ ο Κφριοσ προσ τουσ 
ανκρώπουσ του  Κόςμου λζει: " Εςείσ είςτε εκ των κάτω". 
Ενώ για τον Εαυτό Του λζει: "Εγώ είμαι εκ των άνω". Και 
ςυνεχίηει: "Εςείσ είςτε από τοφτο τον κόςμο, εγώ δεν είμαι 
από τοφτο τον κόςμο".(Λωάν.8:23) 

Θ Εκκλθςία και ο Κόςμοσ ζχουν επίςθσ δφο 
διαφορετικοφσ δρόμουσ, διαφορετικζσ αποςτολζσ και 
καταλιξεισ. Αυτό που περιμζνει τον Κόςμο είναι να 
εκδθλωκεί «θ οργι του Κεοφ πάνω ςε κάκε αςζβεια 
ανκρώπου». (Ρωμ.1:18) Θ Εκκλθςία όμωσ περιμζνει τθ 
δόξα και το μεγαλείο τθσ. (1Κες.4:17) (Κολος.3:4)  

Πταν ο απ. Ραφλοσ γράφει για τθν Εκκλθςία του 
Χριςτοφ λζει: «Ο Χριςτόσ αγάπθςε τθν Εκκλθςία και 
παρζδωςε τον Εαυτό Του για χάρθ τθσ  για να τθν αγιάςει … 
για να τθν παραςτιςει ςτον  Εαυτόν  Σου Εκκλθςία 
ζνδοξθ... χωρίσ ψεγάδι.» (Εφες.5:25-27) 

Τι καυμαςτά ςχζδια ζχει ο Κεόσ, αγαπθτοί,  για τθν 
Εκκλθςία Του! Γι’ αυτό λζει: «Ροια ςυμφωνία ζχει ο 
Χριςτόσ με τον Βελίαλ; Ι, ποια μερίδα ζχει ο πιςτόσ με τον 
άπιςτο; Και πώσ να ςυμβιβαςτεί ο ναόσ τοφ Κεοφ με τα 
είδωλα; Επειδι, εςείσ είςτε ναόσ τοφ ηωντανοφ Θεοφ, 
όπωσ είπε ο Κεόσ, ότι: «Κα κατοικώ ανάμεςα ς' αυτοφσ και 
κα περπατάω· και κα είμαι Κεόσ τουσ, κι αυτοί κα είναι 
λαόσ μου». (2Κορινκ.6:15-16) 

Γνωρίηουμε ποιοσ είναι Αυτόσ που περπατάει ανάμεςα 
ςτισ  Εκκλθςίεσ; Ρερπατάει ο  Χριςτόσ. Στθν Αποκάλυψθ 
λζει: "Αυτά λζει εκείνοσ που... περπατάει ςτο μζςον των 
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επτά χρυςών λυχνιών...  Εγώ είμαι ο πρώτοσ και ο 
τελευταίοσ,  κι αυτόσ που ηει, και ζγινα νεκρόσ· και δεσ, 
είμαι ηωντανόσ ςτουσ αιώνεσ των αιώνων· αμιν· και ζχω τα 
κλειδιά τοφ άδθ και του κανάτου". (Αποκ.2:1, 1:17-18).  

«Κεφαλι τθσ Εκκλθςίασ», λζει ο λόγοσ του Κεοφ, «είναι 
ο Χριςτόσ». (Εφες.5:23). Μια Εκκλθςία όπου «ο Κεόσ κα 
κατοικιςει και κα περπατάει». (2Κορινκ.6:16)  

Κάτω λοιπόν απ’ αυτό το πνεφμα ζρχεται ο λόγοσ του 
Κεοφ για να πει ςτον κακζνα από τουσ πιςτοφσ:                    
"Δε κα ζχεισ καμιά ςχζςθ με τον Κόςμο. Είςαι ζνασ λαόσ 
ξζχωροσ. Δε κα  ζχεισ το μυαλό του Κόςμου, δε κα ζχεισ 
επαφζσ ςε μονοπάτια που ζχει ο Κόςμοσ". 

Είναι κάτι αυτό, αγαπθτοί, που πρζπει να το 
προςζξουμε καλά μζςα ςτθ  ηωι μασ. Θ Εκκλθςία του 
Χριςτοφ είναι προοριςμζνθ για επάνω. Είναι θ Νφφθ του 
Χριςτοφ. Ρρζπει να προςζξουμε αυτόν το διαχωριςμό. 
Ρρζπει να καταλάβουμε ότι είμαςτε ζνασ λαόσ που ανικει 
ςτον Χριςτό. Ζνασ λαόσ που πρζπει αλλιώσ να ςκζφτεται, 
αλλιώσ να ηει, αλλιώσ να δουλεφει, αλλιώσ να κάνει τισ 
εκτιμιςεισ του, αλλιώσ να ςυμπεριφζρεται, αλλοφ να είναι 
θ καρδιά του και να μθν ζχει καμία ςχζςθ με τον Κόςμο, αν 
και κα ηει μζςα ςτον Κόςμο.  

 Ο Χριςτιανόσ είναι ςαν τον Αςτροναφτθ. Κυμάςτε τι 
είπε ο Αςτροναφτθσ Charles Duke; Κάποια ςτιγμι, είπε, 
κακώσ περπατοφςε πάνω ςτθ ςελινθ τοφμπαρε και ο 
φόβοσ του ποιοσ ιτανε; Μιπωσ ςχιςτεί θ ςτολι του, γιατί 
άμα ςχιηόταν κα πζκαινε. Ηοφςε ςε ζνα δθλθτθριαςμζνο 
περιβάλλον, αλλά επειδι ιταν μζςα ςτθ ςτολι του 
μπόρεςε και ζηθςε τισ  ώρεσ που ζμεινε εκεί.  
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Ζτςι είναι και ο πιςτόσ και θ Εκκλθςία του Χριςτοφ. Αν 
αυτι τθ διαφοροποίθςθ δεν τθν επιδιώξουμε, κα 
αποτφχουμε  ςτθν πνευματικι μασ ηωι. 

Να κοιτάξουμε ποιεσ είναι οι πθγζσ τροφοδοςίασ του 
Κόςμου. Πςο δεν τισ προςζχουμε το δθλθτιριο του 
Κόςμου ζρχεται μζςα ςτθ ηωι μασ. 

Ο Σατανάσ ζχει κατορκώςει να φζρει τον Κόςμο μζςα 
ςτα ςπίτια μασ. Ζνα από τα πιο μεγάλα μζςα τα οποία 
χρθςιμοποιεί ςιμερα ο Σατανάσ για να μαραγκιάςει τθν 
Εκκλθςία του Χριςτοφ  και να περάςει μζςα ςτισ καρδιζσ τα 
μθνφματα του Κόςμου, είναι, δυςτυχώσ, θ τθλεόραςθ.            
Μθ μου πείτε ότι δε φταίει αυτι.  Ζχει αποδειχτεί 
περίτρανα ότι αυτι είναι εκείνθ που μασ ςυνδζει με τον 
Κόςμο. Κι εμείσ πρζπει, ωσ άνκρωποι του Κεοφ, όλεσ τισ 
πθγζσ τροφοδοςίασ του Κόςμου να τισ φράξουμε. Πλεσ τισ 
γζφυρεσ με τον Κόςμο να τισ ανατινάξουμε. Είναι ηιτθμα 
του κακενόσ μασ προςωπικά. Ρρζπει να μάκουμε ότι 
ανικουμε ςτον Ουρανό, δεν είμαςτε για εδώ κάτω.  Π, τι 
μασ δίνει ο Κεόσ για εδώ κάτω, αυτό μόνο να το 
χρθςιμοποιοφμε. Π, τι μασ δίνει για εκεί επάνω, αυτό να το 
ζχουμε ςτθν καρδιά μασ.  

Λζει ο λόγοσ του Κεοφ: «Αν, λοιπόν, ςυναναςτθκικατε 
μαηί με τον Χριςτό, τα άνω ηθτάτε, όπου είναι ο Χριςτόσ 
κακιςμζνοσ ςτα δεξιά τοφ Κεοφ.  Σα άνω φρονείτε, όχι 
αυτά που [είναι] επάνω ςτθ γθ.  Επειδι, πεκάνατε, και θ 
ηωι ςασ είναι κρυμμζνθ μαηί με τον Χριςτό μζςα ςτον Κεό.  
Πταν ο Χριςτόσ, θ ηωι μασ, φανερωκεί, τότε κι εςείσ κα 
φανερωκείτε μαηί του μζςα ςε δόξα». (Κολος.3:1-4)  

Θ Εκκλθςία περιμζνει τθ δόξα τθσ. Ρεριμζνει τον 
Ερχομό του Χριςτοφ!  Ρεριμζνει τθν Αρπαγι τθσ ςτα 
ουράνια!  
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Ώρα ςυηιτθςθσ 
Ο απ. Ραφλοσ λζει ςτον Τιμόκεο: «Θ ευςζβεια , είναι για 

όλα ωφζλιμθ, ζχοντασ υπόςχεςθ για τθν παροφςα ηωι και 
για τθ μζλλουςα». Γι’ αυτό λζει ςτουσ πιςτοφσ: «Χαίρετε εν 
Κυρίω πάντοτε». Απευκυνόμενοσ ο Κφριοσ ςτον πιςτό του 
λζει: «Εςφ να είςαι χαροφμενοσ. Μθ μεριμνάσ, μθν 
αγχώνεςαι. Πλα τα ηθτιματά ςου άφθςζ τα ςε Μζνα. Εγώ 
φροντίηω. Εςφ εμπιςτεφςου ςε Μζνα».  

Δεν είναι όμορφθ μια τζτοια ηωι; Θ ηωι τθσ πίςτεωσ 
είναι θ πιο όμορφθ ηωι, αρκεί ο πιςτόσ να υπακοφει τον 
Κεό. Ο Κεόσ μάσ καλεί να είμαςτε λαόσ δικόσ Του, άγιοσ 
και ξεχωριςμζνοσ από τον Κόςμο. Δε κα βγαίνουν από το 
ςτόμα μασ λόγια απρεπι. Το ςτόμα μάσ το ζχει δώςει ο 
Κεόσ για να διθγοφμαςτε τα καυμάςια τα δικά Του. 

Ο Κόςμοσ ζχει άλλουσ ςτόχουσ, θ Εκκλθςία ζχει άλλουσ 
ςτόχουσ. Εμείσ πρζπει τουσ ςτόχουσ  του Κεοφ να βάλουμε 
μζςα ςτθ ηωι μασ. 

Μθν ξεχνάμε αυτζσ τισ αλικειεσ που ακοφμε τώρα. 
Είναι ανάγκθ να διαφοροποιθκοφμε από τον Κόςμο. Άλλο 
πράγμα είναι θ Εκκλθςία, άλλο πράγμα είναι ο Κόςμοσ. 
Άλλο κατάντθμα ζχει ο Κόςμοσ, άλλο προοριςμό ζχει θ 
Εκκλθςία. Θ Εκκλθςία είναι για τθ δόξα, για το μεγαλείο, 
μζςα ςε μια ηωι αςφλλθπτθ ςτθν αιωνιότθτα! Δεν 
μποροφμε να φανταςτοφμε τι περιμζνει τθν Εκκλθςία!  

Εφχομαι, αγαπθτοί, ο Κεόσ να μιλάει μζςα ςτισ καρδιζσ 
μασ και να μασ προβλθματίηει. Ρρζπει να πάρουμε 
αποφάςεισ που πολλζσ φορζσ μασ πονάνε.  

Μθν ξεχνάμε ότι όλοσ αυτόσ ο Κόςμοσ βρίςκεται κάτω 
από τθν εξουςία του Σατανά. Θ Εκκλθςία όμωσ είναι ο 
άγιοσ λαόσ του Κεοφ και προορίηεται για τον Ουρανό. 
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ΛΑΟΣ ΚΕΟΥ 
            "Ραιδάκια...  αυτόσ που πράττει τθν αμαρτία  είναι                                             

από τον διάβολο..... Γι' αυτό φανερώκθκε                                           
ο Υιόσ  τοφ Κεοφ, για να καταςτρζψει τα ζργα                                                 

τοφ διαβόλου.  Κακζνασ που ζχει γεννθκεί                                  
από τον Κεό, δεν πράττει αμαρτία....                                              

Από τοφτο είναι φανερά τα παιδιά τοφ Θεοφ                                                                               
και τα παιδιά τοφ διαβόλου". (Λωάν.3:8-10) 

          Ο λόγοσ του Κεοφ μιλάει για δφο κατθγορίεσ 
ανκρώπων. Θ μία κατθγορία είναι ο λαόσ του Κεοφ και θ 
άλλθ είναι ο λαόσ του πονθροφ. Είμαςτε βζβαια όλοι 
δθμιουργιματα του Κεοφ, αλλά δεν είμαςτε όλοι παιδιά 
του Κεοφ. Ο Κεόσ μιλάει ςτον λόγο Του γι'  αυτζσ τισ δφο 
κατθγορίεσ για να μασ δείξει ότι δεν υπάρχει  κανζνα κοινό 
ςθμείο μεταξφ τουσ. Ππωσ, για παράδειγμα, δεν υπάρχει 
κανζνα κοινό ςθμείο μεταξφ ηωισ και κανάτου, μεταξφ 
φωτόσ και ςκοταδιοφ. Διαβάηουμε:  "Κάποτε ιςαςταν 
ςκοτάδι, τώρα όμωσ είςτε φωσ εν Κυρίω· περπατάτε ωσ 
παιδιά τοφ φωτόσ”· ( Εφες.5:8) Οπότε, τισ δφο αυτζσ 
εικόνεσ πρζπει να τισ ζχουμε πάντα υπόψθ όταν 
διαβάηουμε ςτον λόγο του Κεοφ για παιδιά του Κεοφ και 
για παιδιά του Διαβόλου. 

Πλοι, δυςτυχώσ, κακώσ ερχόμαςτε ς' αυτόν τον Κόςμο, 
ςυμπεριλαμβανόμαςτε ςτα παιδιά του Διαβόλου. Ο λόγοσ 
του Κεοφ βεβαιώνει αυτό. Σε γενικζσ γραμμζσ λζει: "Όλοι 
αμάρτθςαν, και ςτεροφνται τθ δόξα του Κεοφ". "Όλοι εν 
τω Αδάμ πεκαίνουμε." "Δεν υπάρχει δίκαιοσ οφτε ζνασ."  
"Ο Οποίοσ (Κεόσ) μασ ελευκζρωςε από τθν εξουςία του 
ςκότουσ και μασ μετζφερε ςτθ βαςιλεία του αγαπθτοφ 
Υιοφ Του." (Κολος.1:13) "Ώςτε να επιςτρζψουν από το 

22 
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ςκοτάδι ςτο φωσ, και από τθν εξουςία τοφ ςατανά ςτον 
Θεό, για να πάρουν άφεςθ αμαρτιών, και κλθρονομιά 
ανάμεςα ςτουσ αγιαςμζνουσ, διαμζςου τθσ πίςτθσ ςε 
μζνα". (Ρράξ.26:18) 

Οπότε, ο λαόσ του Κεοφ ι τα παιδιά του Κεοφ, κάποτε 
ανικαν ςτον Σατανά. Ο άνκρωποσ που τώρα ανικει ςτον 
λαό του Κεοφ είναι εκείνοσ, ο οποίοσ μζςα ςτο διάβα τθσ 
ηωισ του αποφάςιςε  να μεταπθδιςει από τον λαό του 
Διαβόλου ςτον λαό του Κεοφ· να γίνει παιδί του Κεοφ.  

Πταν ο απ. Λωάννθσ αναφζρεται ςτο πρόςωπο και ςτο 
ζργο του Χριςτοφ λζει το εξισ:  "Πςοι, όμωσ, τον δζχκθκαν 
(το Χριςτό) ς' αυτοφσ ζδωςε εξουςία να γίνουν παιδιά τοφ 
Θεοφ, ς' αυτοφσ που πιςτεφουν ςτο όνομά του". (Ιωάν.1:12)               
Από τθ ςτιγμι που ο άνκρωποσ δζχεται και πιςτεφει ςτον 
Χριςτό, γίνεται παιδί του Κεοφ.  Δεν ζχει καμία ςθμαςία 
ποια είναι θ καταγωγι του, το περιβάλλον του, οι γνώςεισ 
του, ο χαρακτιρασ και θ διαπαιδαγώγθςι του. Ζνα είναι το 
χρειαηοφμενο για να γίνει παιδί του Κεοφ: Να δεχτεί και να 
πιςτζψει ςτον Χριςτό.  

Ράνω λοιπόν ς' αυτι τθ βάςθ δθμιουργοφνται μόνο δφο 
κατθγορίεσ ανκρώπων. Θ μία κατθγορία είναι τα παιδιά 
του Κεοφ και θ άλλθ είναι τα παιδιά του Διαβόλου.  

Χαρακτθριςτικά 

Τώρα ασ δοφμε ποια είναι τα χαρακτθριςτικά που 
ξεχωρίηουν ζναν άνκρωπο, που είναι παιδί του Κεοφ, από 
ζναν άλλο, που είναι παιδί του Διαβόλου. Σφμφωνα με τον 
λόγο του Κεοφ αυτό που τουσ ξεχωρίηει είναι το εξισ:                  
Ο άνκρωποσ του Κεοφ δεν αμαρτάνει. Λζει: "Πποιοσ 
πράττει τθν αμαρτία είναι εκ του Διαβόλου, γιατί από τθν 
αρχι ο Διάβολοσ αμαρτάνει". Γι' αυτό, όταν ο λόγοσ του 
Κεοφ απευκφνεται ςτον άνκρωπο τθσ Αμαρτίασ, του λζει: 
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"Στθν Αμαρτία ςου πρζπει να βάλεισ τελεία και παφλα".  
Με άλλα λόγια, να μετανοιςεισ και να παραιτθκείσ από 
τισ αμαρτίεσ ςου. Διαβάηουμε: "Αυτόσ που εξομολογείται 
τισ αμαρτίεσ του και τισ παρατάει αυτόσ κα ελεθκεί". 
(Ραροιμ.28:13) 

 Δεν είναι λοιπόν θ ςχζςθ μου με τον Κεό μία απλι 
μετάνοια. Θ μετάνοια είναι θ αφετθρία για να προχωριςω 
ςτθ ηωι μου κάνοντασ "ζργα άξια μετάνοιασ". (Ρράξ.26:20)  

Οπότε εκείνο που ξεχωρίηει τον άνκρωπο του Κεοφ από 
τον άνκρωπο του Διαβόλου είναι θ Αμαρτία. Ο άνκρωποσ 
του Διαβόλου κάνει τθν Αμαρτία ςα μια κατάςταςθ, ο 
άνκρωποσ του Κεοφ καταδικάηει τθν Αμαρτία. Από τθ 
ςτιγμι που πιγε ςτον Χριςτό και ηιτθςε ςυγγνώμθ με 
μετάνοια και το Αίμα του Χριςτοφ τον κακάριςε, ζςβθςε 
όλο το παρελκόν του, ςτθ βάςθ του λυτρωτικοφ ζργου του 
Χριςτοφ ςτον Σταυρό, γλίτωςε από τθν κυριαρχικι δφναμθ 
τθσ Αμαρτίασ. Επειδι ο Κεόσ: " Ζκανε (τον Χριςτό) για χάρθ 
μασ αμαρτία, για να γίνουμε εμείσ δικαιοςφνθ τοφ Κεοφ 
διαμζςου αυτοφ. " (2Κορ. 5:21)   

Βλζπουμε λοιπόν ότι ο πιςτόσ καταδικάηει τισ Αμαρτίεσ 
του παρελκόντοσ και ο Χριςτόσ τισ ςβινει με το Αίμα Του. 
Τώρα είναι αποδεςμευμζνοσ απ' τθν Αμαρτία, γιατί τθν 
ζχει παρατιςει.  

 
Ππωσ, αυτό που λζνε ότι ςυνζβθκε με τον ιερό 

Αυγουςτίνο, ο οποίοσ πριν πιςτζψει ιταν ανικικοσ, κι όταν 
μια μζρα, μετά τθν μετάνοια και τθν επιςτροφι του ςτον 
Χριςτό τον ςυνάντθςε μία από τισ παλιζσ του φιλενάδεσ και 
του φώναηε: "Αυγουςτίνε, Αυγουςτίνε", αυτόσ δεν τθσ 
απαντοφςε. Τότε πιγε αυτι κοντά του, τον ζπιαςε και του 
λζει: "Εγώ είμαι, θ παλιά ςου φιλενάδα, δε με κυμάςαι;"  
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Και τθσ απάντθςε: "Ο παλιόσ Αυγουςτίνοσ πζκανε". 
Αυτό κα πει: "Ραρατάω τισ αμαρτίεσ μου". Αυτόσ είχε μια 
παλιά αμαρτωλι ςφνδεςθ. Τώρα που πίςτεψε ςτον Χριςτό 
τθ ςφνδεςθ αυτι τθν ζςπαςε. Δε ςταμάτθςε όμωσ εκεί. 
Συνζχιςε τθ ηωι του κάνοντασ "ζργα άξια μετάνοιασ". 

Αυτό ςθμαίνει ότι τώρα ζχω ςτθ ηωι μου ζναν τελείωσ 
διαφορετικό τρόπο με τον οποίο εκδθλώνομαι. Και το 
ερώτθμα είναι: Ροια είναι τα "ζργα άξια μετάνοιασ;" Είναι 
όλα εκείνα που δεν περιζχουν μζςα Αμαρτία. 

Κοιτάξτε τι λζει ο λόγοσ του Κεοφ για τα ζργα του 
Διαβόλου. Ραίρνει ςαν παράδειγμα  τον Κάιν και τον Άβελ. 
Ραρουςιάηει τον Κάιν ςαν παιδί του Διαβόλου και τον 
Άβελ ςαν παιδί του Κεοφ. Τι ιταν αυτό που τουσ ξεχώριηε; 
Διαβάηουμε: "Τα ζργα του Κάεν ιταν πονθρά, του Άβελ 
του αδελφοφ του, ιταν δίκαια".  

Τα ςτοιχεία αυτά που μασ δίνει ο λόγοσ του Κεοφ 
πρζπει εμείσ να τα ζχουμε υπόψθ μασ.  

 
Πταν κάποια φορά ο Χριςτόσ ςυηθτοφςε με τουσ 

Λουδαίουσ, οι οποίοι καυχιόνταν ότι ιταν παιδιά του 
Αβραάμ, ο Χριςτόσ τοφσ απαντάει: "Εςείσ είςτε από τον 
πατζρα ςασ τον διάβολο, και κζλετε να κάνετε τισ 
επικυμίεσ τοφ πατζρα ςασ." (Λωάν.8:44) Ροφ βαςιηόταν ο 
Χριςτόσ και ζλεγε ότι ο πατζρασ τουσ ιταν ο Διάβολοσ; Στα 
ζργα και τισ επικυμίεσ τουσ.  

Στο Ματκ.23:3 λζει το εξισ ο Χριςτόσ αναφερόμενοσ 
ςτουσ Γραμματείσ και Φαριςαίουσ: "Πλα, λοιπόν, όςα αν 
ςασ πουν για να τθρείτε, να τα τθρείτε και να τα κάνετε· 
όμωσ, ςφμφωνα με τα ζργα τουσ μθν κάνετε· για τον λόγο 
ότι, λζνε και δεν κάνουν." Οπότε δεν είναι αρκετι θ 
φραςτικι διακιρυξι μου: "Είμαι παιδί του Κεοφ", αλλά 
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αυτό που μετράει είναι θ υπακοι μου ςτο κζλθμα το δικό 
Του και ςτισ εντολζσ Του. 

Ο λόγοσ του Κεοφ αναφζρει ότι το ίδιο ςυμβαίνει και 
ςιμερα ανάμεςα ςτουσ πιςτοφσ: "Ομολογοφν ότι 
γνωρίηουν τον Κεό, με τα ζργα όμωσ τον αρνοφνται, κακώσ 
είναι βδελυροί και απεικείσ, και ςε κάκε ζργο αγακό 
αδόκιμοι". (Τίτ.1:16)   Ομολογοφν ότι γνωρίηουν τον Κεό, 
αλλά ςτθν πρακτικι ζκφραςθ τθσ ηωισ  τθσ πίςτθσ τουσ 
αποδεικνφεται με τα ζργα  τουσ ότι είναι ςιχαμεροί 
άνκρωποι και είναι ακατάλλθλοι για κάκε καλό ζργο.  

Γι' αυτό ο άνκρωποσ του Κεοφ πρζπει να ζχει μερικά 
ςτοιχεία που πρζπει να τον διακρίνουν. Το ζνα ςτοιχείο 
είναι θ λατρεία του. Σιμερα ακοφμε ότι υπάρχουν λάτρεισ 
του Σατανά. Τι ςθμαίνει αυτό; Σθμαίνει ότι αναγνωρίηουν 
ότι το αφεντικό τουσ είναι ο Διάβολοσ.  

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι ο πιςτόσ πρζπει να 
αναγνωρίςει ότι θ Κεφαλι του είναι ο Χριςτόσ. Οπότε, το 
Ρρόςωπο, το οποίο λατρεφει, το αγαπάει και το υπακοφει 
είναι ο Λθςοφσ Χριςτόσ. Αυτό κα πει άνκρωποσ Κεοφ. Κι 
αυτό ζχει τισ διακλαδώςεισ του προσ όλεσ τισ 
κατευκφνςεισ. Λζει, για παράδειγμα: "Πποιοσ δεν αγαπάει 
τον Κφριο Λθςοφ Χριςτό αυτόσ ασ είναι ανάκεμα".                          
(1 Κορινκ.16:22) 

Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι θ λατρεία μασ. Σιμερα θ 
Εκκλθςία του Χριςτοφ αποτελείται από άτομα που 
λάτρευαν κάποτε άλλα πράγματα. Αποτελείται από 
Βουδιςτζσ, από Μωαμεκανοφσ, από ανκρώπουσ που 
λάτρευαν το χριμα και κάκε μορφισ Αμαρτία. Μου ζλεγε 
κάποιοσ: "Δφο πράγματα δεν μποροφν να βγουν ποτζ από 
τθν καρδιά μου. Το ζνα είναι το ποδόςφαιρο και το άλλο 
είναι ο Ραπανδρζασ". Αυτά λάτρευε.  
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Πλοι λατρεφαμε τον Σατανά ποικιλοτρόπωσ.  Σιμερα 
όμωσ πρζπει να αρχίςουμε να λατρεφουμε τον Χριςτό, 
αυτό ιςχφει για κάκε παιδί του Κεοφ.  

Ασ πάρουμε, για παράδειγμα,  το κρθςκευτικό χώρο, 
όπωσ ζχει διαμορφωκεί. Άλλοσ λζει: "Εγώ λατρεφω τον 
τάδε άγιο, τθν τάδε αγία" κτλ. Σιμερα, όμωσ, αφοφ είςαι 
παιδί του Κεοφ λατρεφεισ μόνο Ζναν, τον Λθςοφ Χριςτό. Θ 
ηωι ςου κα διαφζρει ςτον τρόπο λατρείασ, ςτθ 
ςυμπεριφορά, ςτουσ ςτόχουσ και ςτισ επιδιώξεισ ςου, κα 
διαφζρει ςτισ διακθρφξεισ ςου, ςτθ ςτάςθ ςου.  

Μου ζλεγε ζνασ πατζρασ το  εξισ: "Ζχω ζνα γιο 20 
χρονών. Τον ρωτάω: "Είςαι παιδί του Κεοφ;" "Ναι, 
πατζρα", μου λζει, "είμαι παιδί του Κεοφ". Στθν Εκκλθςία 
ζρχεται τακτικά, τισ παρζεσ του όμωσ δε κζλει να τισ 
αφιςει. Στα πάρτθ, ςτισ ντιςκοτζκ κτλ. είναι παρών".  

Και ρωτοφςε ο πατζρασ: "Τι να κάνω με το παιδί μου; 
Από τθ μια μου λζει ότι είναι παιδί του Κεοφ, από τθν άλλθ 
ζχει αυτόν τον τρόπο ηωισ. Και όςεσ φορζσ του ζχω κάνει 
παρατιρθςθ μου λζει: "Ρατζρα μθ με ενοχλείσ, εγώ πάω 
καλά". Ζρχεται όμωσ το ερώτθμα: Ο άνκρωποσ του Κεοφ 
δεν πρζπει να ξεχωρίηει; Ππωσ λζει και θ παροιμία: "Ρεσ 
μου με ποιον πασ να ςου πω ποιοσ είςαι".  

Ρρζπει να διαχωρίηουμε τον εαυτό μασ από τον Κόςμο. 
Τότε είμαςτε αλθκινά  παιδιά του Κεοφ.  

Κυμάμαι μια χρονιά που είχε γίνει μια τεράςτια 
πυρκαγιά ςε ζνα night club ςτο Ραρίςι και είχαν καεί 
κάπου 200 αγόρια και κορίτςια που ανικαν ςε όλων των 
ειδών τισ φυλζσ, κρθςκείεσ και τα δόγματα. Ανάμεςά τουσ 
προφανώσ κα ιταν και χριςτιανόπαιδα. Πλα κάθκαν, δε 
γλίτωςε κανζνα. Γι' αυτό, αν δεν υπάρχει ο διαχωριςμόσ, 
δεν μποροφμε να λεγόμαςτε παιδιά του Κεοφ. Επειδι ο 
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Χριςτόσ μάσ ξεχώριςε. Είδατε τι λζει εκεί ςτθ Βαβυλώνα 
κακώσ ερχόταν θ κρίςθ επάνω τθσ: "Φφγετε εςείσ που 
είςτε δικοί μου".  Γι' αυτό πρζπει θ διαφοροποίθςι μασ 
να είναι προοδευτικι προσ όλεσ τισ πλευρζσ και τισ 
κατευκφνςεισ. Ο Σατανάσ ζχει καταφζρει να μασ κρφψει 
τουσ δρόμουσ τθσ διαφοροποίθςθσ, γι' αυτό θ 
διαφοροποίθςθ δεν πραγματοποιείται ςτθ ηωι μασ 
ολοκλθρωμζνα.  

Μθ νομίηετε ότι το μάτι του Κεοφ δε μασ παρακολουκεί. 
Λζει: "Τα μάτια τοφ Κυρίου περιτρζχουν διαμζςου 
ολόκλθρθσ τθσ γθσ, για να φανεί δυνατόσ ςε όςουσ ζχουν 
τθν καρδιά τουσ τζλεια προσ αυτόν". (2Χρον.16:9) 

Ο Κεόσ κζλει τουσ δικοφσ Του να είναι πάντα νικθτζσ, 
χαροφμενοι, να είναι πάντα ευλογθμζνοι μζςα ςτθ χαρά 
του Χριςτοφ. Επειδι κζλει να μασ βγάλει απ' όλα τα 
ςυντρίμμια κι εμείσ καλοφμαςτε να πάρουμε τθ κζςθ που 
κζλει ο Κεόσ ςα λαόσ δικόσ Του για να ζχουμε τθν 
παρουςία Του. 

Πταν αναφζρεται ο λόγοσ του Κεοφ ςτθν περιπζτεια του 
Λωςιφ μζςα ςτθ φυλακι, ςτισ αδικίεσ, τισ κατθγόριεσ, τισ 
εχκρότθτεσ, ζνα πράγμα τονίηει: "Ο Θεόσ ιταν μαηί Σου". 
Αυτό το πράγμα μετράει και αυτό το πράγμα ζχει αξία ςτθ 
ηωι μασ, αγαπθτοί, ο Κεόσ να είναι μαηί μασ.  

Για να είναι όμωσ ο Κεόσ μαηί μασ πρζπει να ζχουμε μια 
καρδιά τελεία. Κι αυτό το πνεφμα να μασ δώςει ο Κεόσ, 
ώςτε να κάνουμε αυτόν τον διαχωριςμό.  

Και να ξζρουμε ζνα πράγμα: Πςο πιο πολφ πλθςιάηουμε 
ςτον Κεό, όςο πιο πολφ κάνουμε το κζλθμά Του και όςο 
πιο πολφ ξεχωρίηουμε από τθν παλιά μασ ηωι, τόςο πιο 
πολφ κα ζχουμε τθν παρουςία και τθν ευλογία του Κεοφ.  

Ο Κφριοσ να ευλογιςει τον λόγο Του. 
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Διευκρινίςεισ 
Δε λζει ο λόγοσ του Κεοφ "κα γίνεςαι αναμάρτθτοσ", 

αλλά λζει: "κα ζχεισ ςα ςτόχο να μθν αμαρτάνεισ". Κάκε 
φορά που κα ζρχεται θ Αμαρτία ωσ ενδεχόμενο, το Αίμα 
του Χριςτοφ κα ςε κακαρίηει, αρκεί να τθν ομολογιςεισ.  

Αυτό που κζλει να τονίςει ο λόγοσ του Κεοφ είναι το 
εξισ: Δε κα ηεισ όπωσ ηουν όλοι οι άλλοι άνκρωποι του 
Διαβόλου, μζςα ςτθν Αμαρτία.  

Πταν ο άνκρωποσ του Κεοφ εξετάηει τον εαυτό του, 
πρζπει να αποκλείςει από μζρουσ του Κεοφ κάκε 
παράλειψθ ι αδυναμία. Ρωτάει ο Κεόσ: "Τι ιταν να κάνω 
και δεν το ζκανα;" Οπότε, είναι ηιτθμα καρδιάσ αν δε 
φζρνω καλό καρπό. Αυτό επιςιμανε ο Δαβίδ όταν ζκανε 
εκείνθ τθ διπλι Αμαρτία, γι' αυτό και ηιτθςε απ' τον Κφριο: 
" Κτίςε μζςα μου, Κεζ, μια κακαρι καρδιά· και ζνα ευκφ 
πνεφμα ανανζωςε μζςα μου." (Ψαλ.51:10) 

Πταν ζρχονται οι ειςθγιςεισ του Διαβόλου και ο 
άνκρωποσ τισ δζχεται, παραμερίηει τον λόγο του Κεοφ 
γιατί  δεν του αρζςει.  

Ρόςεσ φορζσ δε ςυνζβθκε αυτό ςτθ ηωι μασ, όταν το 
Ρνεφμα του Κεοφ μάσ ζλεγε αλλιώσ ν' αντιμετωπίςουμε  
κάποιο ηιτθμα και δεν Τον υπακοφςαμε και λυπιςαμε το 
Ρνεφμα Του!  

Γι' αυτό θ ευκφνθ μασ είναι ακεραία και μασ καλεί ο 
Κεόσ να ζχουμε μια καρδιά κακαρι. Να ζχουμε μια 
καρδιά που να υπακοφει, μια καρδιά θ οποία να ζχει μζςα 
τθσ τον Χριςτό, μια καρδιά που να αγωνίηεται ενάντια ςε 
όλεσ τισ ειςθγιςεισ του Σατανά, μια καρδιά που κα ζχει τον 
πόκο και τθν επικυμία να υπακοφει ςτο κζλθμα του Κεοφ 
προσ όλεσ τισ πλευρζσ και προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Να 
μθ δικαιολογεί οφτε να κουκουλώνει τθν Αμαρτία του. 
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ΧΡΛΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
"Παιδί γεννικθκε ςε μασ, γιοσ δόκθκε ςε μασ... ".                                                                        

(Θςαΐασ 9:6)  

          Εδώ μασ δίδεται το μινυμα τθσ Γζννθςθσ του Λθςοφ 
Χριςτοφ μζςω του προφιτθ Θςαΐα ςτον Κόςμο μασ 750 
περίπου χρόνια προτοφ να υλοποιθκεί. 
     Στο Ευαγγζλιο του Λουκά βλζπουμε τθν εκπλιρωςθ τθσ: 

   "Ο άγγελοσ Γαβριιλ ςτάλκθκε  από τον Κεό...                  
ςε μια παρκζνα...Και ο άγγελοσ τθσ είπε:                                         

Μθ φοβάςαι, Μαριάμ...κα μείνεισ ζγκυοσ,                                      
και κα γεννιςεισ ζναν γιο·  και κα αποκαλζςεισ                                  

το όνομά του ΙΘΣΟΤ.  Αυτόσ κα είναι μεγάλοσ,                                     
και κα ονομαςτεί Τιόσ τοφ Τψίςτου.  "  (1:26-33)   

O Χριςτόσ ο Μδιοσ μιλάει ςτουσ Λουδαίουσ και τουσ λζει: 
"Εγώ ιρκα ςτο όνομα του Ρατζρα μου, και δεν με δζχεςτε· 
αν ζρκει άλλοσ ςτο δικό του όνομα, εκείνον κα τον 
δεχκείτε." (Λωάν.5:43) Εννοοφςε τον Αντίχριςτο.                                       

Εκλογι ανάμεςα ςε δφο πρόςωπα 
Ο Κεόσ ςθμειώνει ότι ςτθ ηωι μασ ζχουμε να κάνουμε 

μία εκλογι ανάμεςα ςε δφο πρόςωπα. Το ζνα είναι ο 
Χριςτόσ και το άλλο είναι ο Αντίχριςτοσ. Το χωρίο που 
αναφζρεται για τον Αντίχριςτο λζει το εξισ: "Κα τον 
προςκυνιςουν όλοι αυτοί που κατοικοφν επάνω ςτθ γθ, 
των οποίων τα ονόματα δεν γράφτθκαν ςτο βιβλίο τισ ηωισ 
τοφ ςφαγμζνου Αρνίου..." (Αποκ.13:8) .  "Και προςκφνθςαν 
το κθρίο (τον Αντίχριςτο), λζγοντασ: Ροιοσ είναι όμοιοσ με 
το κθρίο; Ροιοσ μπορεί να πολεμιςει μαηί του;" (Αποκ.13:4)  

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ είναι ζνα πρόςωπο που Το χρειάηεται 
κάκε άνκρωποσ, γι' αυτό Τον ζςτειλε ο Κεόσ. Είναι ζνα 
διαφορετικό πρόςωπο απ' όλα τα άλλα πρόςωπα που 

23 



163 
 

ιρκαν ς' αυτόν τον Κόςμο. Ο Μδιοσ είπε ςτουσ ανκρώπουσ: 
"Εςείσ είςτε εκ των κάτω, Εγώ είμαι εκ των άνω. Ιλκα από 
τον Ρατζρα και πάλι πθγαίνω προσ τον Ρατζρα". Είναι ζνα 
κείο Ρρόςωπο, αιώνιο, όςο αςφλλθπτο και αιώνιο 
πρόςωπο είναι ο Κεόσ Ρατζρασ. Ο Χριςτόσ είναι Κεόσ.  

Ο Κεόσ Ρατζρα ζκανε μία ςυγκατάβαςθ και το 
Ρρόςωπο αυτό, ο Γιοσ Του, ζγινε άνκρωποσ. "Εαυτόν 
εκκζνωςε και ζλαβε δοφλου μορφι και ζγινε όμοιοσ με 
εμάσ". (Φιλιπ.2:7) Το διαφορετικό από μασ είναι ότι Αυτόσ 
είναι χωρίσ Αμαρτία και ότι ιρκε από τον Ουρανό.  

Πταν ο Κεόσ αποκάλυψε  ςτον απ. Ραφλο ποιοσ είναι ο 
Χριςτόσ, αναφώνθςε εκςτατικόσ: "Ω, βάκοσ πλοφτου και 
ςοφίασ και γνώςθσ Κεοφ! Ρόςο ανεξερεφνθτεσ είναι οι 
κρίςεισ του, και ανεξιχνίαςτοι οι δρόμοι του!" (Ρωμ.11:33). 

Δεν μποροφμε όλα να τα εξθγιςουμε αγαπθτοί. Ζχουμε 
όμωσ τθν ευκφνθ να αποδεχκοφμε όλα όςα ο λόγοσ του 
Κεοφ μάσ αποκαλφπτει. Μασ λζει ότι "όταν ιρκε το 
πλιρωμα του χρόνου, ο Κεόσ ζςτειλε τον Υιό Του." (Γαλ.4:4)  

Γιατί Τον ζςτειλε; Εδώ είναι θ μεγάλθ δυςκολία των 
ανκρώπων να καταλάβουν για ποιο λόγο ιρκε ο Χριςτόσ. 
Ακόμα και οι μακθτζσ δεν μποροφςαν να το εννοιςουν. 
Πταν, π.χ. ο Ρζτροσ ςτο ερώτθμα του Χριςτοφ: "Ροιοσ λζνε 
οι άνκρωποι ότι είμαι;" είπε: "Εςφ είςαι ο Τιόσ του Θεοφ 
του ηωντανοφ", δεν μποροφςε όμωσ να εννοιςει τα λόγια 
του Χριςτοφ, ότι "πρζπει να πάει ςτα Λεροςόλυμα, και να 
πάκει πολλά... και να κανατωκεί", γι' αυτό Του είπε: 
"Κφριε...· δεν κα γίνει αυτό ςε ςζνα". Και ο Κφριοσ του είπε: 
" Ριγαινε πίςω μου, ςατανά."  

Ρολλοί λζνε: "Ο Χριςτόσ απζτυχε. Τίποτα δεν άλλαξε, 
χειρότεροι ζχουν γίνει οι άνκρωποι. Το "αγαπάτε 
αλλιλουσ" το ζχουν γράψει ςτα παλιά τουσ τα παποφτςια. 
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Ροφ είναι θ αγάπθ;" Ρραγματικά, ηοφμε ςε μια εποχι πολφ 
τραγικι και πολφ άςχθμθ. "Ροφ είναι, λοιπόν, θ επιτυχία 
του Λθςοφ Χριςτοφ;" ρωτάνε πολλοί.   

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ, αγαπθτοί, δεν ιρκε να αλλάξει τον 
Κόςμο οφτε να γιατρζψει τουσ ανκρώπουσ οφτε για να 
είναι ο πρώτοσ δάςκαλοσ. Ιρκε για ζναν μόνο ςκοπό: "Για 
να ψάξει και να ςώςει το χαμζνο". Ιρκε να γίνει ο 
προςωπικόσ Σωτιρασ του κακζνα.  Μόνο  γι' αυτό τον 
ςκοπό Τον ζςτειλε ο Κεόσ. Ο Μδιοσ είπε:  

"Σόςο πολφ αγάπθςε ο Θεόσ τον Κόςμο ώςτε ζδωςε  
τον Τιό Σου τον μονογενι για να μθ χακεί όποιοσ πιςτεφει                  
ς' αυτόν αλλά να ζχει αιώνια ηωι". (Λωάν.3:16) 

Ο  Χριςτόσ, αγαπθτοί, ιρκε για να αποκαλφψει ςτον 
άνκρωπο ποιοσ είναι ο Κεόσ και πώσ να Τον λατρεφει. Να 
φφγει απ' όλεσ τισ ειδωλολατρικζσ του εκδθλώςεισ. Ιρκε 
να βγάλει τον άνκρωπο απ' όλεσ τισ τραγικζσ ςυνζπειεσ τθσ 
Αμαρτίασ. Να του ανοίξει τον δρόμο που οδθγεί ςτον 
Ουρανό. Να του δώςει ηωι αιώνια. Να τον κάνει ζναν 
καινοφριο άνκρωπο. Να γεμίςει τθν καρδιά του με ελπίδα, 
χαρά και ειρινθ που τα αφιρεςε ο Εχκρόσ και ςφινωςε 
μζςα του το φόβο. Γι' αυτό θ προτροπι του Χριςτοφ ςτον 
άνκρωπο είναι:  "Μθ φοβάςαι, μόνο να πιςτεφεισ".  

Αυτό είναι το νόθμα όλων των ςχεδίων που ζχει ο Κεόσ 
για τον άνκρωπο. Είναι αλικεια ότι ζνα τζτοιο ςχζδιο το 
πολζμθςε πολφ ο Σατανάσ από τθν αρχι. Ξεςικωςε τον 
βαςιλιά Θρώδθ για να πάει να ςφάξει το Κείο Βρζφοσ, 
αλλά ο Κεόσ Το φφλαξε. Και ςε όλθ τθ ηωι του Χριςτοφ από 
κοντά Τον ακολουκοφςε ο Εχκρόσ.   

Πταν άρχιςε το ζργο Του ο Χριςτόσ, μετά από τθ 
βάφτιςι Του και τθν ζκχυςθ του Αγίου Ρνεφματοσ, ο 
Σατανάσ τον πείραξε 40 μζρεσ ςτθν Ζρθμο. Του ζδειξε όλα 
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τα βαςίλεια και όλθ τθ δόξα του Κόςμου, Του είπε: "Ρζςε 
προςκφνθςζ με και όλα είναι δικά Σου". Ιρκε ανάμεςα 
ςτον Κεό και ςτον Χριςτό και είπε: "Εγώ είμαι, εμζνα 
προςκφνθςε και όλα κα ςου τα δώςω". Και ο Χριςτόσ του 
είπε: "Κφριο τον Κεό ςου κα προςκυνιςεισ και μόνο Αυτόν 
κα λατρεφεισ". (Λουκ.4:8) Αυτό που δεν κατάφερε να κάνει 
ο Σατανάσ ςτον Χριςτό, το καταφζρνει ςιμερα ςτουσ 
ανκρώπουσ. Γι' αυτό, το πρόβλθμα το ανκρώπου είναι ζνα:  
Να διαλζξει, με τθν ελευκερία τθσ βοφλθςισ του ι τον 
Χριςτό ι τον Αντίχριςτο. Ι Τον Κεό ι τον Σατανά.  

Εδώ είναι, αγαπθτοί, το ςθμείο που ξεχωρίηουν οι 
άνκρωποι. Αν ο άνκρωποσ πάρει τθν απόφαςθ να δεχτεί 
τον Χριςτό, το όνομά του γράφεται ςτο Βιβλίο τθσ Ηωισ.  

Υπάρχει ζνα βιβλίο ςτον Ουρανό που ονομάηεται: 
"Βιβλίο Ηωισ", ςτο οποίο είναι γραμμζνα τα ονόματα όλων 
εκείνων που ζχουν πάρει τθν απόφαςθ να λατρεφουν και 
να προςκυνάνε τον Χριςτό. Μιλώντασ για τον Αντίχριςτο, ο 
λόγοσ του Κεοφ λζει: "Κα (τον) προςκυνιςουν όλοι όςοι 
κατοικοφν πάνω ςτθ γθ των οποίων τα ονόματα δεν ζχουν 
γραφτεί ςτο Βιβλίο τθσ Ηωισ του Αρνίου". (Αποκ.13:8)  

Λζει ο Κεόσ ςτον άνκρωπο: "Κζλεισ να μθν 
προςκυνιςεισ τον Αντίχριςτο; Το όνομά ςου να είναι 
γραμμζνο ςτο Βιβλίο τθσ Ηωισ". Αυτό ςθμαίνει ότι 
ανάμεςα ςε δφο πρζπει να διαλζξεισ τον Χριςτό. 

Αυτό ζλεγε ο Χριςτόσ ςτουσ Λουδαίουσ ςτθν περικοπι 
του Ευαγγελίου που διαβάςαμε ςτθν αρχι: "Εγώ ιρκα ςτο 
όνομα του Ρατζρα και δε Με δζχεςτε, αν κάποιοσ άλλοσ 
ζρκει ςτο όνομα το δικό του" - ποιοσ είναι ο άλλοσ; Ο άλλοσ 
είναι ο Αντίχριςτοσ - "εκείνον κα τον δεχτείτε".  

Ο λόγοσ του Κεοφ, αγαπθτοί, μασ καλεί να πάρουμε μία 
κζςθ, όπωσ καλοφςε τον λαό Του τον Λςραιλ να διαλζξει. 
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Τουσ ζλεγε: " Ζβαλα μπροςτά ςασ τον δρόμο τθσ ηωισ και 
τον δρόμο του κανάτου". (Λερεμ.21:8) Εςφ ποιον δρόμο 
διαλζγεισ; Τον δρόμο τθσ ηωισ ι τον δρόμο του κανάτου; 
Δεν μπορεί να είςαι και ςτουσ δφο δρόμουσ. 

Πταν ο προφιτθσ Θλίασ κάλεςε τον λαό Λςραιλ τουσ 
είπε: "Αν ο Κφριοσ είναι Κεόσ, ακολουκείτε Αυτόν, αν ο 
Βάαλ ακολουκείτε τοφτον".  (1Βας.18:21) 

Το ίδιο ερώτθμα τίκεται και ςε μασ: "Ροιον κζλουμε να 
ακολουκιςουμε;" Ο λαόσ Λςραιλ απζρριψε τον Χριςτό, ο 
Οποίοσ ιρκε να τουσ δοξάςει. Και αν απορρίψεισ τον 
Χριςτό, δεν υπάρχει άλλοσ εκτόσ απ' τον Αντίχριςτο.                 
Γι' αυτό, αν ςτθ ηωι μασ υπάρχει μία μεςοβζηικθ 
κατάςταςθ να ξζρουμε ότι ο Χριςτόσ κζλει να Του δώςουμε 
ολόκλθρο το είναι μασ. Κζλει να περπατιςουμε ςε μια 
καινοφρια ηωι πίςτθσ, υπακοισ, κακαρότθτασ. Μια ηωι 
που δε κα ζχει καμία ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ηωι τθσ 
Αμαρτίασ με τα ςυνκιματα αυτοφ του Κόςμου. 

Κοιτάξτε τι λζει ςτθν Αποκάλυψθ για τθ Βαβυλώνα:                       
"Βγείτε ζξω απ' αυτι, ο λαόσ μου, και μθ ςυγκοινωνιςετε 
ςτισ αμαρτίεσ τθσ, και μθ πάρετε από τισ πλθγζσ τθσ". 
(Αποκ.18:4) "Βγείτε", λζει, "από κει μζςα".  

Το ίδιο λζει ςτουσ πιςτοφσ ςιμερα: "Ο Λθςοφσ, για να 
αγιάςει τον λαό διαμζςου τοφ δικοφ του αίματοσ, ζπακε 
ζξω από τθν πφλθ.  Ασ εξερχόμαςτε, λοιπόν, ς' αυτόν ζξω 
από το ςτρατόπεδο, φζρνοντασ τον ονειδιςμό του". (Εβρ.13:13) 

Υπάρχουν δφο πρόςωπα: Ο Λθςοφσ Χριςτόσ και ο 
Αντίχριςτοσ. Σε ζναν απ' αυτοφσ πρζπει να δώςεισ τθν 
καρδιά ςου. Διάλεξε!  Μζςοσ δρόμοσ δεν υπάρχει. Ι κα 
είςαι πολφ ηεςτόσ ςτθ ςχζςθ ςου με τον Χριςτό ι κα είςαι 
κρφοσ, παγωμζνοσ. Αν είςαι χλιαρόσ, λζει ότι κα ςε 
ξεράςει. Είναι μία κζςθ που πρζπει να τθν προςζξουμε.  
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Ρολλοί ζχουν δθμιουργιςει μία υποκειμενικι ςχζςθ με 
τον Κεό, που δε τουσ αφινει να είναι απόλυτα του Χριςτοφ. 

Λζνε, ότι κάποτε ς' ζνα Κυριακό Σχολείο το μάκθμα ιταν 
για τον πλοφςιο και τον φτωχό Λάηαρο. Πταν τζλειωςε το 
μάκθμα ρώτθςε ο δάςκαλοσ τα παιδιά: "Με ποιον κζλετε 
να είςτε, με τον πλοφςιο ι με τον Λάηαρο;" Ρετιζται ζνα 
παιδί και λζει: "Σε τοφτθ τθ ηωι κζλω να είμαι με τον 
πλοφςιο και ςτθν άλλθ ηωι με τον Λάηαρο".  

Δε ςτζκεται αυτό ςτθν πνευματικι μασ ηωι. "Πποιοσ δεν 
είναι μαηί Μου," είπε ο Χριςτόσ "είναι εναντίον μου". Και 
όποιου το όνομα δεν είναι γραμμζνο ςτο Βιβλίο τθσ Ηωισ, 
αυτόσ είναι του Αντίχριςτου.  

Πταν ο Χριςτόσ ιρκε, όλων οι καρδιζσ ιταν κλειςτζσ                    
ς' Αυτόν, τώρα που ετοιμάηεται να ζρκει ο Αντίχριςτοσ, 
όλων οι καρδιζσ είναι ανοιχτζσ ςε αυτόν. Τον περιμζνουν. 

Ο Κεόσ καλεί και λζει: "Εςφ, άνοιξε τθν καρδιά ςου ςτον 
Χριςτό και κλείςε τθν ςτον Αντίχριςτο". 

Μακάρι ο Κεόσ να μιλιςει μζςα ςτισ καρδιζσ μασ, ώςτε 
αυτά τα Χριςτοφγεννα να είναι αλθκινά ΧΡΛΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
που κα κατοικιςει ο Χριςτόσ μζςα ςτισ καρδιζσ μασ.                  
Τα ονόματά μασ κα είναι γραμμζνα ςτο Βιβλίο τθσ Ηωισ, 
για να μποροφμε να ςτακοφμε όρκιοι, όπωσ ςτάκθκαν 
εκείνοι οι "τρεισ παίδεσ" ςτθ Βαβυλώνα μζςα ςε όλθ εκείνθ 
τθ λαοκάλαςςα που προςκφνθςαν τθ εικόνα του 
Ναβουχοδονόςωρ. (Δανιιλ 3:12) 

Ζτςι να μποροφμε κι εμείσ, ς' αυτόν τον Κόςμο, να 
ςτακοφμε όρκιοι, να μθν προςκυνιςουμε τον Αντίχριςτο. 
Τθν καρδιά μασ να τθν ζχουμε ανοίξει ςτον Χριςτό, να τθν 
ζχουμε κλείςει ςτον Ρονθρό.  

Ο Κεόσ να ευλογιςει όλων μασ τισ οικογζνειεσ και το 
λόγο Του να Τον αυξιςει μζςα ςτισ καρδιζσ μασ. 
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ΡΡΩΤΟΧΡΟΝΛΑ  
"Ευλόγει, ω ψυχι μου, τον Κφριο και                                                       

μθν ξεχνάσ όλεσ τισ ευεργεςίεσ Του". (Ψαλμ.103:2)  
" Ζκανεσ τισ θμζρεσ μου ζνα μζτρο ςπικαμισ...                               

ο άνκρωποσ  περπατάει με φανταςία. " (Ψαλ.39:5 -6) 

          Μζςα απ' τα λόγια αυτά των  Ψαλμών κζλει ο 
Κεόσ να μασ δώςει αλικειεσ ατράνταχτεσ, ηωντανζσ, τισ 
οποίεσ εμείσ ςτθ ηωι μασ πρζπει να τισ λάβουμε υπόψθ. 

Βριςκόμαςτε μπροςτά ς' ζναν Καινοφριο Χρόνο. Τι 
κάναμε αυτόν τον χρόνο που πζραςε; Τι κα κάνουμε                           
ς' αυτόν τον Καινοφριο Χρόνο; Ο λόγοσ του Κεοφ πάνω 
ςτθν αλλαγι και πρόςκεςθ των χρόνων ζχει να μασ πει 
μερικά πράγματα τα οποία  πρζπει να λάβουμε ςοβαρά 
υπόψθ μασ για να αποκτιςουμε μια ςωςτι τοποκζτθςθ.  

Μασ αφινει ο Κεόσ να ηοφμε, γιατί ζχει τα εξισ  δφο 
μθνφματα να μασ δώςει. Ρρώτον λζει: "Δε κζλω να 
πεκάνεισ αμαρτωλόσ". Και δεφτερο, να καταλάβουμε ότι θ 
ηωι μασ είναι πολφ ςφντομθ.  

 
Διαβάηουμε ςτθ Βίβλο ότι ο Μακουςάλα ζηθςε 969 

χρόνια και λζμε: "Ρω-πω!!!" Στον Καφκαςο κάποιοσ ζηθςε 
150 χρόνια! Κι όμωσ ο λόγοσ του Κεοφ μάσ βεβαιώνει ότι  θ 
ηωι μασ ςτθν πραγματικότθτα είναι μία ςπικαμι.                         
Θ αντίκετθ γνώμθ ότι υπάρχει ζνα μάκροσ, είναι μία ιδζα 
που τθ ςφθνώνει μζςα μασ ο Σατανάσ με αντικειμενικό 
ςκοπό να μασ ξεγελάςει, να μασ κακυςτεριςει ςτθ ςχζςθ 
μασ με τον Κεό και να πάκουμε εκείνο που ζπακε ο λαγόσ 
με τθ χελώνα, θ οποία τελικά πρώτθ ζφταςε ςτο τζρμα 
γιατί ζμεινε πιςτι ςτον ςκοπό τθσ. Ενώ ο λαγόσ με τθν 
αλαηονεία του ζκανε ςτραβι εκτίμθςθ των ικανοτιτων 

24 
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του. Το ζριξε ςτον φπνο κι όταν ξφπνθςε για να τρζξει, θ 
χελώνα είχε ιδθ φτάςει ςτο τζρμα. (Μφκοσ Αιςώπου) 

Κι αυτό ςυμβαίνει ςτθ ηωι μασ. Κάνουμε ςτραβι 
εκτίμθςθ τθσ διάρκειασ και του χρόνου τθσ ηωισ μασ. 
Νομίηουμε ότι ζχουμε ακόμα καιρό για να αςχολθκοφμε με 
τα πράγματα του Κεοφ, ενώ δεν ζχουμε κακόλου καιρό.  

Στο Στρατό, είχα ζναν ςυνάδελφο, ιταν από τον 
Ρειραιά. Ιμαςταν ςτθ Σχολι Διαβιβάςεων ςτθ Λάριςα. 
Είχαμε γνωριςτεί και του μιλοφςα για τισ αλικειεσ του 
Κεοφ. Είχε καταλάβει ότι ςτθν πλευρά του Χριςτοφ υπιρχε 
μια ςιγουριά και μια ικανοποίθςθ, αλλά δεν τον άφθνε ο 
Κόςμοσ. Πταν τελικά τελειώςαμε τθν εκπαίδευςθ και 
πθγαίναμε ςτισ επιχειριςεισ, του είπα για τελευταία φορά: 
"Γεράςιμε, κοίταξε να τακτοποιιςεισ τθ ςχζςθ ςου με τον 
Κεό, αυτό ζχει αξία ". Στάκθκε μπροςτά μου και μου είπε: 
"Βρε Απόςτολε, δε με λυπάςαι από τώρα να ςκλαβώςω τα 
νιάτα μου ςτον Χριςτό; Άςε με να διαςκεδάςω, κι όταν 
φτάςω 70 χρόνων ςου δίνω τθν υπόςχεςθ ότι γεροντάκια 
και οι δφο κα κακόμαςτε ςτο παραγώνι του ςπιτιοφ και κα 
διαβάηουμε το Ευαγγζλιο". Του είπα: "Ξζρεισ ποφ πάμε; 
Ράμε πάνω ςτισ επιχειριςεισ. Ζχουμε να κάνουμε με 
τουρτοφρεσ, με μυδράλια, με μπαηοφκα, με όλμουσ. Ζτςι 
κα διαςκεδάςεισ τθ ηωι ςου;"  

Δεν τον ξαναείδα, το μόνο που ζμακα ιταν ότι, κακώσ 
ζτρεχε με τον αςφρματο ςτθν πλάτθ ζπεςε ζνασ όλμοσ 
μπροςτά του και τον διζλυςε. Ζχαςε τθν ζννοια τθσ ηωισ 
του, τθσ αποςτολισ του, ζχαςε τθν ευκαιρία. Πποτε 
κυμάμαι αυτόν τον άνκρωπο μζςα μου κλαίω. 

Αυτό είναι, αγαπθτοί, εκείνο που πρζπει εμείσ ςιμερα 
να καταλάβουμε. Δεν ζχουμε καιρό. Εκείνοσ που νομίηει 
ότι ζχει καιρό, είναι ξεγελαςμζνοσ. Γι' αυτό ο λόγοσ του 
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Κεοφ δεν του λζει: Πποτε ςου ζρκουν οι περιςτάςεισ, 
όποτε ζχεισ κζφι, αλλά ςου λζει: "Σιμερα, αν ακοφςετε τθ 
φωνι του, μθ ςκλθρφνετε τισ καρδιζσ ςασ ". (Εβρ.3:7) 

Κάκε τι που αφορά ςτο κζλθμα του Κεοφ, ςε οτιδιποτε 
βλζπει ο άνκρωποσ τθν ανάγκθ να τακτοποιιςει τθ ςχζςθ 
του με τον Κεό, υπάρχει μονάχα το ςιμερα, το τώρα. Οφτε 
το αφριο οφτε "όταν  ζρκουν οι κατάλλθλεσ ςτιγμζσ".  

Δεν υπάρχει μελλοντικι κατάλλθλθ ςτιγμι για τον 
άνκρωπο. Υπάρχει μονάχα τωρινι κατάλλθλθ ςτιγμι.  

Ο Κεόσ κζλει  να καταλάβουμε με τι μοιάηει θ ηωι μασ. 
"Είναι", λζει, "ςαν το χορτάρι και ςαν το λουλοφδι του 
χορταριοφ. Ξεράκθκε το χορτάρι, μαράκθκε το λουλοφδι".  
(1Ρζτρου 1:24) 

Ραρ' όλο που θ κακθμερινι πείρα τθσ ηωισ μάσ το 
βεβαιώνει αυτό, εντοφτοισ υπάρχει κάτι που μασ το 
ανατρζπει. Είναι ο Εχκρόσ τθσ   ψυχισ μασ. Είναι θ ζλξθ του 
Κόςμου, είναι θ μόςτρα, θ βιτρίνα τθν οποία προςφζρει ο 
Σατανάσ για να ξεγελάει όλουσ τουσ ανκρώπουσ. Να μθν 
μπορεί να εννοιςει εκείνο που διαπιςτώνει ςτθ ηωι του 
κάκε μζρα - ο γείτονασ ζφυγε, ο άλλοσ ζφυγε από 
διάφορεσ αιτίεσ - να μθν μπορεί να αντιλθφκεί  ότι: "Ο 
άνκρωποσ μοιάηει με τθ ματαιότθτα, οι μζρεσ του είναι ςα 
ςκιά που παρζρχεται." (Ψαλμ.144:4) 

Ο απ. Λάκωβοσ δίνει μια άλλθ εικόνα τθσ ηωισ του 
ανκρώπου. "Είναι", λζει, "ςαν ατμόσ που για μια ςτιγμι 
φαίνεται και μετά εξαφανίηεται". (4:14)  

Ο πατζρασ μου ζηθςε παραπάνω από 95 χρόνια. Πταν 
τον ρωτοφςα: "Τι κατάλαβεσ;" "Π, τι καταλαβαίνεισ εςφ 
όταν μπαίνεισ μζςα ςτο ςπίτι  από τθν κυρία πόρτα και 
βγαίνεισ ζξω από τθν πόρτα τθσ κουηίνασ", μου απαντοφςε. 
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Στο βιβλίο του Λώβ ο λόγοσ του Κεοφ δίδει τθν εξισ 
εικόνα: "Ο άνκρωποσ γεννθμζνοσ από γυναίκα είναι 
ολιγόβιοσ και γεμάτοσ ταραχι· αναβλαςτάνει ςαν άνκοσ, 
και κόβεται· φεφγει ςαν ςκιά, και δεν διαμζνει." (Λώβ14:1-2)                        
Και το ερώτθμα που τίκεται είναι το εξισ:  Γιατί τα βάηει 
αυτά ο Κεόσ μζςα ςτον λόγο Του; Τα βάηει για να μασ 
πείςει να καταλάβουμε ότι πραγματικά θ ηωι μασ είναι 
λιγοςτι, ότι δεν ζχουμε καιρό,  δεν ζχουμε μάκροσ ηωισ.  

Γιατί λοιπόν κοπιάηουμε, αγωνιοφμε, κθςαυρίηουμε και 
ακολουκοφμε τον οποιοδιποτε δρόμο, ενώ θ ηωι μασ 
είναι λιγοςτι και  ζχει κάποιο ςκοπό;   

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Κι αν ο άνκρωποσ ηιςει πολλά 
χρόνια και ευφραίνεται ςε όλα αυτά, ασ κυμθκεί ότι οι 
μζρεσ του ςκότουσ  κα είναι πολλζσ". Και ςυνεχίηει: "Να 
ευφραίνεςαι, νζε, ςτθ νιότθ ςου· και θ καρδιά ςου ασ ςε 
χαροποιεί... και περπάτα ςφμφωνα με τισ επικυμίεσ τθσ 
καρδιάσ ςου... εντοφτοισ, να ξζρεισ, ότι για όλα αυτά ο 
Θεόσ κα ςε φζρει ςε κρίςθ. " (Εκκλ.11:9)  

Διαβάηουμε ςτον λόγο του Κεοφ: "Είναι αποφαςιςμζνο 
ςτουσ ανκρώπουσ μια φορά να πεκάνουν, φςτερα από 
τοφτο είναι κρίςθ". (Εβρ.9:27) 

Με άλλα λόγια, δεν είςαι ανεφκυνοσ. Εκείνοσ που ςε 
ζφερε ςτθν φπαρξθ ζχει ςχζδια για ςζνα. Γι' αυτό και κα 
ηθτιςει λογαριαςμό από ςζνα.  

Αυτι τθν ζννοια τθ νιώκουμε ςτθ ηωι μασ. Ράντα 
ηθτάμε να μασ δίνουν λογαριαςμό οι άλλοι και ζχουμε τθ 
ςυναίςκθςθ ότι πρζπει κι εμείσ να δίνουμε  λογαριαςμό.                 

 
Ρριν παντρευτώ, όπου ικελα ζμενα και κοιμόμουνα, 

τώρα που παντρεφτθκα πρζπει να δώςω λογαριαςμό. Τα 
παιδιά πρζπει να δώςουν λογαριαςμό ςτουσ γονείσ.                   
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Το ίδιο ςτθ δουλειά μασ. Ζχουμε αυτόν τον κφκλο τθσ 
ευκφνθσ, τθσ υπευκυνότθτασ να δώςουμε λογαριαςμό.  

Ζτςι κι απζναντι ςτον Κεό ο Οποίοσ δίνει ςτον άνκρωπο 
μια προτροπι: Κοίταξε να τακτοποιιςεισ τθ ςχζςθ ςου μαηί 
Μου. "Να κυμάςαι τον Πλάςτθ ςου ςτισ θμζρεσ τθσ νιότθσ 
ςου.... πριν λυκεί θ αςθμζνια αλυςίδα, και ςπάςει το 
χρυςό λυχνάρι ι ςπάςει θ ςτάμνα ςτθν πθγι ι χαλάςει ο 
τροχόσ ςτο πθγάδι,  και επιςτρζψει το χώμα ςτθ γθ, όπωσ 
ιταν, και το πνεφμα επιςτρζψει ςτον Κεό". (Εκκλ.12:1,7) 
Ραρομοιάηει τθ ηωι μασ "με τθ ςτάμνα που ςπάει και 
γίνεται κομμάτια....".  

Ζρχεται φυςιολογικά το ερώτθμα: "Αφοφ, Κεζ μου, ςε 
τζτοια πλαίςια ζχεισ βάλει τθ ηωι μου, τι κζλεισ από 
μζνα;"  Ο ψαλμωδόσ προςεφχεται: "Πάροικοσ είμαι ςτθ γθ, 
μθν κρφψεισ από μζνα τα προςτάγματά ςου". (119) 

Με άλλα λόγια, λζει ςτον Κεό: Ιρκα εδώ για να πάω 
κάποια μζρα ςτο αιώνιο ςπίτι μου, γι' αυτό ηθτάω, Εςφ να 
μου δείξεισ τα προςτάγματά Σου. Τι κζλεισ από μζνα;  

Εδώ ζρχεται ακριβώσ ο λόγοσ του Κεοφ για να μασ 
δώςει το μινυμα τθσ αιώνιασ Αγάπθσ Του και να μασ 
δείξει τον προοριςμό μασ. Μασ εξθγεί γιατί ιρκε ο 
Χριςτόσ και γεννικθκε εδώ κάτω ςτθ γθ. Εξθγεί γιατί 
πζκανε ςτον Σταυρό. Γιατί αναςτικθκε, αναλιφκθκε και 
κάκιςε ςτα δεξιά του Ρατζρα και μεςιτεφει για μασ. 

Το πρόςταγμα λοιπόν του Χριςτοφ ςε μασ είναι: Πλοι 
εςείσ οι αμαρτωλοί, φορτωμζνοι και κουραςμζνοι, ελάτε 
ςε Μζνα και Εγώ κα ςασ ξεκουράςω. Κα ςασ δώςω ηωι, 
αιώνια ηωι. Κα ςασ δώςω όλα εκείνα που ςασ ζκλεψε ο 
Σατανάσ. Τθ χαρά, τθν ειρινθ, τθν ελπίδα και κα ςασ 
δώςω να καταλάβετε κάτι: Αυτόσ ο Εχκρόσ που ςασ ζκλεψε 
όλα αυτά, τώρα αυτά που ςασ δίδει είναι όλα κίβδθλα. 
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Ο Σατανάσ μοιάηει με εκείνουσ τουσ καταςκόπουσ που 
κλζβουν τα γνιςια ζγγραφα και βάηουν ςτθ κζςθ τουσ 
άλλα για να ξεγελάςουν τουσ αντιπάλουσ. Μασ κλζβει τθν 
ευτυχία, τθν ελπίδα, τθ δόξα, τθν αιώνια ηωι και ςτθ κζςθ 
τουσ μασ δίδει τα κίβδθλα. Και ηοφμε με αυτά, χωρίσ ποτζ 
να ικανοποιθκοφμε πραγματικά, πάντα όμωσ τα κυνθγάμε, 
γιατί αυτά μασ ζχουν μείνει για να ευχαριςτιςουμε τον 
εαυτό μασ.  

Ανάλογα με τθν αδυναμία μασ, μασ δίνει ο Σατανάσ και  
τθν ανάλογθ κατεφκυνςθ. Ρωτάει: "Κζλεισ χαρά; Τθ χαρά 
κα τθ βρεισ ςτα λεφτά, κα τθ βρεισ ςτθ διαςκζδαςθ. Τθν 
ικανοποίθςθ κα τθ βρεισ ςτον ζπαινο των ανκρώπων, ςτο 
να ςκαρφαλώνεισ ςε ανώτερα αξιώματα”.  

Κατ' αυτόν τον τρόπο ηοφμε μζςα ςτα κίβδθλα με τα 
οποία τα ζχει υποκαταςτιςει ο Σατανάσ τα αλθκινά του 
Χριςτοφ και ο άνκρωποσ φεφγει από τοφτθ τθ ηωι 
κοφφιοσ, χωρίσ να ζχει πιάςει το νόθμα τθσ ηωισ. 

Ζρχεται λοιπόν ο Κεόσ και μασ δίδει τα προςτάγματά 
Του. Για τον άνκρωπο ζνα μονάχα υπάρχει: Ο Σταυρόσ του 
Χριςτοφ, ο δρόμοσ του Χριςτοφ, ο δρόμοσ τθσ 
αιωνιότθτασ. Γι' αυτό κάκε άνκρωποσ, ςε κάκε γενεά 
καλείται να δεχτεί τον Λθςοφ Χριςτό. Ευλογθμζνθ θ ψυχι 
που τελικά μπαίνει μζςα ς' αυτιν τθ χάρθ. 

Τι να επικυμοφμε; 
Ο λόγοσ του Κεοφ ςυνεχίηει και λζει τι πρζπει να 

επικυμοφμε ςαν άνκρωποι του Κεοφ μζςα ς' αυτόν τον 
Κόςμο, επειδι υπάρχουν οι προςφορζσ του Σατανά από τθ 
μια πλευρά και οι προςφορζσ του Κεοφ από τθν άλλθ.  

Πλα εκείνα που προςφζρει ο Σατανάσ ζχουν επάνω τθν 
ετικζτα: "Εφιμερα, προςωρινά, ανίκανα να προςφζρουν  
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ικανοποίθςθ". Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: Είμαςτε "ξζνοι και 
πάροικοι, δεν ζχουμε εδώ πόλθ για να μείνουμε".  

Διαβάηουμε: "Ο Κεόσ που είπε να λάμψει φωσ μζςα ςτο 
ςκοτάδι είναι Εκείνοσ που ζλαμψε ςτισ καρδιζσ μασ προσ 
φωτιςμό τθσ γνώςθσ τθσ  δόξασ του Κεοφ διά του 
προςώπου του Λθςοφ Χριςτοφ".  (2Κορ.4:6)  

Ασ ηθτιςουμε λοιπόν αυτό το φωσ  τθσ γνώςθσ τθσ 
δόξασ του Κεοφ να φωτίηει ολόκλθρθ τθν καρδιά και τθ 
ηωι μασ, ώςτε να γνωρίςουμε το βάκοσ, το φψοσ, το μικοσ 
και το πλάτοσ τθσ Αγάπθσ του Χριςτοφ. Να, γιατί ηοφμε! 

 
Ο απ. Ραφλοσ προςευχόταν: "Λυγίηω τα γόνατά μου 

προσ τον Ρατζρα τοφ Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ...  ώςτε, ο 
Χριςτόσ, διαμζςου τθσ πίςτθσ, να κατοικιςει μζςα ςτισ 
καρδιζσ ςασ...  και να γνωρίςετε τθν αγάπθ τοφ Χριςτοφ... 
για να γίνετε πλιρεισ με ολόκλθρο το πλιρωμα του 
Θεοφ".  (Εφες.3:14) 

Αυτόσ είναι ο ςκοπόσ για τον οποίο αφινει ο Κεόσ τον 
άνκρωπο τον δικό Του να περπατιςει μζςα ς' αυτόν τον 
κόςμο τθσ κατάρασ και του κανάτου  για ζνα χρονικό 
διάςτθμα, από τότε που Τον πίςτεψε και Τον γνώριςε.             
Να γεμίςει από τα αιώνια.  

 
Ο Χριςτόσ ξζροντασ τθν ψυχολογία του ανκρώπου τοφ 

λζει: "Μθ κθςαυρίηεισ εδώ κάτω ςτθ γθ, να κθςαυρίηεισ 
ςτον Ουρανό  κθςαυρό που μζνει αιώνια".  

Και  προτρζπει ςτουσ πιςτοφσ: "Αγαπθτοί, ςασ 
παρακαλώ, ωσ ξζνουσ και παρεπίδθμουσ, να απζχετε από 
τισ ςαρκικζσ επικυμίεσ, οι οποίεσ αντιμάχονται ενάντια 
ςτθν ψυχι". (1Ρζτρου 2:11) 
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Ο Σατανάσ κάνει ζναν πόλεμο κάκε μζρα ςτθ ηωι μασ. 
Κι αυτόσ ο πόλεμοσ είναι οι ςαρκικζσ επικυμίεσ, τισ οποίεσ 
επιςτρατεφει ςε βάροσ τθσ ψυχισ μασ.  

Στον λόγο του Κεοφ διαβάηουμε για τουσ πιςτοφσ τθσ 
Ραλαιάσ Διακικθσ: "Με πίςτθ πζκαναν όλοι αυτοί, χωρίσ 
να πάρουν τισ υποςχζςεισ, αλλά  τισ είδαν από μακριά, και 
πείςτθκαν.... και ομολόγθςαν ότι είναι ξζνοι και 
παρεπίδθμοι επάνω ςτθ γθ...   επικυμοφν μια καλφτερθ 
(πατρίδα), δθλαδι, επουράνια· γι' αυτό, ο Κεόσ δεν 
ντρζπεται γι' αυτοφσ, να λζγεται Κεόσ τουσ· επειδι, 
ετοίμαςε γι' αυτοφσ πόλθ". (11:13-16)   

 
Ζτςι, διά πίςτεωσ βλζπουμε κι εμείσ τθν Ουράνια Ρόλθ, 

θ οποία μασ ταιριάηει ςαν άνκρωποι του Κεοφ που 
είμαςτε. Μία Ρόλθ, θ οποία ζχει το εξισ αξιοπρόςεκτο: 
"Μζςα ς' αυτι δε κα υπάρχει κανζνα ανάκεμα". (Αποκ.22:3)  
"Ζξω είναι τα ςκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι 
φονιάδεσ και οι ειδωλολάτρεσ, και κάκε ζνασ που αγαπάει 
και πράττει το ψζμα". (Αποκ.22:15) 

 
 Αυτό είναι, αγαπθτοί, το νόθμα γιατί ο ζνασ χρόνοσ 

κυλάει πίςω από τον άλλο κι εμείσ ακόμα δίνουμε το 
παρόν. Για να κάνουμε το κζλθμα του Κεοφ. Να 
ακοφςουμε μια μζρα το: "Εφγε, δοφλε, αγακζ και πιςτζ... 
μπεσ μζςα ςτθ χαρά τοφ κυρίου ςου". (Ματκ.25:21) 

 
Ευχόμαςτε, ο Καινοφριοσ αυτόσ Χρόνοσ να κυλιςει 

πάνω ς' αυτι τθ βάςθ που μασ δίνει ο λόγοσ του Κεοφ.                    
Να γεμίςουμε με τισ αιώνιεσ ευλογίεσ και να πετφχουμε 
τουσ πνευματικοφσ μασ ςτόχουσ.  
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Μικρζσ προςευχζσ ςτθ διάρκεια τθσ μζρασ και εδάφια. 
 

"Κα κράηω ςτον Κεό... Εςπζρα, και πρωί και μεςθμζρι 
κα παρακαλώ.... και κα ακοφςει τθ φωνι μου". (Ψαλ.55:16-17) 

"Κα ξυπνιςω το πρωί. Κα ςε επαινζςω, Κφριε".(Ψαλ.57:8-9) 

"Ασ είναι ευάρεςτα τα λόγια τοφ ςτόματόσ μου και θ 
μελζτθ τθσ καρδιάσ μου... ςε ςζνα, Κφριε." (Ψαλ.19:14)   

"Κα ψάλλω τθ δφναμι ςου, και το πρωί κα υμνολογώ με 
αγαλλίαςθ το ζλεόσ ςου· επειδι, ζγινεσ προπφργιό μου, και 
καταφφγιο ςτθν θμζρα τθσ κλίψθσ μου". (Ψαλ.59:16) 

"Κεζ... Σε ηθτάω από το πρωί· ςε διψάει θ ψυχι μου, ςε 
ποκεί θ ςάρκα μου, μζςα ςε γθ ζρθμθ, ξερι". (Ψαλ.63:9) 

"Μακάριοσ ο άνκρωποσ, που δεν περπάτθςε ςε κζλθμα 
αςεβών...  αλλά ςτον νόμο τοφ Κυρίου είναι το κζλθμά 
του, και ςτον νόμο του μελετά μζρα και νφχτα". (Ψαλ.1:1-2) 

"Αυτό το βιβλίο... κα μελετάσ θμζρα και νφχτα για να 
προςζχεισ να κάνεισ ςφμφωνα με όλα όςα είναι γραμμζνα 
μζςα ς' αυτό... τότε κα ευοδώνεςαι". (Λθς.1:8) 

"Να επικαλείςαι εμζνα ςε θμζρα κλίψθσ, κα ςε 
ελευκερώςω, και κα με δοξάςεισ". (Ψαλ.50:15) 
"Τθν θμζρα που κα φοβθκώ, κα ελπίηω ςε ςζνα"· (Ψαλ.56:3) 

"Ρόςο αγαπώ τον νόμο ςου! Πλθ τθν θμζρα είναι 
μελζτθ μου".(Ψαλ.119:97) 

"Εςφ πρόςταξεσ να τθροφνται ακριβώσ οι εντολζσ ςου ".  
"Αγάπθςα τα μαρτφριά ςου περιςςότερο από χρυςάφι, 

περιςςότερο από κακαρό χρυςάφι".(Ψαλ.119: 4,127) 
"Στθν καρδιά μου φφλαξα τα λόγια ςου, για να μθ 

αμαρτάνω ςε ςζνα". (Ψαλ.119:11) 
"Κάνε με να ακοφςω το πρωί το ζλεόσ ςου... να γνωρίςω 

τον δρόμο ςτον οποίο πρζπει να περπατάω"· (Ψαλ.143:8) 
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           Ο ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ ΚΑΛ ΤΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
                                                              « Οφτε να γογγφηετε, 

όπωσ και μερικοί απ' αυτοφσ γόγγυςαν,                                              
και απωλζςτθκαν.» (1Κορινκ. 10:10)   

          Ο λόγοσ του Κεοφ, ζχει τόςθ βαρφτθτα, τόςθ 
ςθμαςία και ςυνζπεια μζςα ςτθ ηωι μασ, όςο δεν ζχει 
κανζνα άλλο πράγμα!  Αυτό το ξζχωρο το ζχει ο  λόγοσ του 
Κεοφ επειδι μζςα ς’ αυτόν μιλάει ο Κεόσ και καταπιάνεται 
με μασ τουσ ανκρώπουσ. Μιλάει για τα προβλιματά μασ,  
για τθν πορεία που πρζπει να ακολουκιςουμε και για τθν 
επιτυχία που μποροφμε να ζχουμε.  

Οι άνκρωποι του κόςμου βζβαια μιλάνε για ςχζδια και 
επιτυχίεσ, αλλά όλα αυτά που λζνε είναι ςαπουνόφουςκεσ. 
Γι’ αυτό ο λόγοσ του Κεοφ ωσ  Κεόπνευςτοσ πρζπει να ζχει 
μια διαφορετικι τοποκζτθςθ ςτθ ςυνείδθςθ των πιςτών.  

Κακώσ διαβάηουμε τθν Ραλαιά Διακικθ, εκείνο που μασ 
κάνει εντφπωςθ, είναι ότι όταν οι προφιτεσ μιλοφςανε, 
ζλεγαν: «Αυτά λζγει ο Κφριοσ». Και είχαν τθ ςιγουριά ότι 
αυτά τα οποία ζλεγε ο Κφριοσ, όςο απίκανα κι αν 
φαίνονταν, ιταν μια πραγματικότθτα.  

Να ςασ φζρω ζνα παράδειγμα: Ο Κεόσ είχε καλζςει τον 
Λερεμία για να είναι προφιτθσ Του και όταν του είπε τθν 
αποςτολι του, ο Λερεμίασ φοβικθκε. Είπε: «Κεζ μου, εγώ 
είμαι μικρό παιδί, δεν μπορώ να κάνω αυτι τθ δουλειά».          
Ο Κεόσ  τοφ είχε δώςει τθν πιο λεπτι αποςτολι. Να πάει να 
πει ςτον υπεριφανο λαό Λςραιλ: «Ρρζπει να γίνετε 
υπόδουλοι ςτουσ Χαλδαίουσ, ςτον Ναβουγοδονόςορα». 

Και ενώ βρίςκονταν όλα ς’ αυτιν τθν κατάςταςθ, μια 
μζρα ζρχεται ο Κεόσ και λζγει ςτον Λερεμία:  «Κα πασ και 
κα αγοράςεισ ζνα οικόπεδο».  Κα αγοράςω οικόπεδο;  Δεν 

25 
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χωροφςε μζςα ςτο μυαλό του. Και όμωσ πιγε αγόραςε το 
οικόπεδο, ζκανε τα ςυμβόλαια, τα υπζγραψε και τελείωςε.  

Από τθ μια πλευρά ο Κεόσ τοφ ζλεγε ότι ζρχεται ο 
Ναβουχοδονόςορ και τα ςαρώνει όλα, κι από τθν άλλθ 
πλευρά τοφ ζλεγε να αγοράςει οικόπεδο. Στο τζλοσ του 
λζγει ο Κεόσ: «Ξζρεισ αυτό τι ςθμαίνει;  Σθμαίνει ότι δίνω 
μια υπόςχεςθ: Κα ζρκει  εποχι που ο λαόσ Λςραιλ κα 
επιςτρζψει, κα εγκαταςτακεί ςτθν πατρίδα του και κα 
αγοράηει οικόπεδα».  

Το ίδιο κι εμείσ ςιμερα. Ρολλά πράγματα δεν τα 
καταλαβαίνουμε εκ πρώτθσ όψεωσ. Δεν μποροφμε να τα 
δοφμε από τθν οπτικι γωνιά που τα δίνει ο λόγοσ του 
Κεοφ. Γι αυτό και πολλζσ φορζσ είμαςτε ι αδιάφοροι ι 
πλαδαροί ςτθν πνευματικι μασ ηωι ι δεν πιςτεφουμε ότι 
αυτό που λζει ο Κεόσ κα γίνει, όπωσ λζει.  

Κακώσ αναφζρεται εδώ ο λόγοσ του Κεοφ  ςτθν ιςτορία 
του λαοφ  Λςραιλ, λζει χαρακτθριςτικά ότι, αυτά που 
ςυνζβαιναν ς' αυτοφσ, ζγιναν ςε μασ παραδείγματα, ώςτε 
μζςα  απ' αυτά  να καταλάβουμε τα μθνφματα τα οποία 
ζχει ο Κεόσ να μασ πει. Είναι μθνφματα ςοβαρά που ζχουν 
βαρφτθτα και κα πρζπει να τα προςζξουμε. Ζνα από αυτά 
που κα ζχουμε ςα μάκθμα είναι το: «Μθ γογγφηετε».  

 
Το κζμα μασ είναι ο Γογγυςμόσ 

Ζνα πράγμα που ο Κεόσ ηθτάει από τον άνκρωπο το δικό 
Του είναι να μθ γογγφηει. Τι κα πει "γογγφηω"; "Γογγφηω"  
κα πει ςτενάηω από αγανάκτθςθ και δυςφορία. Με άλλα 
λόγια, μζςα μου δεν πρζπει να υπάρχει οφτε αγανάκτθςθ 
οφτε δυςφορία εναντίον του Κεοφ. «Μα», κα μου πείτε,              
«μπορεί ο άνκρωποσ του Κεοφ να ζχει τζτοια 
ςυναιςκιματα ι τζτοια ςυμπεριφορά;» 
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Ξζρετε, ο λόγοσ του Κεοφ  δε λζει περίςςιεσ κουβζντεσ. 
Δε λζει κουβζντεσ για να γεμίςουν τα φφλλα, όπωσ κάναμε 
εμείσ ςτο ςχολείο όταν κζλαμε να γράψουμε Ζκκεςθ και 
γράφαμε, γράφαμε για να γεμίςουμε δφο φφλλα. Αλλά ό, τι 
λζει ο λόγοσ του Κεοφ  είναι ΝΑΛ και ΑΜΘΝ.  

Πταν λοιπόν ο Κεόσ με τον λόγο του απευκφνεται ςτθν 
Εκκλθςία Του και τθσ λζει: «να μθ γογγφηεισ» και ςτον 
κάκε ζναν Χριςτιανό λζει: "να μθ γογγφηεισ», μθ ςκεφτείσ: 
«Μα είναι δυνατόν ο πιςτόσ να γογγφηει και να αγανακτεί;» 
Ακόμα και ο προφιτθσ του Κεοφ,  ο Λωνάσ,  αγανάκτθςε.  

Ο Κεόσ ζχει ζναν ςτόχο  ςτθ ηωι μασ και μασ τον δίνει 
με διαφορετικζσ εικόνεσ. Για παράδειγμα, όταν αναφζρεται 
ςτουσ δαςκάλουσ, ςτουσ ποιμζνεσ, ςτουσ ευαγγελιςτζσ 
που ζχει βάλει ο Κφριοσ μζςα ςτθν Εκκλθςία Του, 
φανερώνει ποιοσ είναι ο ςτόχοσ Του και  τι κάνει το Ρνεφμα 
το Άγιο μζςα ςτθν Εκκλθςία Του. Λζει: «Για τθν 
τελειοποίθςθ των αγίων ...  για τθν οικοδομι τοφ ςώματοσ 
του Χριςτοφ· μζχρισ ότου όλοι ανεξαίρετα να φτάςουμε 
ςτθν ενότθτα τθσ πίςτθσ, και τθσ επίγνωςθσ του Τιοφ τοφ 
Θεοφ, ςε τζλειο άνδρα, ςε μζτρο θλικίασ τοφ πλθρώματοσ 
του Χριςτοφ·  για να μθ είμαςτε πλζον νιπιοι .... αλλά, 
ηώντασ τθν αλικεια με αγάπθ, να αυξθκοφμε ς' αυτόν ςε 
όλα, ο οποίοσ είναι θ Κεφαλι, ο Χριςτόσ". (Εφες.4:11-13) 

 
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ο απ. Ραφλοσ λζει ςτουσ 

Γαλάτεσ:  «Είμαι εισ οδφνεσ μζχρισ ότου μορφωκεί ο 
Χριςτόσ μζςα ςασ».  Εξάλλου, γι’ αυτό και 
ςυνακροιηόμαςτε. Πχι για να περάςουμε μια ώρα, όχι για 
να εκπλθρώςουμε μια υποχρζωςθ, αλλά για να 
καταρτιςτοφμε,  να αυξθκοφμε να τελειοποιθκοφμε και να 
φκάςουμε εκεί που κζλει ο Κεόσ. 
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Μθν ξεχνάμε ότι ο Κεόσ ζχει ζνα αςφλλθπτο ςχζδιο, 
αγαπθτοί, για όλουσ τουσ λυτρωμζνουσ Του. Το ςχζδιο του 
Κεοφ είναι κάτι που δεν περνάει από το μυαλό του 
ανκρώπου. Ζτςι άλλωςτε εξθγείται και θ χειρονομία Του.  

Αποφάςιςε να ςτείλει εδώ ςτθ γθ τον Γιο Του το 
μονογενι, να Τον περάςει μζςα από τθ δικιά μασ ηωι και 
ακόμα χειρότερα, να Τον περάςει μζςα από  «κάνατο, 
μάλιςτα  κάνατο ςταυρικό»! Λζει: «Ρειράςτθκε  ςε όλα  
κατά τθ δικι μασ  ομοιότθτα». (Εβρ.4:15) Και εμείσ καμιά 
φορά λζμε τισ ανοθςίεσ μασ: «Α! τα βάςανα που τραβάω 
είναι περιςςότερα από του Χριςτοφ»!                                

Ο ςκοπόσ, για τον οποίον ζςτειλε ο Κεόσ τον Χριςτό και 
πζκανε επάνω ςτον Σταυρό, είναι για να μασ κάνει 
ανκρώπουσ κατάλλθλουσ για τα ςχζδια τα δικά Του. 
Ανκρώπουσ κατάλλθλουσ για τον Ουρανό. Το ότι μασ δίνει 
προτροπζσ και το Άγιο Ρνεφμα  ζρχεται και μιλάει μζςα 
μασ με τον λόγο του Κεοφ - ζςτω κι αν καμιά φορά μασ 
ενοχλεί αυτόσ ο λόγοσ - είναι γιατί κζλει ο Κεόσ να μασ 
καταρτίςει, να μασ αγιάςει, να μασ τελειοποιιςει.  

Ανάμεςα λοιπόν ςτισ πολλζσ προτροπζσ που αραδιάηει, 
όπωσ το: «Να μθ είμαςτε  επικυμθτζσ κακών…  οφτε να 
γινόμαςτε ειδωλολάτρεσ…  οφτε  να πορνεφουμε…  οφτε να 
πειράηουμε τον Χριςτό»,  φτάνουμε και ςτο: «οφτε να 
γογγφηετε, όπωσ και μερικοί απ' αυτοφσ γόγγυςαν και 
απωλζςτθκαν από τον εξολοκρευτι άγγελο.». (1Κορ.10:6-8) 

Ο γογγυςμόσ πολλζσ φορζσ ζρχεται μζςα ςτθ ηωι μασ 
και είναι ζνασ φπουλοσ εχκρόσ που τον βάηει ο Σατανάσ.                 

Ακοφσ Χριςτιανοφσ και λζνε: "Πλα ςε μζνα ο Κεόσ τα 
ζριξε; Πλα ςε εμζνα τα επζτρεψε;" Ρόςεσ φορζσ 
παραπονιόμαςτε ςτον Κεό! Ρόςεσ φορζσ αγανακτοφμε 
ςτον Κεό! 
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Αυτι τθ δουλειά ζκανε ο λαόσ Λςραιλ όταν ηθτοφςε 
κρζασ και ψωμί ςτθν Ζρθμο.  

Κοιτάξτε τι γράφει ςχετικά: «Ολόκλθρθ θ ςυναγωγι των 
γιων Λςραιλ γόγγυηε ενάντια ςτον Μωυςι και ενάντια ςτον 
Ααρών ςτθν ζρθμο. Και...είπαν ς' αυτοφσ: Είκε να 
πεκαίναμε κάτω από το χζρι τοφ Κυρίου ςτθ γθ τισ 
Αιγφπτου...Επειδι, μασ βγάλατε  ς' αυτι τθν ζρθμο, για να 
κανατώςετε με τθν πείνα ολόκλθρθ αυτι τθ ςυναγωγι».  

Δοκιμαςία 
Είναι μια αλικεια ότι ο άνκρωποσ του Κεοφ ςτθ 

δοκιμαςία φαίνεται ποιοσ είναι.  
Οι Λςραθλίτεσ ςτθ δοκιμαςία τουσ ξζχαςαν εκείνθ τθν 

τρομερι νφχτα που πζραςε ο εξολοκρευτισ άγγελοσ και 
ενώ όλθ θ Αίγυπτοσ βρίςκονταν μζςα ςε μια τρομερι 
κατάςταςθ και αγωνία, αυτοφσ ο Κεόσ τοφσ φφλαξε. Επειδι 
λοιπόν τώρα λίγο πεινοφςαν, αμζςωσ ζβλεπαν τα καηάνια 
τθσ  Αιγφπτου μπροςτά τουσ, τα ψωμιά και τον κάνατο.  

Εξαιτίασ λοιπόν αυτών των κζςεών τουσ ο Κεόσ είπε: 
«Δεν κα ηιςει ο άνκρωποσ μονάχα με ψωμί αλλά με κάκε  
λόγο που εξζρχεται από το ςτόμα του Θεοφ». (Δευτ.8:3)  

Δε ηει κάποιοσ γιατί ζχει ψωμί, αλλά ηει γιατί κζλει ο 
Κεόσ να ηιςει. Να το ξζρουμε αυτό, για να μθ γογγφηουμε. 

Κυμάμαι ζναν πιςτό ο όποιοσ είχε πάκει αποκόλλθςθ 
των ματιών του και είχε ςχεδόν τυφλωκεί.  

Ε! Πταν πιγα να τον δω, είχε τζτοιο γογγυςμό και 
παράπονο εναντίον του Κεοφ! «Γιατί», ζλεγε,  «ο Κεόσ να 
μου το κάνει αυτό;»  

Και άρχιςε να αραδιάηει τα προτεριματά του. «Εγώ, που 
ζτρεχα ςτα νοςοκομεία. Εγώ, που πιγαινα ςτουσ 
αρρώςτουσ, που φρόντιηα τον οποιονδιποτε πονεμζνο. Να 
ςου πω και το περιςτατικό; Πταν ζπακα τθν αποκόλλθςθ, 
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από το Νοςοκομείο είχα βγει. Να ςου πω και τθν 
πνευματικι μου κατάςταςθ; Είχα τζτοια φλόγα πίςτεωσ 
μζςα μου που πίςτευα ότι ακόμα και νεκρό μπορώ να 
αναςτιςω. Μάλιςτα μια φορά πιγα ςε ζναν νεκρό και 
γονάτιςα». Τον ρώτθςα: «Τον ανάςτθςεσ;» «Πχι»,  μου 
είπε. Γόγγυηε εναντίον του Κεοφ γιατί του αφιρεςε τθν 
όραςθ. Και λζει ο λόγοσ του Κεοφ: «Όλα ςυνεργοφν ςτο 
αγακό   ς’ αυτοφσ που αγαπάνε τον Θεό». (Ρωμ.8:28) 

Άνκρωπζ μου, κατάλαβε ζνα πράγμα,  ότι,  ο Κεόσ, 
αφοφ ςου χάριςε Τον Γιο Του, αφοφ ςου άνοιξε ζναν 
Ουρανό, ςε κάνει κλθρονόμο δικό Του, είναι δυνατόν το 
μονοπάτι που ςου ανοίγει ςτθ ηωι ςου να είναι ζνα 
μονοπάτι κακίασ, εκδίκθςθσ ι μονοπάτι τζτοιο που να ςε 
βαςανίηει; Γι’ αυτό λζει: «Αυτόσ που μασ χάριςε τον Γιο 
Του, πωσ μαηί μ’ Αυτόν δε κα μασ χαρίςει και τα πάντα»!  

Ξζρετε, ς’ αυτζσ τισ περιπτώςεισ θ αιτία είναι οι δικζσ 
μασ επικυμίεσ, είναι θ δικιά μασ ολιγοπιςτία. Θ ευκφνθ 
είναι δικιά μασ,  γιατί δεν ανοίξαμε τθν καρδιά μασ και δεν 
τθ δώςαμε ολοκλθρωμζνθ ςτον Χριςτό. Δε ςτακικαμε ςτισ 
υποςχζςεισ τισ δικζσ Του, δεν περπατιςαμε ςτον δρόμο τον 
δικό Του και όλα αυτά τα εκμεταλλεφεται ο Σατανάσ και 
μασ φουςκώνει και μασ κάνει να γογγφηουμε.  

 
Ο λαόσ Λςραιλ γόγγυηε ςτθν ζρθμο γιατί δεν είχε  κρζασ 

και ψωμί. Ακοφςτε τι είπε ο Κεόσ ςτο Μωυςι: «Ριγαινε 
και πεσ τουσ ότι και κρζασ κα ζχουν και ψωμί κα ζχουν, όχι 
μια μζρα, όχι δφο μζρεσ, όχι τρεισ μζρεσ, όχι μια εβδομάδα, 
αλλά ζνα μινα. Ζνα μινα κα ζχουνε κρζασ».  

Για το ψωμί είπε: "Πςο είςαςτε ςτθν ζρθμο, το μάννα  
κα το ζχετε κάκε μζρα". Και αυτοί,  ζχοντασ ζναν τζτοιο 
Κεό, ζναν τζτοιο Ρατζρα που φροντίηει για όλα,  γόγγυηαν:               
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"Α! δεν ζχουμε τα καηάνια με τα κρζατα που είχαμε ςτθν 
Αίγυπτο! Α!  δεν ζχουμε τα καρβζλια μζχρι χορταςμοφ! Α! 
κα πεκάνουμε ςτθν ζρθμο, κα χακοφμε!"  

Δε ςκζφκθκαν να πουν: "Ο εξολοκρευτισ άγγελοσ 
πζραςε από όλθ τθν Αίγυπτο και κανζνασ από εμάσ δεν 
ζπακε οφτε μια γρατςουνιά. Πλθ θ Αίγυπτοσ  ζκλαιγε και 
βογκοφςε  εκείνθ τθν θμζρα και εμείσ δεν είχαμε κανζνα 
ςφννεφο και καμία δυςκολία και κανζνα ατφχθμα". 
Μάλιςτα λζγει ο λόγοσ του Κεοφ  ότι τθν θμζρα εκείνθ που 
ζγινε θ Ζξοδοσ δεν ιταν κανζνασ  άρρωςτοσ. Σε κανζναν 
δεν πόνεςε το δόντι, το κεφάλι, το πόδι. Πλα αυτά τα 
ξζχαςαν. Γι’ αυτό κάτω από αυτιν τθν ζννοια  ο γογγυςμόσ 
ζγινε αιτία ο Κεόσ τελικά να τουσ εξολοκρεφςει.  

Σιμερα εμείσ, εν ςυγκρίςει με τον λαό Λςραιλ, ζχουμε 
κάτι το αςφλλθπτο! Μασ χάριςε ο Κεόσ τον Γιο Του, μασ 
χάριςε τον Ουρανό, τθ δόξα. Μασ γζμιςε με υποςχζςεισ, 
μασ ζχει μζςα ςε ζνα άπλετο φωσ.  

Δικαιολογείται ο γογγυςμόσ; Δε δικαιολογείται. Είναι 
Αμαρτία ο γογγυςμόσ; Ναι, είναι Αμαρτία ο γογγυςμόσ. 
Είναι Αμαρτία γιατί  δείχνει ότι δεν ζχει γεμίςει θ καρδιά 
μασ από ευγνωμοςφνθ ςτον Κεό.  

Τα μονοπάτια ς’ αυτόν τον κόςμο, είναι δφςκολα, αλλά 
ασ μθν ξεχνάμε το εξισ: «Θ ελαφρά μασ κλίψθ εργάηεται 
υπερβολικά αιώνιο βάροσ δόξασ». (2Κορινκ.4:17)                         
Μθν το ξεχνάμε αυτό.  

Ο λόγοσ του Κεοφ προχωρεί και λζει ότι το ίδιο 
ςυνζβθκε και με το νερό.(Εξοδ.17:3): «Δίψαςε ο λαόσ εκεί 
διά φδωρ, και γόγγυηε ο λαόσ κατά του Μωυςι λζγοντασ: 
Δια τι τοφτο; Μασ ανζβαςεσ από τθν Αίγυπτο δια να μασ 
πεκάνεισ εμάσ και τα παιδιά μασ και τα κτινθ μασ από τθ 
δίψα;»                 
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Ο Κεόσ δεν τουσ ζβγαλε από τθν Αίγυπτο για να 
πεκάνουν ςτθν ζρθμο από τθ δίψα. Τοφσ ζβγαλε από τθν 
Αίγυπτο για να πάνε ςτθ Γθ τθσ Επαγγελίασ, μια Γθ που 
ζρρεε γάλα και μζλι. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει ο γογγυςμόσ:  
Σβινει όλεσ τισ υποςχζςεισ του Κεοφ, όλουσ τουσ 
οραματιςμοφσ, όλθ τθν παρουςία του Κεοφ, τθ δφναμι 
Του, τθν προςωπικότθτά Του και ο άνκρωποσ φκάνει ςτο 
ςθμείο όλα να τα βλζπει  μαφρα και ςκοτεινά. Να λζει: 
«Μασ ζφερεσ εδώ πζρα για να μασ πεκάνεισ από τθ δίψα»! 
Ρροχωρώντασ ο λόγοσ του Κεοφ  το ίδιο πράγμα λζει ότι 
ζγινε όταν πιγαν οι Κατάςκοποι να καταςκοπεφςουν τθ Γθ 
τθσ Επαγγελίασ. Και εκεί γόγγυηε ο λαόσ! 

  
Ο Κεόσ να μασ φυλάει, αγαπθτοί, απ' αυτό το πνεφμα 

του γογγυςμοφ! Σ' ζνα άλλο ςθμείο διαβάηουμε ότι, όταν 
μετά από τθν Ρεντθκοςτι δθμιουργικθκε θ Εκκλθςία, 
είχανε εκεί τα τραπζηια τθσ αγάπθσ και ζπρεπε όλοι να 
κακίςουν να φάνε. Και τι ζγινε; Δθμιουργικθκε ζνα 
παράπονο. Οι Ελλθνιςτζσ άρχιςαν να γογγφηουν. 
Διαβάηουμε: "Γόγγυηαν εναντίον των Αποςτόλων, γιατί οι 
χιρεσ τουσ παραμελοφνταν". (Ρράξεισ 6) 

Ρολλζσ φορζσ δθμιουργείται αυτόσ ο γογγυςμόσ μζςα 
ςτθν Εκκλθςία του Χριςτοφ, κακώσ γίνονται οι διάφορεσ 
υπθρεςίεσ και οι διάφορεσ εργαςίεσ. Δθμιουργείται μζςα 
ςτισ καρδιζσ γογγυςμόσ, παράπονο. Δθμιουργείται μζςα 
μασ μια εναντίωςθ και μια αγανάκτθςθ.  

 
Ο λόγοσ του Κεοφ  λζει ότι, αν αυτόν τον γογγυςμό δεν 

τον ομολογιςουμε και δεν τον καταδικάςουμε, κα ζχει τισ 
ςυνζπειζσ του. Δε κα μποροφμε να προχωριςουμε.  
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Σιμερα, υπάρχουν Χριςτιανοί, οι οποίοι ζχουν 
παράπονα και γογγφηουν χρόνια ολόκλθρα, δεκαετίεσ. Και 
ο λόγοσ του Κεοφ  λζει να μθν γογγφηουμε για να μθ 
χακοφμε από τον εξολοκρευτι.  

Ζρχεται ο λόγοσ του Κεοφ και τονίηει ζνα άλλο ςθμείο. 
Λζει: «Όλα να τα κάνετε χωρίσ γογγυςμοφσ». (Φιλιπ.2:14) 

Μζςα ςτθ ηωι ςου ςε ό, τι ο Κεόσ ςοφ δίνει,  ςε ό, τι ο 
Κεόσ επιτρζπει και ςε ό, τι είναι να κάνεισ, μθ βάηεισ μζςα 
ςου το γογγυςμό. Αλλά τι να λεσ; Να λεσ ζνα "ευχαριςτώ".  

Ρρζπει να μάκουμε να ευχαριςτοφμε τον Κεό για όλα.  
Στθν Επιςτολι του απ. Ρζτρου τθν πρώτθ 4:9, εκεί πάλι ο 

λόγοσ του Κεοφ αναφζρεται ςε ζνα άλλο ςθμείο. Λζει: 
«Γίνεςτε φιλόξενοι ο ζνασ ςτον άλλον, χωρίσ 
γογγυςμοφσ.». Μθν πεισ: "Φιλοξενώ κάποιον και αυτόσ 
είναι ακατάςτατοσ, δεν πάει με τθ δικιά μου τθ ςειρά".              
Αν τον φιλοξενείσ, μθ γογγφηεισ. Ο λόγοσ του Κεοφ  λζει: 
«Ρολλοί φιλοξζνθςαν αγγζλουσ χωρίσ να το γνωρίηουν». 
(Εβρ.13:2)  

Μου ζλεγε ζνα ωραίο ο αδελφόσ τθσ Αλίκθσ, ο Ρζτροσ, 
ςτον Καναδά: «Κάποτε φιλοξζνθςα ςτο ςπίτι μου επί ζνα 
χρόνο μια οικογζνεια ιεραποςτόλων οι οποίοι ιταν από τα 
μζρθ τθσ Αφρικισ. Τζτοια  ακατάςτατθ οικογζνεια δε 
ςυνάντθςα ποτζ! Μακθμζνοι εκεί με τισ ςυνικειεσ των 
μαφρων μεγάλωςαν τα παιδιά τουσ. Δεν είχαν καμία τάξθ. 
Αλλοφ ιταν οι κάλτςεσ τουσ, αλλοφ τα παποφτςια τουσ, 
αλλοφ τα ροφχα. Εγώ ιμουν μακθμζνοσ ςε μια τάξθ μζςα 
ςτο ςπίτι μου και ερχόταν ο Ρονθρόσ να μου βάλει τον 
γογγυςμό, αλλά ζλεγα: «Κεζ μου, Εςφ μου τουσ ζςτειλεσ, 
Εςφ τουσ ζφερεσ, τουσ παρζδωςεσ ς' εμζνα και εγώ Σε 
ευχαριςτώ γι' αυτιν τθν τιμι που μου ζκανεσ να τουσ 
φιλοξενώ. Δεν πρζπει να γογγφηω».  
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Να μάκουμε ζνα πράγμα: Να ευχαριςτοφμε τον Κεό. 
Για να μπορζςουμε αυτό, αγαπθτοί, να το πετφχουμε ζνα 
πράγμα χρειάηεται. Να ξζρουμε ότι ο γογγυςμόσ  είναι του 
παλιοφ μασ ανκρώπου. Τον παλιό μασ άνκρωπο δεν 
μποροφμε να τον πείςουμε να κακίςει φρόνθμα. Δεν 
μποροφμε να τον διορκώςουμε, δε διορκώνεται.                       
Ζνα μονάχα μποροφμε να κάνουμε: να τον ςταυρώςουμε 
διά πίςτεωσ. Σταφρωςζ τον και κα δεισ ότι "κιχ" δε κα 
μπορεί να βγάλει. Μθν τον ςταυρώνεισ και αυτόσ κα 
ορμάει. Γι' αυτό μασ χρειάηεται ο Σταυρόσ του Χριςτοφ που 
είναι πάντοτε θ λφςθ.  

Εμείσ τθν καρδιά μασ να τθν ζχουμε πάντα εκεί, ςτον 
Σταυρό. Να είμαςτε ςταυρωμζνοι με τον Χριςτό και ο 
Χριςτόσ είναι ζτοιμοσ αυτόν τον γογγυςμό και οτιδιποτε 
άλλο να το κάνει  να μζνει ςε αδράνεια.  

Είναι αυτό που ζλεγε ο απ. Ραφλοσ: «Σταυρώκθκα μαηί 
με τον Χριςτό, δε ηω πια εγώ, ηει ο Χριςτόσ μζςα μου, 
τώρα που ηω ςτθ ςάρκα, ηω με τθν πίςτθ ςτον Υιό του Κεοφ, 
ο Οποίοσ με αγάπθςε και παρζδωςε τον εαυτό του  για 
μζνα". (Γαλ.2:20) 

Ο Κφριοσ, αγαπθτοί, να ευλογιςει                                                           
το λόγο Του μζςα ςτισ καρδιζσ μασ! 

Ευχαριςτώ τον Κφριο μου για τθ νίκθ ςτθ ηωι,                          
για τισ τόςεσ μου τισ κλίψεισ, για τθν κάκε Του αυγι.                       

Για τθν κάκε προςευχι μου που Εκείνοσ απαντά                          
και για κείνεσ που αρνιζται Τον δοξάηω εγώ βακειά. 

Ευχαριςτώ τον Κφριο μου για τα ρόδα π' απαντώ                  
και τ' αγκάκια που τρυπάνε πάλι Τον ευχαριςτώ.                  

Για το ςιμερα που δίνει τθν ειρινθ τθ βακειά,                            
για το αφριο που ελπίηω, για τουσ ουρανοφσ ψθλά. 
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Θ ΑΝΑΓΚΑΛΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΚΕΟΥ 

             Το κζμα μασ, αγαπθτοί, είναι θ αναγκαιότθτα του 
Κεοφ. Δθλαδι μασ χρειάηεται ο Κεόσ μζςα ςτθ ηωι μασ ι 
όχι; Αν μασ χρειάηεται, πάςθ κυςία ν' αποκτιςουμε ςχζςθ 
μαηί Του για να είναι θ παρουςία Του μαηί μασ. Αν δε μασ 
χρειάηεται, να Τον παραμερίςουμε μια για πάντα. Ράνω ς' 
αυτό το κζμα οι γνώμεσ των ανκρώπων διίςτανται. Άλλοι 
λζνε: Ο Κεόσ μάσ χρειάηεται. Άλλοι λζνε: Δε μασ 
χρειάηεται, δεν Τον κζλουμε. Πποιο πρόβλθμα ανακφπτει 
ςτθ ηωι μασ κα το λφςουμε μόνοι μασ.  

Κυμάμαι, όταν ο Χίτλερ ανζβθκε ςτθν εξουςία, είχε 
βάλει Υπουργό Εργαςίασ κάποιον Δόκτορα Λζυ. Αυτόσ ιταν 
άκεοσ και υλιςτισ. Κάκε λίγο και λιγάκι μάηευε τθν εργατιά 
ςτισ τεράςτιεσ πλατείεσ και ζκανε αντικεϊκά κθρφγματα. 

 Ζλεγε: "Κζλετε θ Γερμανία να προκόψει; Αφιςτε αυτζσ 
τισ αθδίεσ, αφιςτε τον Εβραίο τον Χριςτό, αφιςτε τον 
Κεό". Γιατί ο Νίτςε τοφσ είχε πει ότι ο άνκρωποσ, όταν 
κζλει τον Κεό, είναι γιατί νιώκει αδφναμοσ. Κζλει κάπου να 
ςτθριχτεί, κατά ςυνζπεια κζλει ζναν Κεό. "Εςείσ" ζλεγε 
"πάρτε ςτα δυνατά ςασ μπράτςα τθν υπόκεςθ τθσ 
Γερμανίασ αν κζλετε να προκόψει". Και οι Γερμανοί, "οι 
ξφπνιοι", τον άκουςαν, τον πίςτεψαν.  

Τα δυνατά αυτά μπράτςα ξεκίνθςαν για να κατακτιςουν 
όλο τον Κόςμο, αλλά τςακίςτθκαν  ςτα διάφορα μζτωπα. 
Θττθμζνθ πλζον θ Γερμανία, κακώσ προςπακοφςε ο 
κακζνασ να γλιτώςει, αυτόσ είχε χωκεί ςε μια ςιταποκικθ 
και εκεί τον βοφτθξαν οι Αμερικάνοι και τον ζβαλαν ςτθ 
φυλακι. Αυτόσ με ζναν άλλον ιταν οι μόνοι που πρόλαβαν 
να αυτοκτονιςουν για να μθν περάςουν από το 
δικαςτιριο. 

26 
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Πταν πιγαν και βρικαν το πτώμα του, είχε αφιςει ζνα 
ςθμείωμα όπου ζγραφε: "Ζψαξα να βρω γιατί το 
υπεριφανο ζκνοσ  τθσ Γερμανίασ ζφταςε ς' αυτά τα χαλιά. 
Μιπωσ δεν είχε ψυχι, μιπωσ δεν είχε όπλα, μιπωσ δεν 
είχε προετοιμαςία και δφναμθ; Και ανακάλυψα ζνα 
πράγμα: "Ραρατιςαμε τον Κεό και ο Κεόσ μάσ παράτθςε." 

Αυτι είναι θ αλικεια, αγαπθτοί. Ζχουμε ζναν Κόςμο 
που απωκεί, ςυνζχεια απωκεί τον Κεό πίςω και παραπίςω, 
για να φτάςει ςτο ςθμείο να πει: "Δεν υπάρχει Κεόσ". Ζναν 
Κόςμο όμωσ που τώρα τον τρζμουμε. Ζναν Κόςμο, που ζχει 
πάρει ζναν τζτοιο κατιφορο, που, όςο κι αν προςπακεί να 
ςταματιςει, δεν μπορεί. Ζναν Κόςμο, ςτον οποίο μπικε μία 
βόμβα και τον ανατίναξε και διζλυςε τα πάντα. Τίποτα δεν 
ζχει μείνει όρκιο ςτθ κζςθ του.  

Είναι μία διαπίςτωςθ αυτι, αγαπθτοί, που κάνουν όλοι 
οι άνκρωποι χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθ Βίβλο και 
ψάχνουν να βρουν τθν αιτία, αλλά δεν τθν βρίςκουν. 

Ζρχεται λοιπόν ο λόγοσ του Κεοφ και λζει ςτον 
άνκρωπο: "Μζςα ςτθ ηωι ςου, ςου χρειάηεται ο Κεόσ. 
Γιατί μου χρειάηεται ο Κεόσ; Γιατί, όπωσ και να το κάνουμε, 
είμαςτε μζςα ς' ζναν περιοριςμζνο κφκλο. Ρόςο βλζπει το 
μάτι μασ; Ρόςο τεντώνει το χζρι μασ;  Μζχρι ς' ζνα ςθμείο. 
Θ αδυναμία είναι το κφριο χαρακτθριςτικό του ανκρώπου.           
Ο άνκρωποσ που νιώκει ότι δεν του χρειάηεται ο Κεόσ, 
αυτό δείχνει το άκρον άωτον τθσ ανοθςίασ του. 

Λζνε, ότι κάποτε ζνα πουλάκι, μικρό ςαν τον αντίχειρά 
μου,  εμείσ ςτα Γιάννενα το λζγαμε τρυποφράκτθ, ζκτιςε 
τθ φωλιά του ςε μια εςοχι ενόσ τοίχου. Κάποια μζρα, που 
πιγε να ταΐςει τα μικρά του, τα βρικε τρομοκρατθμζνα: 
"Μθτζρα," τθσ λζνε, "ςιμερα κοντζψαμε όλοι μασ να 
ψοφιςουμε από τθ λαχτάρα μασ". "Γιατί, παιδιά μου, τι 
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πάκατε;" Τα ρωτάει. "Ιρκε ζνα τεράςτιο αγριοποφλι και 
κόλλθςε πάνω ςτον τοίχο και νομίςαμε ότι κα μασ 
καταπιεί," τθσ απαντάνε. "Ιταν μεγάλο;" ρωτάει. "Ναι, 
μθτζρα, ιταν πολφ μεγάλο". "Ιταν ςαν και μζνα;" "Ριο 
μεγάλο". Αφοφ τζντωςε τα φτερά τθσ, τθν ουρά τθσ, τα 
πόδια τθσ και το κεφάλι, ρωτάει πάλι θ μθτζρα: "Ιταν πιο 
μεγάλο από μζνα;" "Ναι, μθτζρα, ιταν πιο μεγάλο". "Δεν 
υπάρχει πιο μεγάλο πουλί από μζνα", τουσ λζει. 

Σ' αυτιν τθν ανοθςία ζχει περιζλκει ςιμερα ο 
άνκρωποσ: "Ριο μεγάλοσ από μζνα δεν υπάρχει". 

Το πείραμα του λαοφ Λςραιλ, αγαπθτοί, είναι ζνα 
πείραμα πραγματικό. Ο Κεόσ είχε δώςει ζνα μινυμα                        
ς' αυτό το λαό: "Αν δε με κζλετε και δε με υπακοφςετε, κα 
ζρκει εποχι που κα με κζλετε κι εγώ δε κα ςασ κζλω".  

Στο ςτρατό είχα ζναν ςυνάδελφο Εβραίο και ςυηθτοφςα 
μαηί του καμιά φορά και μου ζλεγε: "Δεν υπάρχει Κεόσ". 
"Μα εςφ είςαι Εβραίοσ", του ζλεγα, "και ςτθν Ραλαιά 
Διακικθ βλζπετε τα κατορκώματα του Κεοφ". "Κι αν ακόμα 
αυτά ιταν αλθκινά, τώρα ο Κεόσ πζκανε", απαντοφςε.                
"Ζξι εκατομμφρια ςτακικαμε μπροςτά Του, πριν μποφμε 
ςτουσ φοφρνουσ, και φωνάξαμε με όλθ μασ τθν καρδιά                  
ς' αυτόν τον  Κεό, που λζτε ότι υπάρχει, και δεν ακοφςτθκε 
οφτε μία φωνι. Αν ιταν ηωντανόσ, κα μασ άκουε και κα μασ 
ελευκζρωνε. Ροφ είναι ο Κεόσ;"  

Κι όμωσ, ο Κεόσ, αγαπθτοί, υπάρχει και μασ αγαπάει. Αν 
ψάχνεισ να βρεισ κάπου αγάπθ, μόνο του Κεοφ θ αγάπθ 
ζχει αξία. Κι αν ρωτιςω: "Ρόςο μ' αγαπάει ο Κεόσ;" Λζει: 
"Τόςο πολφ...", που ςθμαίνει απεριόριςτθ αγάπθ. 
"Ξεπερνάει κάκε γνώςθ".  Ο άνκρωποσ δεν μπορεί να δει 
τθν αγάπθ του Κεοφ, αν δεν πάει ςτον Σταυρό του 
Χριςτοφ. Μόνο εκεί κα δει τθν αγάπθ του Κεοφ. 
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 Κάποια φορά με είχαν καλζςει να επιςκεφτώ μια κυρία 
πολφ κλιμμζνθ για να τθσ μιλιςω. Ιταν γυναίκα ενόσ 
ανωτάτου αξιωματικοφ τθσ χωροφυλακισ. Μου είπε: 
"Άκουςε τθν ιςτορία μου: Απζκτθςα τρία κορίτςια. Το 
πρώτο μου κορίτςι, μόλισ ζγινε 26 χρόνων, ζπακε 
φυματίωςθ και πζκανε. Το δεφτερό μου κορίτςι, μόλισ 
ζφταςε 26 χρόνων, ζπακε φυματίωςθ και πζκανε. Και το 
τρίτο μου κορίτςι το είδεσ, ιρκε και ςε χαιρζτθςε. Πταν το 
ζπιαςεσ, δεν ζκαιγε το χζρι τθσ; Κι αυτι είναι 26 χρόνων  
και ζχει καλπάηουςα μορφι φυματίωςθσ. Ρεσ μου, ποφ 
είναι θ Αγάπθ του Κεοφ;"  

Αφοφ ζμεινα λίγο ςκεφτικόσ, τθσ είπα: "Κι όμωσ, κυρία 
μου, ο Κεόσ ς' αγαπάει. Αν κζλεισ να δεισ τθν Αγάπθ του 
Κεοφ, κα τθ δεισ ςτον Σταυρό του Χριςτοφ".  

Κάνουμε το λάκοσ να βλζπουμε τθν αγάπθ του Κεοφ 
ςτισ διάφορεσ προςφορζσ Του ςτισ ανάγκεσ μασ. Πταν λζει 
ο λόγοσ του Κεοφ: "Σόςο πολφ αγάπθςε τον Κόςμο", δε 
λζει γιατί του ζδωςε αγακά, γιατί του ζδωςε υγεία, γιατί 
του ζδωςε τθν ικανοποίθςθ των επικυμιών του. Αλλά, γιατί 
του "ζδωςε τον Τιό Σου τον Μονογενι". Εκεί κα δοφμε τθν 
αγάπθ του Κεοφ. Θ αγάπθ του Κεοφ πραγματικά λιώνει τον 
άνκρωπο όταν τθν αντιλθφκεί.  

Πταν ο απ. Ραφλοσ γνώριςε προςωπικά τθν αγάπθ του 
Κεοφ, ζλεγε: "Δεν είμαι άξιοσ να λζγομαι Απόςτολοσ του 
Χριςτοφ γιατί κατεδίωξα τθν Εκκλθςία Του". (1Κορ.15:9) 

Πταν ο άνκρωποσ νιώςει τθν ακλιότθτά του, τθν 
αμαρτωλότθτα και τθν άςχθμθ ςυμπεριφορά του απζναντι 
ςτον Κεό, καταλαβαίνει ότι αυτό που του αξίηει είναι να 
φάει μία ςτο κεφάλι. Ο Κεόσ όμωσ παρζβλεψε τθν αμαρτία 
μασ. Ο Κεόσ δεν ενεργεί ςφμφωνα με τθν κατάςταςι μασ, 
αλλά ςφμφωνα με τθν αιώνιά Του Αγάπθ.  
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Εμείσ δεν μποροφμε να ηιςουμε χωρίσ τθν αγάπθ του 
Κεοφ, όπωσ το μικρό παιδί δεν μπορεί να ηιςει χωρίσ τθ 
μθτζρα του. Λζει ο Κεόσ: "Μπορεί θ μθτζρα να παρατιςει 
το παιδί που το κθλάηει; Κι αν αυτι το παρατιςει, Εγώ 
ποτζ". Γιατί; Γιατί, ενώ εμείσ ιμαςταν αμαρτωλοί, ο Χριςτόσ 
πζκανε για μασ. Τθν ώρα που εμείσ λζγαμε: "όχι!" ςτον Κεό 
και ενεργοφςαμε ενάντια ςτον Κεό και Τον διαγράφαμε 
μζςα από τθ ηωι μασ, ο Κεόσ τότε ζςτειλε τον Υιό Του. 
(Ρωμ.5:8) 

Τι χρειάηεται αγαπθτοί; Χρειάηεται να καταλάβουμε ότι 
μζςα ςτθ ηωι μασ ο Κεόσ μάσ χρειάηεται. 

 
Κυμάςτε όταν ο Δαβίδ πιγε ν' αντιμετωπίςει το Γολιάκ; 

"Για ςκφλο με πζραςεσ" του είπε, "ώςτε ζρχεςαι να με 
πολεμιςεισ με τθν γκλίτςα ςου και με τθ ςφεντόνα ςου; 
Τώρα κα ςε βουτιξω, κα ξεςχίςω τα κρζατά ςου και κα τα 
πετάξω ςτα όρνεα να τα φάνε." (1Σαμ.17:43) 

Αναρωτιόμαςτε: Ο Δαβίδ ιταν τόςο ανόθτοσ; Ο Δαβίδ 
δεν ιταν ανόθτοσ. Ο Δαβίδ είχε τθν πανοπλία του Κεοφ!                    
Γι' αυτό και απάντθςε ςτον Γολιάκ: "Εςφ ζρχεςαι με δόρυ 
και αςπίδα, εγώ όμωσ ζρχομαι ςτο Πνομα του 
Κυρίου"!(1Σαμ.17:45) Αυτι ιταν θ πανοπλία Του:                            
Θ παρουςία του Κεοφ.  

Κακώσ λοιπόν κατθφόριηε αυτόσ ο υπερμεγζκθσ 
άνκρωποσ, παίρνει ο Δαβίδ μια πζτρα από το ςακίδιό του 
και τθν εκςφενδονίηει με όλθ τθ δφναμι του και  πετυχαίνει 
ςτο μζτωπο τον Γολιάκ, ο οποίοσ ηαλίηεται, πζφτει και ςε 
λίγο ιταν χωρίσ κεφάλι. (1Σαμ.17:43-51) 

Χρειάηομαι τον Κεό μζςα ςτθ ηωι μου, κι ασ λζνε οι 
άνκρωποι ότι δε Τον χρειαηόμαςτε, ότι είμαςτε δυνατοί. 
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Ροιοι είναι οι όροι για να ζχουμε                                                    
τθν παρουςία του Κεοφ; 

Αν ο Κεόσ είναι πραγματικότθτα, γιατί τότε δε φαίνεται 
μζςα ςτθ ηωι όλων των ανκρώπων;  

Ο Κεόσ λζει: Για να φτάςεισ ςτον Γολγοκά, υπάρχει μόνο 
ζνα μονοπάτι. Το μονοπάτι αυτό λζγεται ΜΕΤΑΝΟΛΑ. Αν 
δεν περπατιςεισ αυτό το μονοπάτι τθσ μετάνοιασ,  δεν 
μπορείσ να φτάςεισ ςτον Γολγοκά. Κα το βλζπεισ από 
μακριά, αλλά δε κα μπορζςεισ  ν' ανζβεισ, ώςτε να 
ςπάςουν τα δεςμά και το βάροσ τθσ Αμαρτίασ που ςου 
πλακώνουν τθν καρδιά. Τθν παρουςία του Κεοφ δεν 
μπορείσ μζςα ςτθ ηωι ςου να τθν απολαφςεισ αν δεν 
κάνεισ το κζλθμα το δικό Του. Ο λόγοσ του Κεοφ είναι 
ςαφζςτατοσ, είναι ξεκάκαροσ πάνω ς' αυτά τα κζματα. 

Στθν Ραλαιά Διακικθ διαβάηουμε για τον βαςιλιά Αςά. 
Κάποτε, του παρουςιάςτθκε ζνα φοβερό πρόβλθμα: Ζνα 
εκατομμφριο ςτρατόσ ετοιμαηόταν να του επιτεκεί. Μόλισ 
το ζμακε ζλιωςε. Στθν αγωνία του αυτι ηιτθςε ο βαςιλιάσ 
Αςά από τον Κεό τθ  βοικειά Του. 

Ο άνκρωποσ πάντα ςτθν αδυναμία του καταλαβαίνει ότι 
ζχει ανάγκθ τον Κεό. Κυμάμαι ςτθν Κατοχι, όταν ιμουν 
ςτθ φυλακι ςτθ Μακεδονία, ιταν φυλακιςμζνοσ και ο 
πολιτικόσ υπεφκυνοσ του ΕΑΜ. Ιταν ζνασ άκεοσ, υλιςτισ.  

Μια μζρα ζκαναν οι ΕΑΜίτεσ μια τρομερι επίκεςθ. 
Βλζπω αυτόν, να γλιςτράει ςε μια γωνιά, γεμάτοσ αγωνία, 
να ψικυρίηει κάτι και να κάνει το ςταυρό του.  

Γι' αυτό, το άκρον άωτον τθσ υποκριςίασ του εκδθλώνει 
ο άνκρωποσ, όταν λζει: "Δεν ζχω ανάγκθ τον Κεό"!  

Ο βαςιλιάσ Αςά λοιπόν μζςα ς' αυτι τθ δυςκολία του 
ηθτοφςε από το Κεό να του λφςει το πρόβλθμά του.  
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Ζρχεται τότε ο προφιτθσ Αηαρίασ και λζει: "Ο Κφριοσ 
είναι με ςασ όταν εςείσ είςτε μαηί Σου. Αν Τον ηθτιςετε, κα 
ευρεκεί ςε ςασ, αν όμωσ Σον εγκαταλείψετε, κι Αυτόσ κα 
ςασ εγκαταλείψει." (2Χρον.15:2) 

Υπάρχει μία προχπόκεςθ: "Αν Με ηθτάσ", λζει ο Κεόσ, 
"Εγώ είμαι μαηί ςου. Αν Με εγκαταλείψεισ, τότε κα ςε 
εγκαταλείψω." Επίςθσ λζει: "Τα μάτια του Κυρίου 
περιτρζχουν διαμζςου ολόκλθρθσ τθσ γθσ, για να φανεί 
δυνατόσ ςε όςουσ ζχουνε τθν καρδιά τουσ τζλεια προσ 
αυτόν. " (2Χρον.16:9)  

Το χζρι του Κυρίου είναι πρόκυμο να βοθκιςει τον 
άνκρωπο. Το χζρι όμωσ του Κεοφ ςυναντάει ζνα εμπόδιο. 
Το εμπόδιο είναι θ Αμαρτία μασ. Το εμπόδιο είναι ότι δε 
βάηουμε τον Κεό ςτθ κζςθ που πρζπει να ζχει. Ο Κεόσ 
πρζπει να κατακτιςει ολόκλθρο το είναι μασ, ολόκλθρθ τθν 
καρδιά μασ, τθν φπαρξι μασ. Να λζμε ςαν τον απ. Ραφλο: 
"Δε ηω εγώ, αλλά ηει ο Χριςτόσ μζςα μου". "Για μζνα το να 
ηω ςθμαίνει ΧΡΙΣΣΟΣ, και το να πεκάνω είναι κζρδοσ."                  

Τότε δεν υπάρχει περίπτωςθ ςτθ ηωι μου θ παρουςία 
του Κεοφ να μθν υπάρχει.  

Λςτορία του Λωςιφ. 
Ασ πάρουμε τθν ιςτορία του Λωςιφ. Ο Λωςιφ ιταν ζνασ 

άνκρωποσ του Κεοφ. Γφρω του ιταν όλα εχκρικά. Μια μζρα 
πιγε να βρει τ' αδζλφια του που ζβοςκαν τα πρόβατα. 
Μόλισ τον είδαν από μακριά να ζρχεται, ζκαναν ζνα 
ςυμβοφλιο να τον ςκοτώςουν, γιατί δεν τον χώνευαν. 
Ρραγματικά τον ζριξαν ς' ζνα λάκκο να πεκάνει.  

Το παιδί αυτό τελείωσ αδφναμο και εγκαταλελειμμζνο 
ςκζφτθκε προφανώσ: "τώρα κα πεκάνω".  

Πμωσ ς' ζνα από τα αδζλφια του ιρκε μία ςκζψθ και 
είπε: "Ασ μθν τον αφιςουμε να πεκάνει, ασ τον 
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πουλιςουμε ςτουσ εμπόρουσ που περνάνε από δω και 
πάνε ςτθ Αίγυπτο".   Ζτςι και ζκαναν, τον ποφλθςαν.  

Στθν Αίγυπτο  ο Λωςιφ ςτθν αρχι περνοφςε καλοφτςικα. 
Τον πιρε ο Ρετεφρισ, ο αυλικόσ του Φαραώ, τον ζβαλε ςτο 
ςπίτι του, τον ζκανε οικονόμο του και του ζδωςε εξουςία, 
γιατί ιταν ζξυπνοσ ο Λωςιφ και τετραπζρατοσ. 

Δοκιμαςία 
Ενώ όλα πιγαιναν καλά, ζρχεται ο πειραςμόσ. Ο Λωςιφ 

ιταν ομορφόπαιδο και θ γυναίκα του Ρετεφρι τοφ ζλεγε 
επίμονα: "Κα κοιμθκείσ μαηί μου". " Πχι", τθσ ζλεγε αυτόσ. 
Το αποτζλεςμα ιταν, κάποια ςτιγμι πάει να τον αρπάξει 
για  να τον ςφρει ςτο κρεβάτι τθσ, τον πιάνει από το ςακάκι 
κι ο Λωςιφ αφινει το ςακάκι του και φεφγει.  

Πταν γφριςε ο άνδρασ τθσ του είπε: "Ο δοφλοσ ο 
Εβραίοσ, που μασ ζφερεσ, μπικε μζςα ςε μζνα για να με 
εμπαίξει· και κακώσ φψωςα τθ φωνι μου..., αφινοντασ το 
ζνδυμά του κοντά μου, ζφυγε ζξω". (Γεν.39:17)  

Πταν το άκουςε αυτό ο Ρετεφρισ, τον ζβαλε ςτθ 
φυλακι. Δζκα περίπου χρόνια ο Λωςιφ ζμεινε ςτθ φυλακι.  

Ξζρετε  τι λζει ο λόγοσ του Κεοφ για όλθ αυτι τθ 
διαδρομι του ςτθ φυλακι; "Ο Θεόσ ιταν μαηί του".                     
Θ ζννοια λοιπόν τθσ παρουςίασ του Κεοφ δε ςθμαίνει ότι 
όλα κα είναι όμορφα κι ωραία! Θ παρουςία του Κεοφ είναι 
ςε άλλθ βάςθ. Είναι ςτθ βάςθ που λζει ο Ψαλμόσ:                     
"Αν ο Κεόσ δεν ιταν μαηί μασ ηωντανοφσ κα μασ είχαν 
καταπιεί". (Ψαλ.124:3)  

Θ παρουςία του Κεοφ μαηί μου, ςθμαίνει ότι, δεν 
μπορεί να πετφχει κάποιοσ το οποιοδιποτε ςχζδιο ςτθ ηωι 
μου, αν ο Κεόσ δεν το εγκρίνει. Γι' αυτό μου λζει:                       
"Μθ φοβάςαι!". Γιατί να μθ φοβάμαι; Γιατί ο Κεόσ είναι 
μαηί ςου. Το δικό μου μζροσ είναι να φοβάμαι τθν 
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Αμαρτία. Τον παλιό μου άνκρωπο να τον ζχω καρφωμζνο 
ςτον Σταυρό και να μζνει εκεί καρφωμζνοσ. Να ενεργεί το 
Ρνεφμα του Κεοφ μζςα μου. "Μθ φοβάςαι!" λζει ο Κεόσ. 
"Εγώ είμαι μαηί ςου".  

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ είναι ο Εμμανουιλ, που κα πει: "Ο 
Κεόσ μαηί μασ".  Κι "Αν ο Κεόσ είναι μαηί μασ, ποιοσ μπορεί 
να είναι εναντίον μασ;" λζει ο λόγοσ του Κεοφ. (Ρωμ.8:31)                 

Σ΄ ζνα βιβλίο που μου ζςτειλε θ αδελφι μου ζνασ 
μαφροσ διθγείται πώσ επιςτράφθκε ςτον Χριςτό:                  
"Ιμουν γιοσ ενόσ πάςτορα. Στθ γειτονιά μου ζκανα μια 
διπλι ηωι. Τθν θμζρα ιμουν το πιο φρόνιμο παιδί τθσ 
γειτονιάσ· ιμουν το υπόδειγμα ενόσ καλοφ παιδιοφ.                 
"Σαν αυτόν να γίνετε", ζλεγαν οι γονείσ. Και τθ νφχτα ιμουν 
αρχιγκάγκςτερ. Ζνα βράδυ είχαμε αποφαςίςει να κάνουμε 
μια πολφ ςκλθρι επιχείρθςθ και να πελεκιςουμε πολλοφσ. 
Ρριν πάω ςτθν παρζα, άνοιξα το ραδιόφωνο ν' ακοφςω 
κάτι τραγοφδια που μου άρεςαν, αλλά εκείνο το βράδυ 
άλλαξαν το πρόγραμμα και ζβαλαν κάποιον που μιλοφςε 
για το Ευαγγζλιο. Επειδι μιλοφςε κάπωσ παράξενα, 
ςκζφτθκα να τον γελοιοποιιςω ςτθν παρζα μου γι' αυτά 
που ζλεγε. Πμωσ μου ζκαναν εντφπωςθ αυτά που ζλεγε και 
ξεχάςτθκα. Ζλεγε: "Μθν ψάχνεισ τθν Αμαρτία πουκενά ζξω. 
Θ Αμαρτία είναι μζςα ςου." Εκείνο το βράδυ γονάτιςα και 
ομολόγθςα: "Ναι, Κφριε, θ Αμαρτία είναι μζςα μου."  

Τώρα, ζπρεπε να το πει ςτα παλικάρια του. Ιξερε ότι κα 
τον κακάριηαν κι όμωσ πιγε και τουσ είπε: "Ραιδιά, απόψε 
ζχω να ςασ πω ζνα πολφ - πολφ ςοβαρό νζο. Εγώ ζγινα 
χριςτιανόσ και τα παρατάω όλα και ακολουκώ τον Χριςτό.             
Ζκανα μεταβολι να φφγω. Πλοι πάγωςαν. Ρερίμενα ςε 
κάκε μου βιμα μερικά περίςτροφα να πζςουν επάνω μου. 
Δεν ακοφςτθκε όμωσ οφτε ζνα. Μετά από μερικζσ μζρεσ 
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ςυνάντθςα ζνα από τα πρωτοπαλίκαρά μου και μου είπε: 
"Τι είχα πάκει εκείνο το βράδυ; Ικελα να ςε ςκοτώςω και 
δεν είχα τθ δφναμθ να πάρω το πιςτόλι μου".                                
Ιταν θ  παρουςία του Κεοφ μαηί του!  

Ζχουμε ανάγκθ , αγαπθτοί, από τθν παρουςία του 
Κεοφ. Ο Κεόσ διά μζςου του Χριςτοφ ζχει ζρκει ςτθ ηωι 
μασ. Ο Χριςτόσ ςτον Σταυρό καταπιάςτθκε με το άλυτο  
πρόβλθμα τθσ Αμαρτίασ μασ και το ζλυςε μια για πάντα.             
Θ υπόςχεςι Του είναι: "Θα είμαι όλεσ τισ μζρεσ μαηί ςασ". 
(Ματκ.28:20) 

Αυτζσ, αγαπθτοί, είναι ηωντανζσ αλικειεσ. Μζςα ςτον 
λόγο Του είναι όλα "ναι" και "αμιν". 

Εμείσ καλοφμαςτε να τα δεχτοφμε. Αυτό κα πει "πίςτθ". 
"Ρίςτθ" δε κα πει, να βολευτώ ςε οριςμζνα ανοίγματα ι 
κενά που ζχει θ ηωι μου. "Ρίςτθ" κα πει ν' ανοίξει θ 
καρδιά μου, να καταδικάςω τθν Αμαρτία και να δεχτώ τθ 
χάρθ του Χριςτοφ. Να μείνω μζςα ςτισ υποςχζςεισ Του. 

Ο Κφριοσ να ευλογιςει το λόγο Του,                                      
αγαπθτοί,  μζςα ςτισ καρδιζσ μασ! 

"Εκείνοσ που μζνει ενωμζνοσ μαηί μου, και εγώ μαηί του, 
αυτόσ φζρνει πολφ καρπό· επειδι, χωρίσ εμζνα δεν 

μπορείτε να κάνετε τίποτε". (Λωάν.15:5) 

Ανάγκθ από Σε, ζχω Χριςτζ                                                                
και βιμα δεν μπορώ χωρίσ Εςζ. 

Μαηί Σου και εγώ, να ςταυρωκώ                                                
και ς' όλεσ τισ ςτιγμζσ με Σε να ηω. 

Επωδόσ 
Σε ζχω πάντ' ανάγκθ, Συ μου δίνεισ Νίκθ,                                            

ω! Κφρι' ευλόγθςζ με , μεσ τθ ηωι. 
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ΡΕΤΡΩΔΕΣ ΕΔΑΦΟΣ 
"Εκείνοσ ο ςπόροσ που ςπάρκθκε επάνω                                               

ςε πετρώδεσ μζροσ, αυτόσ είναι που ακοφει                                         
τον λόγο, και αμζςωσ με χαρά τον δζχεται·                                               

δεν ζχει, όμωσ, μζςα του ρίηα, αλλά είναι                                      
πρόςκαιροσ· και όταν γίνει κλίψθ ι διωγμόσ                                    

εξαιτίασ τοφ λόγου, αμζςωσ ςκανδαλίηεται".                       
(Ματκ.13:20-21) 

          Θ Ραραβολι αυτι κζλει να δώςει ςε κακζναν που 
διαβάηει τον λόγο του Κεοφ, μερικά ςτοιχεία τα οποία 
χρειάηεται να τα ζχει υπόψθ του ςτθν προςωπικι του 
αυςτθρώσ ηωι, για να δει τι εμπόδια υπάρχουν μζςα ςτθν 
καρδιά Του, που τον εμποδίηουν να προχωριςει ςτθ ςχζςθ 
του με τον Κεό και ποια είναι τα πράγματα που χρειάηεται, 
ώςτε το κζλθμα του Κεοφ να εκπλθρώνεται ςτθ ηωι του.  

Ραρομοιάηει ο Κφριοσ εδώ τον ςπόρο με τον λόγο. Ροιο 
λόγο; Εμείσ μζςα ςτθν Καινι Διακικθ διαβάηουμε για το 
"λόγο του Σταυροφ". Πταν λοιπόν λζμε,  "ο λόγοσ του 
Σταυροφ", τι εννοοφμε; Τθ κυςία του Χριςτοφ ι τθ 
διδαςκαλία Του; Ρροφανώσ εννοοφμε τθ κυςία Του. 

Σε μια ςυηιτθςθ που είχα τελευταία με ζναν Εφζτθ 
προςπακοφςε να παραμερίςει τθ κυςία του Χριςτοφ ςτον 
Σταυρό και να προβάλει τθ διδαςκαλία Του.  

Πταν ο Κεόσ ζρχεται για να βάλει ςτθν καρδιά μασ το 
κζλθμα το δικό Του, κζλει πρώτα να μασ δώςει το μινυμα 
του  Σταυροφ του Κυρίου Λθςοφ Χριςτοφ.  

Ο απ. Ραφλοσ λζει: "Ο λόγοσ του Σταυροφ...είναι 
δφναμθ Θεοφ",  "εμείσ κθρφττουνε Χριςτό ςταυρομζνο, για 
τουσ Λουδαίουσ ςκάνδαλο για τουσ Ζλλθνεσ μωρία, ςτουσ 
ίδιουσ όμωσ τουσ προςκαλεςμζνουσ...  τον Χριςτό, Θεοφ 
δφναμθ και Θεοφ ςοφία". (1Κορ.1:18,23-24)  

27 
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Ο Κεόσ κζλει να καταλάβουμε ότι εκείνο που μασ 
διαφοροποιεί είναι ο Σταυρόσ του Χριςτοφ. Γι' αυτό κζλει  
να αντιλθφκοφμε δφο πράγματα: Το ζνα είναι να 
γνωρίςουμε τον εαυτό μασ και το άλλο πώσ κζλει ο Κεόσ 
να πορευτοφμε ςτον Κόςμο. Αυτά μπορεί να τα 
εννοιςουμε μόνο μζςα από το μινυμα του Σταυροφ του 
Χριςτοφ.  Επειδι ο Χριςτόσ πζκανε ςτον Σταυρό, ζγινε 
Αυτόσ Αμαρτία για μασ. Ο Χριςτόσ πιρε τθ κζςθ τθ δικιά 
μασ πάνω ςτον Σταυρό και μασ καλεί να πάρουμε κι εμείσ 
αυτι τθ κζςθ διά πίςτεωσ, για να διαφοροποιθκοφμε από 
τον Κόςμο και να είμαςτε κατάλλθλοι για τον  Ουρανό.  

Λζει λοιπόν εδώ ςτθν Ραραβολι ότι αυτό το μινυμα τθσ 
κυςίασ του Χριςτοφ ςτον Σταυρό  προςφζρεται ςε ζνα 
ζδαφοσ που δυςτυχώσ είχε ζνα μειονζκτθμα, είχε από 
κάτω πζτρεσ. Οι πζτρεσ δεν εμποδίηουν να φυτρώςει ο 
ςπόροσ, οι πζτρεσ εμποδίηουν να ριηώςει ο ςπόροσ.  

Ο Χριςτόσ μάσ καλεί κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ. 
Απζναντι ς' αυτι τθν κλιςθ δε χωρεί καμία επιπολαιότθτα. 
Δεν μπορείσ να τθ δεχτείσ με ςυμβιβαςμοφσ και με το δικό 
ςου τρόπο. Κοίταξε τι λζει ο Χριςτόσ πάνω ς' αυτό το κζμα:  

"Αν κάποιοσ ζρχεται ςε μζνα, και δεν μιςεί τον πατζρα 
του, και τθ μθτζρα, και τθ γυναίκα, και τα παιδιά, και τουσ 
αδελφοφσ, και τισ αδελφζσ, ακόμα μάλιςτα και τθ δικι του 
ηωι, δεν μπορεί να είναι μακθτισ μου και όποιοσ δε 
βαςτάηει το ςταυρό και ζρχεται πίςω μου δεν μπορεί να 
είναι μακθτισ μου". (Λουκ.14:26) 

Λζει ότι το χωράφι τθσ καρδιάσ μασ δεν πρζπει να ζχει 
πζτρεσ. Για να μθν ζχω πζτρεσ, πρζπει να πάρω μία 
απόφαςθ: Να μιςιςω τον εαυτό μου, να ςθκώςω το 
ςταυρό μου. Αλλιώσ όταν ζρκει κάποιοσ διωγμόσ εξαιτίασ 
του λόγου αμζςωσ θ ψυχι κλονίηεται. 
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Ο λόγοσ πζφτει, το μινυμα του Σταυροφ δίνει τθ 
ςιγουριά μιασ αιώνιασ ηωισ. Μασ δίνει τθ βεβαιότθτα τθσ 
παρουςίασ του Κεοφ. Λζει: "Αν ο Κεόσ μάσ ζδωςε τον Υιό 
Του, πώσ μαηί με Αυτόν δε κα μασ χαρίςει και όλα τα 
άλλα;" Πταν ςτθ ηωι μασ κα νιώκουμε ζνα οποιοδιποτε  
ςτρίμωγμα, μια δυςκολία και κα κοιτάηουμε ςτον Σταυρό 
του Χριςτοφ, κα παίρνουμε τθν ίδια απάντθςθ: Αφοφ μασ 
χάριςε ο Κεόσ τον Υιό Του, πώσ μαηί μ' Αυτόν δε κα μασ 
χαρίςει τα πάντα που χρειαηόμαςτε; Δε κα μασ δώςει 
απλοχωριά; Αςφαλώσ κα μασ δώςει. Δε κα μασ 
εξυπθρετιςει; Δε κα μασ βοθκιςει μζςα ςτισ 
οποιεςδιποτε δυςκολίεσ μασ;  

Εςφ, τι πρζπει να κάνεισ; Το δρόμο που ςου άνοιξε ο 
Κεόσ να τον προχωριςεισ. Γιατί; Γιατί αυτιν τθν απόφαςθ 
χρειάηεται να τθν πάρεισ. 

Εμείσ κακορίηουμε το είδοσ του χωραφιοφ τθσ καρδιάσ 
μασ. Από μασ εξαρτάται αν το χωράφι μασ κα ζχει πζτρεσ. 
Δεν παίηουνε ρόλο οι ενκουςιαςμοί οφτε οι εξωτερικζσ 
εκδθλώςεισ. Πταν ζρχονται ςτθ ηωι μασ γεγονότα που 
είναι δυςάρεςτα, εκεί φαίνεται τι ζχει μζςα θ καρδιά μασ. 

Είναι κάτι αυτό, αγαπθτοί, που πρζπει πολφ να το 
προςζξουμε. Κοιτάξτε τι λζει ο Κφριοσ ςχετικά: 

 " Πταν ο Λωάννθσ, μζςα ςτθ φυλακι, άκουςε τα ζργα 
τοφ Χριςτοφ, ζςτειλε δφο από τουσ μακθτζσ του,  και του 
είπε: Εςφ είςαι αυτόσ που ζρχεται ι άλλον περιμζνουμε;  
Και απαντώντασ ο Λθςοφσ, τουσ είπε: "Ρθγαίνετε και 
αναγγείλατε ςτον Λωάννθ, όςα ακοφτε και βλζπετε· τυφλοί 
ξαναβλζπουν, και χωλοί περπατοφν· λεπροί κακαρίηονται, 
και κουφοί ακοφν· νεκροί αναςταίνονται, και φτωχοί 
ευαγγελίηονται. Και μακάριοσ είναι όποιοσ δεν 
ςκανδαλιςτεί με μζνα". (Ματκ.11:2-6)  
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Στθν δοκιμαςία ξεπθδάνε μζςα απ' τθν καρδιά του 
πιςτοφ τα ερωτιματα: "Ράω ςωςτά; Μιπωσ γελάςτθκα;" 
Γιατί οι ζξω από το κζλθμα του Κεοφ επικυμίεσ που  
ζχουμε και θ ηωι ζξω από το κζλθμα του Κεοφ που ηοφμε, 
δεν επιτρζπουν να ριηώςει ο λόγοσ του Κεοφ μζςα μασ.  

Ο Λωάννθσ ο Βαπτιςτισ ζπακε κι αυτόσ ζνα 
ςκανδαλιςμό. Ιταν το πρόςωπο που χρθςιμοποιικθκε ωσ 
ο Ρρόδρομοσ του Χριςτοφ, που ζδειξε τον Χριςτό.  

Μια μζρα τον ζβαλαν ςτθ φυλακι. Μζςα ςτθ φυλακι 
ιρκε ο μεγάλοσ προβλθματιςμόσ: Ροιοσ είναι Αυτόσ, τον 
οποίο υπζδειξα ςτον Κόςμο; Γι' αυτό ζςτειλε τουσ μακθτζσ 
του να ρωτιςει: "Εςφ είςαι ο ερχόμενοσ ι άλλον 
προςδοκοφμε;"  

Τι ζπακε αυτόσ ο άνκρωποσ; Ρροφανώσ ικελε ο Χριςτόσ 
τθ δικι του προςωπικι ηωι να βοθκιςει. Αυτόσ όμωσ ιταν 
μζςα ςτθ φυλακι. Και ο Χριςτόσ τοφ απαντάει:                   
"Τυφλοί ξαναβλζπουν, και χωλοί περπατοφν· λεπροί 
κακαρίηονται, και κουφοί ακοφν· νεκροί αναςταίνονται, και 
φτωχοί ευαγγελίηονται".  

 
Υπάρχει, αγαπθτοί, ζνασ φόβοσ. Ρολλζσ φορζσ να 

κάνουμε μια ςφγκριςθ τθσ δικιάσ μασ  ηωισ με τθ ηωι 
κάποιου άλλου ανκρώπου του Κεοφ. Και ςτθ ςφγκριςθ 
αυτι να κζλουμε κι εμείσ τισ ίδιεσ ευλογίεσ που τυχόν ζχει 
ο άλλοσ. Κι επειδι δεν ζρχονται ςτθ ηωι μασ, 
ςκανδαλιηόμαςτε.  

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: Ο κακζνασ ζχει να βαςτάξει τον  
δικό του τον  ςταυρό. Γι' αυτό λζει: "Ράρε τον ςταυρό ςου 
και ακολοφκθςζ με". Μζςα ςτθν καρδιά ςου μθ 
φιλοξενιςεισ καμία πζτρα, για να μθν εμποδίηεται ο 
ςπόροσ, αλλά να μπει ςτο βάκοσ και να ριηώςει. 



201 
 

Εμείσ, αγαπθτοί, πρζπει ζνα πράγμα να κάνουμε: Να 
ακολουκιςουμε τον Χριςτό. Τα βλζμματά μασ να τα 
ζχουμε ςτραμμζνα ς' Αυτόν. Γφρω μασ είμαςτε 
περικυκλωμζνοι από ζνα πλικοσ μαρτφρων. Άλλοι 
περπάτθςαν δρόμο ευλογίασ και επιτυχίασ. Άλλοι 
περπάτθςαν δρόμο που είχε μζςα βάςανα, ςτενοχώριεσ, 
πετροβολιςμοφσ, πριόνιςμα. Μζςα ς' αυτόν τον κφκλο 
βριςκόμαςτε. Τι δρόμο ζχει ανοίξει ο Κεόσ για τον κακζνα 
από μασ δεν ξζρουμε. Είναι δρόμοσ επιτυχίασ; Ρροχώρα. 
Είναι δρόμοσ δυςκολίασ; Ρροχώρα. Στο τζρμα ζχει ο Κεόσ 
για όλουσ μασ μια αιώνια δόξα και ευλογία. Ροτζ μθν πεισ: 
"Γιατί ο Κεόσ τον άλλον ευλογεί και εμζνα δεν ευλογεί;" 
Ζνα πράγμα να  λογαριάςουμε ςαν το πιο πολφτιμο μζςα 
ςτθ ηωι μασ: Τθν πορεία μασ με τον Χριςτό. Θ πορεία μασ 
με το Χριςτό ζχει μζςα οπωςδιποτε δυςκολίεσ. Αλλά να 
ξζρουμε ότι: "Ευλογθμζνοσ είναι εκείνοσ που δε κα 
ςκανδαλιςτεί".  

 
Ο Λωάννθσ βζβαια ζμακε το μάκθμά του. "Εκείνο που 

πρζπει να ςε ενδιαφζρει, Λωάννθ, είναι να ξζρεισ ότι: 
"Νεκροί αναςταίνονται, τυφλοί βλζπουνε, λεπροί 
κακαρίηονται, κουφοί ακοφνε και μακάριοσ είναι εκείνοσ 
που δεν ςκανδαλίηεται από μζνα".  

Χωρίσ αυτι τθ βάςθ ο ςπόροσ του λόγου του Κεοφ  δεν 
μπορεί να φυτρώςει και να ριηώςει.  

Ζτςι εξθγείται γιατί πολλζσ φορζσ δεν υπάρχει πρόοδοσ 
ςτθ ηωι μασ. Υπάρχει μία ςταςιμότθτα, μία αδιαφορία. Δεν 
υπάρχει υπομονι για το κζλθμα του Κεοφ, δεν υπάρχει θ 
ανάλογθ πίςτθ ςτισ οδθγίεσ και τισ υποςχζςεισ Του.  
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Βλζποντασ ο Κεόσ αυτιν τθν κατάςταςθ λζει ότι ο 
ςπόροσ δεν μπορεί να καρποφοριςει. Φυτρώνει, αλλά δε 
ριηώνει.  

Γι' αυτό χρειάηεται να κακίςουμε μπροςτά ςτον Κεό και 
να ρωτιςουμε: "Κεζ μου, ποιο είναι το εμπόδιο;" 

Ζχουμε τόςα χαρίςματα, τόςεσ δυνατότθτεσ, αλλά δεν 
κζλουμε να τισ βάλουμε ςτα πόδια του Κυρίου. Γιατί; Γιατί 
μζςα μασ υπάρχουν οριςμζνεσ πζτρεσ, οριςμζνεσ 
επικυμίεσ και απαιτιςεισ.  

Μου ζλεγε κάποτε ζνασ πιςτόσ: "Εγώ, δεν αναλαμβάνω 
τίποτα. Γιατί αν εγώ κάνω κάποια δουλειά, δε κζλω κανείσ 
να μου πει καμιά κουβζντα". Του απάντθςα: "Αυτιν τθν 
πζτρα να τθ βγάλεισ μζςα από  τθν καρδιά ςου, αλλιώσ ςε 
αχρθςτεφει ο Σατανάσ. Αλλιώσ δεν μπορείσ να κάνεισ το 
κζλθμα του Κεοφ και περνάει ο καιρόσ, περνάνε οι μζρεσ, 
οι ευκαιρίεσ και βρίςκεςαι ςτθν ίδια κατάςταςθ".  

 
Ρρζπει να καταλάβουμε ότι όςο αφινουμε μια 

οποιαδιποτε πζτρα μζςα ςτθν καρδιά μασ, δεν μπορεί να 
ριηώςει ο λόγοσ του Κεοφ. Ο Σταυρόσ του Χριςτοφ δεν 
μπορεί να ενεργιςει ςτθ ηωι μασ. Ο ςπόροσ πάει χαμζνοσ. 

 
Μθ νομίηετε ότι δε κα υπάρχουν χριςτιανοί οι οποίοι δε 

κα ομολογοφν. Θ παραβολι λζει ότι ςτθν αρχι αυτόσ που 
δζχτθκε τον ςπόρο είχε μζςα του χαρά, ενκουςιαςμό, 
ενδιαφζρον, αλλά οι πζτρεσ δεν άφθςαν να χωκεί βακιά ο 
λόγοσ και ςιγά - ςιγά ξεράκθκε και βλζπεισ αυτόν τον 
άνκρωπο του Κεοφ ουςιαςτικά να είναι ξερόσ, με μια  
τυπικι χριςτιανικι ηωι, χωρίσ περιεχόμενο. 
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Ο λόγοσ του Κεοφ προτρζπει: "Κατά το πνεφμα ηζοντεσ, 
τον Κφριο δουλεφοντασ". Ο Κεόσ κζλει να είμαςτε ςτα 
χζρια Του όργανα δικά Του. Να ζχουμε μζςα μασ ζνα 
πνεφμα θγεμονικό. Να ζχουμε τθ διάκεςθ, όχι να 
παίρνουμε διαρκώσ, αλλά και να δίνουμε. Να ξζρουμε ότι 
το όποιο χάριςμα μασ ζχει δώςει ο Κεόσ, τον όποιο δρόμο 
μάσ ανοίγει και θ όποια κατάςταςθ δθμιουργείται ςτθ ηωι 
μασ,  αυτό είναι το κζλθμα του Κεοφ. 

Εμζνα μου λζνε: "Δε ςτενοχωριζςαι που δεν ζχεισ 
κανζνα παιδί;" "Δεν ςτενοχωριζμαι, γιατί ο Κεόσ αυτό το 
δρόμο μοφ άνοιξε".  

Να ξζρουμε, λοιπόν, ότι όςο υπάρχει μια οποιαδιποτε 
πζτρα μζςα ςτθν καρδιά μασ, δεν μπορεί να ριηώςει ο 
λόγοσ του Κεοφ.  

Στον προφιτθ Θςαΐα ο Κεόσ είπε: "Αναβόθςε δυνατά..., 
και ανάγγειλε ςτον λαό μου τισ ανομίεσ τουσ... Με ηθτοφν, 
όμωσ, κακθμερινά, και επικυμοφν να μακαίνουν τουσ 
δρόμουσ μου, ςαν ζκνοσ που ζκανε δικαιοςφνθ, και δεν 
εγκατζλειψε τθν κρίςθ τοφ Κεοφ του· ηθτοφν από μζνα 
κρίςεισ δικαιοςφνθσ· επικυμοφν να πλθςιάηουν τον Κεό." 

Τι ζκανε ο λαόσ του Κεοφ; Ζλεγε: "Κεζ μου, Σε κζλω". 
Αλλά ςτθν πραγματικότθτα δεν Τον ικελαν. Μάλιςτα 
φώναηαν ςτον Κεό: "Γιατί νθςτζψαμε, και δεν είδεσ; 
Ταλαιπωριςαμε τθν ψυχι μασ, και δεν γνώριςεσ;" 
(Θς.58:2-3) 

Ενώ ο Κεόσ βλζπει μζςα ςτθν καρδιά μασ τισ πζτρεσ που 
υπάρχουν και δεν ειςχωρεί ο ςπόροσ βακιά, εμείσ 
εμφανιηόμαςτε μπροςτά ςτον Κεό ότι κάνουμε το κζλθμα 
του Κεοφ και ηθτάμε τισ ευλογίεσ Του. Ρολλζσ φορζσ, 
μάλιςτα,  ζχουμε απαιτιςεισ και παράπονα. 
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Στον Λεηεκιιλ λζει: "Ζρχονται προσ ςε κακώσ ςυνάγεται ο 
λαόσ και ακοφνε τα λόγια ςου, αλλά δεν κάνουν αυτά διότι 
με το ςτόμα τουσ δείχνουν πολλι αγάπθ θ καρδιά τουσ 
όμωσ πάει πίςω από τθν αιςχροκζρδειά τουσ". (Λεη.33:31) 

 Αυτι είναι θ καρδιά που ζχει πζτρα και ο ςπόροσ του 
Σταυροφ δε ριηώνει. 

 
Γι' αυτό, εμείσ, αγαπθτοί, ωσ άνκρωποι του Κεοφ, που 

κζλουμε πραγματικά ο λόγοσ Του πλοφςια να κατοικεί ςτισ 
καρδιζσ μασ, ασ προςζξουμε να είμαςτε απαλλαγμζνοι απ' 
όλα αυτά τα ςυμπτώματα.  

 
Να ξζρουμε ότι, είτε είναι εγωιςμόσ είτε υπερθφάνεια 

είτε  αυτοπεποίκθςθ,  όλα πρζπει να τα πάμε  ςτον Σταυρό 
του Χριςτοφ. Τθν καρδιά μασ να τθν απαλλάξουμε από το 
πετρώδεσ ζδαφοσ για να μπορεί ο ςπόροσ όχι μόνο να 
φυτρώςει, αλλά και να ριηώςει και να καρποφοριςει. 

Ο Κφριοσ να ευλογιςει τον λόγο Του ςτισ καρδιζσ μασ! 
 

Κφριε, ερεφνθςζ μου τθν καρδιά,                                                        
κακ' αμαρτία, που' ναι ςτα κρυφά,                                                        

φζρ' τθν ςτο φωσ να βλζπω κακαρά,                                                          
ςτο Άγιο Αίμα να λουςτώ ξανά.  

Κφριε, δοκίμαςζ μου τθν καρδιά                                                                
και πζραςε τθν από τθ φωτιά,                                                                 
ςαν το χρυςάφι να κακαριςτεί                                                                 
κι από τα πάκθ να λευτερωκεί. 

Κφριε, εξζταςε μου τθν καρδιά,                                                              
αν τώρα ς' αγαπώ πραγματικά.                                                             

Στα λόγια Σου που είναι ηωντανά,                                                            
αν εμπιςτεφομαι αλθκινά. 
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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΛΣΤΟΥ 
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΡΛΣΤΟΥ 

" Ο Υιόσ τοφ ανκρώπου ιρκε να ηθτιςει                                                   
και να ςώςει το χαμζνο". (Λουκά 19:10)                                                                                            

"Ιρκε...να δώςει τθ ηωι του λίτρο                                                                
για χάρθ πολλών". (Ματκ.20:28) 

          Πλοι μασ ςτθ ηωι ζχουμε ςτόχουσ και επιδιώξεισ 
που τα κεωροφμε αξίασ, γι' αυτό ς' αυτά καταβάλλουμε 
κάκε προςπάκεια και δίνουμε όλο τον εαυτό  μασ. 

Ωσ άνκρωποι όμωσ του Κεοφ, πρζπει οι ςτόχοι μασ να 
αλλάξουν, γιατί ο λόγοσ του Κεοφ μασ λζει ότι:  "Το ςχιμα 
τοφτου τοφ κόςμου παρζρχεται". "Εκείνοσ, όμωσ, που 
πράττει το κζλθμα του Θεοφ, μζνει ςτον αιώνα". 
(1Κορινκ.7:31), (1Λωάν.2:17) 

Για να μάκουμε ποιοι πρζπει να είναι οι ςτόχοι μασ  
πρζπει να δοφμε ποιοι ιταν οι ςτόχοι του Κυρίου μασ. Ο 
Μδιοσ είπε: "Εγώ ιρκα για να βρω το χαμζνο", "να δώςω 
τθ ηωι μου λίτρο αντί πολλών" . Ιρκε για να ςταυρωκεί. 
Αυτόσ ιταν ο μοναδικόσ ςτόχοσ του Κυρίου μασ Λθςοφ 
Χριςτοφ. Γι' αυτό δεν πρζπει να μετακινθκοφμε από το 
βαςικό Του ςτόχο. Αν δοφμε τισ επικζςεισ και τισ 
προςφορζσ του Ρονθροφ κα δοφμε ότι ο Σατανάσ είχε ζνα 
ςκοπό: Να  βγάλει τον Χριςτό από τον ςτόχο Του.  

Οι πειραςμοί Του ςτθν Ζρθμο, οι διάφορεσ άλλεσ 
φάςεισ ςτθ ηωι Του, το εμπόδιο το οποίο κζλθςε να βάλει 
ο Ρζτροσ για να μθ ςταυρωκεί, όταν Του είπε: "Γίνε 
ευμενισ ςτον εαυτό ςου· δεν κα γίνει αυτό ςε Σζνα." 
(Ματκ.16:22), όλα δείχνουν πώσ μζςω αυτών 
προςπακοφςε ο Σατανάσ να αποτρζψει τον Χριςτό από τον 
αντικειμενικό Του ςτόχο.  

28 
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Γιατί πζκανε ο Χριςτόσ; Ρζκανε για τισ Αμαρτίεσ μασ. 
Διαβάηουμε: "Ραραδόκθκε εξαιτίασ των παραπτωμάτων 
μασ, και αναςτικθκε εξαιτίασ τθσ δικαίωςισ 
μασ".(Ρωμ.4:25) 

Ώςτε ο ζνασ ςτόχοσ του Χριςτοφ κακώσ ανζβαινε ςτον 
Σταυρό και υφίςτατο τον ςταυρικό κάνατο ιταν να 
αφαιρζςει τθν ΑΜΑΡΤΛΑ από τον άνκρωπο. 

Νομίηω ότι αυτόσ πρζπει να είναι και ο ςτόχοσ του 
πιςτοφ. Πταν ο Κεόσ καλεί ζναν άνκρωπο, γιατί τον καλεί 
ζτςι όπωσ είναι; Για να τον γλιτώςει από τθν Αμαρτία.  

Πταν διακθρφττει ότι το Αίμα του Λθςοφ Χριςτοφ μάσ 
κακαρίηει από κάκε Αμαρτία, αυτό δείχνει ότι ο ςτόχοσ 
του Χριςτοφ, κακώσ ανζβαινε πάνω ςτον Σταυρό, ιταν, να  
αποςφρει τθν Αμαρτία από τον άνκρωπο με όλεσ τισ 
ςυνζπειζσ τθσ. Ραντοφ όπου μιλάει για τθ κυςία του Λθςοφ 
Χριςτοφ αναφζρεται  ς' αυτό τον ςτόχο. Διαβάηουμε:                     
" Ζνασ πζκανε για χάρθ όλων". (2Κορινκ.5:14) 

Πταν ο άνκρωποσ νιώςει τθν αμαρτωλότθτά του και 
κελιςει να γλιτώςει από τθν Αμαρτία του, δεν ζχει 
πουκενά αλλοφ να ςτραφεί παρά να πάει ςτον Σταυρό του 
Χριςτοφ με μετάνοια και ταπείνωςθ. Γι' αυτό και ο λόγοσ 
του Κεοφ διακθρφττει ότι θ ςωτθρία του ανκρώπου μόνο 
μζςω  ενόσ προςώπου γίνεται,  μζςω του Λθςοφ Χριςτοφ.  

Πταν ο άνκρωποσ πλθςιάηει τον Λθςοφ Χριςτό και Τον  
κζλει ςτθ ηωι του, πρζπει να ξζρει ότι ο ςκοπόσ του 
Χριςτοφ είναι  να αφαιρζςει τθν Αμαρτία  από τθ ηωι του. 
Αν αυτι θ ςχζςθ δεν υπάρχει ανάμεςά του και ςτον 
Χριςτό, το πρόβλθμα τθσ Αμαρτίασ του δεν το ζλυςε. 

Ο  ςτόχοσ του  πιςτοφ 
Ο ςτόχοσ του πιςτοφ, που δζχτθκε τθν προςφορά του 

Χριςτοφ, πρζπει τώρα να είναι ζνασ: Να μθν αμαρτάνει. 
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Βζβαια αυτό ακοφγεται λίγο βαρφ, αλλά εφόςον ο Χριςτόσ 
πάνω ςτον Σταυρό πιρε τισ αμαρτίεσ μασ και ο Κεόσ Τον 
ζκανε Αμαρτία για να γίνουμε εμείσ δικαιοςφνθ δι'  Αυτοφ, 
αυτό δείχνει ότι ο ςτόχοσ του πιςτοφ πρζπει να είναι 
αυτόσ. Να μθν αμαρτάνει, επειδι αυτό το μινυμα του 
δίνει ο Σταυρόσ του Χριςτοφ. Ο Χριςτόσ επάνω ςτον 
Σταυρό πιρε τισ αμαρτίεσ μασ, τισ καταδίκαςε για να μθν 
ζχει πλζον ο άνκρωποσ το βάροσ τθσ Αμαρτίασ και τθ 
ςυνζπειά τθσ. Ζτςι, ωσ άνκρωποι του Κεοφ, αυτόν το ςτόχο 
πρζπει να ζχουμε. "Αυτά ςασ τα γράφω" λζει ο απ. 
Λωάννθσ ςτουσ πιςτοφσ, "για να μθν αμαρτιςετε". 
(1Λωάν.2:1) Διαβάηουμε: "Μζςα ςτθν καρδιά μου εφφλαξα 
τα λόγια Σου για να μθν αμαρτάνω ςε Σζνα".  

Στον λόγο του Κεοφ διαβάηουμε για ζναν άλλον ςτόχο 
τον οποίον είχε ο Χριςτόσ κακώσ ανζβαινε επάνω ςτον 
Σταυρό: "Γνωρίηοντασ τοφτο, ότι ο παλιόσ μασ άνκρωποσ 
ςυςταυρώκθκε, για να καταργθκεί το ςώμα τθσ αμαρτίασ, 
ώςτε να μθν είμαςτε πλζον δοφλοι τθσ αμαρτίασ." (Ρωμ.6:6)  

Ζχουμε ζναν παλιό άνκρωπο. Ο παλιόσ άνκρωποσ είναι 
θ πθγι τθσ Αμαρτίασ. Χρειάηεται αυτι θ πθγι να ςτερζψει. 
Πταν αναφζρεται ο απ. Ραφλοσ ςτα ζργα τθσ ςάρκασ, 
αραδιάηει ζνα ςωρό εκδθλώςεισ που ξεπθδάνε και 
εκδθλώνονται από τον παλιό άνκρωπο: "Μοιχεία, 
πορνεία, ακακαρςία, αςζλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, 
ζχκρεσ, φιλονικίεσ, ηθλοτυπίεσ, κυμοί, διαπλθκτιςμοί, 
διχοςταςίεσ, αιρζςεισ,  φκόνοι, φόνοι, μζκεσ, γλεντοκόπια, 
και τα παρόμοια. " (Γαλ.5:19-21) Ο Χριςτόσ ςτον Σταυρό 
δεν πιρε μόνο τισ αμαρτίεσ μασ, αλλά ςταφρωςε εκεί και 
τον παλιό μασ άνκρωπο. Εγώ τώρα αυτιν τθν πθγι πρζπει 
να τθ ςτερζψω, γιατί, όςο αυτι θ πθγι βρίςκεται ςε 
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λειτουργία, δεν μπορώ να εκπλθρώςω τον πρώτο μου 
ςτόχο:  Να μθν αμαρτάνω.  

Ο πρώτοσ λοιπόν ςτόχοσ του Κυρίου μασ, όπωσ είδαμε, 
ιταν να αφαιρζςει τθν Αμαρτία από τθ ηωι μασ.  

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ του Κυρίου μασ ιταν να ςτερζψει 
τθν πθγι τθσ Αμαρτίασ, απ' τθν οποία ξεπθδάει θ 
Αμαρτία. Εμείσ τώρα, με βάςθ τον λόγο του Κεοφ 
(Ρωμ.6:6), μποροφμε διά πίςτεωσ να "κεωροφμε τουσ 
εαυτοφσ μασ ότι είμαςτε νεκροί ωσ προσ τθν Αμαρτία".  

Τρίτοσ ςτόχοσ του Κυρίου ιταν να ςυντρίψει τον Εχκρό 
επάνω ςτον Σταυρό. Θ πρώτθ προφθτεία μετά από τθν 
πτώςθ του ανκρώπου ζλεγε: " Αυτό (το ςπζρμα τθσ 
γυναίκασ) κα ςου ςυντρίψει το κεφάλι, κι εςφ κα του 
λογχίςεισ τθ φτζρνα του". (Γεν.3:15).  

Ο Χριςτόσ κατιργθςε τον Εχκρό τθσ ψυχισ, κατιργθςε 
και τον κάνατο και κατζςτρεψε όλα τα ζργα του Σατανά. 
Ρράγμα που ςθμαίνει ότι ςιμερα εμείσ ζχουμε να κάνουμε 
με ζναν Εχκρό νικθμζνο.  

Ρολλοί ρωτάνε: "Γιατί ο Κεόσ επιτρζπει ςτον Σατανά να 
επεμβαίνει ςτθ ηωι μασ; Δε κα ιταν καλφτερα να τον ρίξει 
ςτθ λίμνθ τθσ φωτιάσ, όχι ςτο τζλοσ, αλλά ςτθν αρχι, ώςτε 
να είμαςτε ελεφκεροι και να μθ μασ ενοχλεί;" 

Αυτό που ζχουμε να ποφμε ς' αυτοφσ, είναι, ότι θ δόξα 
μασ είναι γιατί υπάρχει ο Σατανάσ. Επειδι λζμε "όχι" ςτο 
Σατανά και το "όχι" ς' αυτόν είναι θ δόξα και το μεγαλείο 
ςτθ ηωι μασ ενώπιον του Κεοφ. 

Εξάλλου, ο Κεόσ κατζςτρεψε τα ζργα αυτοφ του 
Εχκροφ. Οπότε δεν πρζπει να τον φοβόμαςτε, κα πρζπει 
όμωσ να τον πολεμάμε με τα όπλα που μασ δίνει ο λόγοσ 
του Κεοφ. Ζτςι πάντα βγαίνουμε νικθτζσ. Γιατί ο Χριςτόσ 
νίκθςε τον Εχκρό και τον κάνατο. 
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  Κι αφοφ αναςτικθκε δεν πεκαίνει πια, κάνατοσ δεν 
τον κυριεφει, γι' αυτό κι εμείσ τώρα, ωσ άνκρωποι του 
Κεοφ τι περιμζνουμε; Ρεριμζνουμε μζςα από τον κάνατο 
να περάςουμε ςτθν Αναςτθμζνθ Ηωι. Ρράγμα που δείχνει 
ότι εκείνο που δθμιοφργθςε θ αποςταςία μασ, ο Χριςτόσ 
επάνω ςτον Σταυρό το διζλυςε, το εξαφάνιςε.  

Ροιοσ από μασ μποροφςε να τακτοποιιςει το πρόβλθμα 
τθσ Αμαρτίασ μασ; Κανζνασ. Ο Χριςτόσ το τακτοποίθςε 
επάνω ςτον Σταυρό. Ροιοσ μποροφςε τον παλιό μασ 
άνκρωπο να τον ςταυρώςει, ώςτε αυτι θ πθγι να 
ςτερζψει; Ο απ. Ραφλοσ λζει: "Κζλω να κάνω το καλό, 
μιςώ το κακό, όμωσ ςτθ ηωι μου, εκείνο που μιςώ, αυτό το 
κάνω κι εκείνο, που αγαπώ, δεν το κάνω. Ταλαίπωροσ 
άνκρωποσ εγώ! Ροιοσ κα με γλιτώςει;  Ο Λθςοφσ Χριςτόσ, 
ο ελευκερωτισ και ο λυτρωτισ μου."  

Γι' αυτό λζει: "Αν ο Γιοσ ςάσ ελευκερώςει, πραγματικά 
κα είςκε ελεφκεροι". Ναι, είμαςτε ελεφκεροι.  

Ζνα πράγμα χρειάηεται, αγαπθτοί, ςτθ ηωι μασ, όςων 
ζχουμε μετανοιςει και πιςτζψει ςτον Χριςτό, να 
κρατιςουμε τισ προχποκζςεισ. Κράτα τισ προχποκζςεισ                             
κι από κει και πζρα είςαι άγιοσ, άμεμπτοσ και ανζγκλθτοσ.  
Από μασ ηθτάει ο Κεόσ, εμείσ να μείνουμε ςτθν πίςτθ. 

Οπότε ο Εχκρόσ τθσ ψυχισ μασ δεν είναι ζνασ Εχκρόσ, ο 
οποίοσ κυριαρχεί πάνω ςτθ ηωι μασ. Είναι ζνασ Εχκρόσ 
που μασ επιτίκεται, μασ δολιεφεται εναντίον μασ, που ζχει 
διανοιματα, αλλά είναι ζνασ Εχκρόσ, που αν αντιςτακείσ, 
φεφγει. "Αντιςτακείτε ςτο Διάβολο και κα φφγει από 
ςασ", μασ παραγγζλνει ο Κεόσ. (Λακ.4:7) 

Με άλλα λόγια, ο Σταυρόσ του Χριςτοφ, μου δίνει όλεσ 
αυτζσ τισ δυνατότθτεσ, ώςτε εγώ, και το ηιτθμα τθσ 
Αμαρτίασ να λφςω, και το ηιτθμα του παλαιοφ μου 
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ανκρώπου να λφςω, και τον Εχκρό τθσ ψυχισ να τον 
νικάω. Ζτςι εξθγείται γιατί ο Κεόσ, όταν κα ςτακοφμε 
μπροςτά Του, κζλει να είμαςτε νικθτζσ. "Αυτόσ που 
νικάει" λζει "κα κλθρονομιςει τα πάντα". (Αποκ.21:7) 

Οι δυνατότθτεσ υπάρχουν. Δεν είναι ο Εχκρόσ ζτςι όπωσ 
τον φανταηόμαςτε και πολλζσ φορζσ  μασ τρομάηει, μασ 
αφαιρεί τθ διάκεςθ τθσ αντίςταςθσ και τθ βεβαιότθτα τθσ 
νίκθσ και τθ ςιγουριά του κριάμβου.  

Ο Χριςτόσ επάνω ςτον Σταυρό νίκθςε τον Εχκρό. "Το 
κεφάλι του φιδιοφ το ςφντριψε". Από μασ απομζνει ζνα 
πράγμα: Να κρατιςουμε τθ κζςθ που κζλει ο Κεόσ. 
Ενωμζνοι μαηί με τον Χριςτό αςκώντασ πίςτθ ςυνεχι και 
κάκε φορά που ζρχεται θ Αμαρτία να τθν καταδικάηουμε, 
κρατώντασ τουσ όρουσ που ηθτάει ο λόγοσ του Κεοφ κι από 
κει και πζρα είμαςτε νικθτζσ. 

Αυτοί είναι οι ςτόχοι του ανκρώπου του Κεοφ. 
Μθ βάηουμε άλλουσ ςτόχουσ. Ζτςι και φφγουμε απ' 

αυτοφσ τουσ ςτόχουσ, χάνουμε τον δρόμο μασ  και περνάμε 
από ζνα ςωρό περιπζτειεσ. 

Ώρα ςυηιτθςθσ 
Ερώτ.: Εφόςον υπάρχει το ςώμα τθσ Αμαρτίασ, 

μποροφμε να ποφμε ότι θ Αμαρτία ζχει ςτερζψει; 
Απάντ.: Στον Σταυρό, ναι μποροφμε. Πςο κοιτάσ ςτον 

Σταυρό ςτερεφει. Είναι όπωσ ο λαόσ Λςραιλ: Πταν 
δαγκώνονταν από τα φίδια και κοίταηαν το χάλκινο φίδι, 
ςτζρευε θ πθγι του δθλθτθρίου. Ο Χριςτόσ είπε: "Πποιοσ 
πιςτεφει ςε Μζνα ζχει αιώνια ηωι." Θ κζςθ μασ είναι να 
μζνουμε ςυνεχώσ ςτον Σταυρό του Χριςτοφ όπου ο παλιόσ 
άνκρωποσ καρφώκθκε. Ο παλιόσ άνκρωποσ δεν πεκαίνει 
μζςα μασ. Θ πθγι τθσ Αμαρτίασ ςτον Σταυρό 
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αχρθςτεφτθκε, όχι μζςα μασ. Πςο λοιπόν κρατάω τα μάτια 
μου καρφωμζνα με πίςτθ εκεί, αυτι θ κζςθ λειτουργεί. 

Ερώτ.: Είναι αλικεια ότι ο παλιόσ άνκρωποσ ζχει 
πεκάνει ςτον Σταυρό. Οι προχποκζςεισ όμωσ: 
"Αγρυπνείτε, προςζχετε, προςεφχεςτε" φαίνονται τόςο 
δφςκολεσ, όςο να είναι κάποιοσ αναμάρτθτοσ. Μπορώ να 
είμαι πάντα τόςο άγρυπνοσ  και προςεκτικόσ;  

Απάντ.: Πςο είμαι, ζχω το αποτζλεςμα. Πςο δεν είμαι, 
δεν ζχω το αποτζλεςμα. Ράνω ς' αυτό το κζμα ο Χριςτόσ 
λζει: "Αν το κλιμα μζνει ενωμζνο με το αμπζλι, τότε 
φζρνει καρπό." Υπάρχει αυτι θ προχπόκεςθ: Να μζνει το 
κλιμα ενωμζνο με το αμπζλι. Επίςθσ λζει: "Χωρίσ εμζνα 
δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα." Ρράγμα που δείχνει ότι 
μζςα μασ δεν υπάρχει καμία δφναμθ. Πςο λοιπόν εγώ 
είμαι ενωμζνοσ με τον Χριςτό, τόςο οι δυνάμεισ του 
ςταυρωμζνου και αναςτθμζνου Χριςτοφ ενεργοφνται 
μζςα μου. Ο άνκρωποσ του Κεοφ πρζπει να ςοβαρευτεί με 
τα πράγματα του Κεοφ. Να αλλάξει ο τρόποσ που κάνουμε 
τισ εκτιμιςεισ μασ. Θ ηωι τθσ πίςτεωσ είναι όμορφθ.  

Ερώτ.: Πταν λζμε, "ενωμζνοι με τον Χριςτό", ςθμαίνει 
ότι τθροφμε τισ εντολζσ Του. Δεν είναι πολφπλοκο να 
μζνεισ ενωμζνοσ με τον Χριςτό, όςο να κρατάσ το Νόμο; 

Απάντ.: Αυτό εξαρτάται από τθ νοοτροπία, από τθν 
οποία άνκρωποσ κατζχεται, και από τθ  βάςθ, ςτθν οποία 
ζχει τοποκετιςει τθ ςχζςθ του με τον Χριςτό. 

Ερώτ.: Είναι κζμα νοοτροπίασ ι υπάρχουν κάποια 
κλειδιά; 

Απάντ.: Πταν θ ψυχι μου αντιλθφκεί ότι θ ηωι τθσ 
πίςτεωσ είναι μια χαροφμενθ ηωι, ότι θ ςχζςθ μου με τον 
Κεό με χορταίνει, από κει και πζρα κρατάω τισ οδθγίεσ που 
μου δίνει ο Κεόσ και μζνω ςτο κζλθμά Του. 
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ΝΛΚΘΤΕΣ 
"Αυτοί τον νίκθςαν με το αίμα τοφ Αρνίου,                                        

και με τον λόγο τισ μαρτυρίασ τουσ·                                                   
και δεν αγάπθςαν τθν ψυχι τουσ                                                    

μζχρι κανάτου".(Αποκ.12:11) 

          Κάκε άνκρωποσ ς' οποιονδιποτε τομζα κι αν 
καταπιάνεται εκείνο που επιδιώκει είναι τελικά να βγει 
νικθτισ. Κοιτάξτε το αυτό ςτθν πολιτικι, ςτισ καριζρεσ, ςτα 
ςχολεία, θ ικανοποίθςθ είναι μζςα ςτθ νίκθ. 

Πταν ερχόμαςτε ςτθν πνευματικι μασ ηωι, ςτθ ςχζςθ 
μασ με τον Κεό, πολφ περιςςότερο ιςχφει αυτόσ ο κανόνασ. 

Ο άνκρωποσ ζχει ζναν αγώνα ς' ζναν διαφορετικό 
τομζα. Είναι να μπορζςει ς' αυτόν τον Κόςμο να βρει τθν 
Αλικεια. Θ αλικεια ζχει ζνα αξίωμα. Ελευκερώνει τον 
άνκρωπο, ώςτε να βρει τον προοριςμό τθσ ηωισ του και 
τελικά να ικανοποιθκεί μζςα ςε ζνα αιώνιο πλάτοσ.  

Πλοι μασ ζχουμε μζςα μασ το ςτοιχείο τθσ αιωνιότθτασ. 
Ρόςοι φεφγουν απ' αυτόν τον κόςμο με  πικρία και 
παράπονο! Κυμάςτε αυτό που ζλεγε ο Ακανάςιοσ Διάκοσ: 
"Για δεσ καιρό που διάλεξε ο Χάροσ να με πάρει, τώρα που 
ανκίηουν τα κλαδιά και βγάηει θ γθσ χορτάρι".                        
Φεφγοντασ ο άνκρωποσ απ' τον κόςμο χωρίσ ελπίδα  νιώκει 
τθν πίκρα τθσ ιττασ.  

Ζρχεται ο Χριςτόσ και δίνει ςτον πιςτό το μινυμα τθσ 
νίκθσ: "Ζχετε κάρροσ, Εγώ νίκθςα τον Κόςμο". 

Θ διαδρομι του Κυρίου Λθςοφ Χριςτοφ μασ ς' αυτόν τον 
Κόςμο και θ κυςία Του ςτον Σταυρό ζδωςε ςε μερικοφσ 
τθν αντίλθψθ ότι ο Χριςτόσ θττικθκε. Πλα τζλειωςαν. 

Κυμάςτε τουσ δφο μακθτζσ που πιγαιναν προσ Εμμαοφσ 
και πώσ τουσ ςυνάντθςε ο Χριςτόσ και τουσ ρώτθςε: "Τι 
ςυηθτάτε μεταξφ ςασ;" Του είπαν για τθν απογοιτευςθ που 

29 
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ζνιωκαν με όλα όςα ςυνζβθκαν γφρω από το πρόςωπο του 
Χριςτοφ. Ενώ περίμεναν ότι Αυτόσ ιταν θ ελπίδα του 
Λςραιλ, οι άρχοντζσ τουσ Τον ζπιαςαν, Τον ςκότωςαν και 
Τον ζκαψαν. Ηοφςαν μζςα ς' αυτιν τθν απελπιςτικι 
κατάςταςθ και ςτο ςυναίςκθμα τθσ ιττασ.  

Από τθν άλλθ ο λαόσ Λςραιλ  και οι άρχοντεσ είχαν το 
ςυναίςκθμα τθσ νίκθσ. Βρικαν τα κατάλλθλα πρόςωπα, 
ώςτε τελικά να ςταυρώςουν τον Χριςτό. Υπιρχε μόνο μια 
μικρι λεπτομζρεια: Αν μποροφςαν να Τον κρατιςουν 3 
μζρεσ ςτον τάφο, κα ιταν πζρα για πζρα νικθτζσ.  

Αλλά τθν τρίτθ μζρα φάνθκε πόςο γελαςμζνοι και 
θττθμζνοι ιταν! Ζγινε ο ςειςμόσ, θ πζτρα πετάχτθκε, ο 
Χριςτόσ αναςτικθκε, οι φρουροί πανικόβλθτοι 
εξαφανίςτθκαν. Κζλοντασ οι άρχοντεσ να κρατιςουν τθ 
νίκθ που νόμιηαν ότι τθν είχαν ςτα χζρια τουσ, είπαν ςτουσ 
φφλακεσ να διαδώςουν, ότι τθν ώρα που κοιμοφνταν ιρκαν 
οι μακθτζσ και ζκλεψαν το ςώμα. 

Αλλά ο Χριςτόσ αναςτικθκε, νίκθςε, γι' αυτό λζει:                 
"Ζχετε κάρροσ, Εγώ νίκθςα τον Κόςμο".  

Πλεσ οι ςατανικζσ δυνάμεισ του ςκότουσ χίμθξαν, 
ζπεςαν πάνω Του για να νικθκεί, αλλά ο Χριςτόσ νίκθςε. 

Το μυςτικό τθσ νίκθσ  του Χριςτιανοφ είναι να ςυνδεκεί 
με τον Χριςτό, τον νικθτι. Γι' αυτό λζει: "Αυτι είναι θ νίκθ 
που νικάει τον Κόςμο, θ πίςτθ ςασ."  

Ρρζπει να βγαίνεισ νικθτισ 
Ο Κεόσ μάσ καλεί, ςτον αγώνα αυτόν ενάντια ςτισ 

ςκοτεινζσ δυνάμεισ να βγοφμε νικθτζσ. Ξζρετε, αυτό είναι 
το κφριο χαρακτθριςτικό του ανκρώπου που μια μζρα κα 
ςτακεί ςτθν παρουςία του Κεοφ. Κζλεισ να δεισ το 
πρόςωπο του Κεοφ; Κζλεισ μζςα ςτθ ηωι ςου εκείνθ τθν 
Θμζρα να ακοφςεισ το: "Εφγε, δοφλε αγακζ και πιςτζ;" 
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Κζλεισ να ςτεφανωκείσ και να κακίςεισ ςτον κρόνο του 
Λθςοφ Χριςτοφ; Ρρζπει ςτθ ηωι ςου να βγαίνεισ νικθτισ. 

Το μεγάλο πρόβλθμα ςτθ ηωι του ανκρώπου του Κεοφ 
είναι αυτό. Είναι ο θττθμζνοσ ι ο νικθτισ;    

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι το πνεφμα του Αντίχριςτου 
όλο και οργανώνεται, όλο και μπαίνει ςε ςυγκεκριμζνεσ 
μορφζσ, όλο και δυναμώνει. Και ρωτάει: "Εςφ, άνκρωπε 
του Κεοφ, τι κα κάνεισ;" Για να το καταλάβεισ αυτό πρζπει 
να πασ ςτον Σταυρό του Χριςτοφ και να δεισ ότι μόνο θ 
νίκθ φζρνει το ποκοφμενο αποτζλεςμα.  

Τι λζει ο απ. Ραφλοσ; "Αν ο Χριςτόσ δεν αναςτικθκε, 
μάταιο το κιρυγμα, ματαία και θ πίςτθ μασ. Ακόμα είμαςτε 
μζςα ςτισ αμαρτίεσ μασ." Δεν μπορεί θ ηωι μασ να μθν 
είναι ηωι νίκθσ. Δεν μπορεί  να μθν είναι ςυνταυτιςμζνθ 
με το πρόςωπο του Χριςτοφ. 

Ρολλζσ φορζσ εκεί που μασ δουλεφει ο Ρονθρόσ είναι οι 
διάφορεσ φάςεισ τθσ ηωισ μασ. Ζρχονται ςτιγμζσ ιττασ, 
αγωνιηόμαςτε για κάτι και δεν το καταφζρνομε.  

Μοιάηουμε ςαν το ςαλίγκαρο που ανεβαίνει επάνω                   
ς' ζναν τοίχο, φτάνει ςε ζνα ςθμείο, γλιςτράει και πζφτει 
κάτω. Ξαναρχίηει πάλι ν' ανεβαίνει και μπορεί ν' ανζβει το 
μιςό απ' ό, τι είχε ανζβει τθν πρώτθ φορά. Τελικά, τθν άλλθ 
μζρα, αν πασ, κα δεισ ότι ο ςαλίγκαροσ ζχει φτάςει ψθλά 
ςτο ςθμείο που ικελε να φτάςει. 

Γι' αυτό, πρζπει να προςζξουμε τισ μεκόδουσ του 
Σατανά και τισ απογοθτεφςεισ που αυτόσ προκαλεί μζςα 
ςτθν καρδιά μασ. Ρρζπει να κατεχόμαςτε  από το πνεφμα 
τθσ νίκθσ. Να ξζρουμε ότι μζςα ςτθ ηωι μασ είμαςτε 
νικθτζσ! Ρώσ; "Διά Εκείνου που μασ αγάπθςε".  

Διαβάηουμε: "Εςείσ... είςτε από τον Κεό". (1Λωάν.4:4) 
Οπότε το μυςτικό είναι ζνα: "Να είςαι από τον Κεό". 
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Δθλαδι, να ανικεισ ςτον Κεό. Να είςαι δικό Του παιδί, να 
είςαι άνκρωποσ που ο Κεόσ μπορεί να μιλιςει ςτθ ηωι ςου 
και εςφ να μπορείσ να Τον ακοφςεισ και να εννοιςεισ. 
Άλλοτε ιμαςταν εχκροί του Κεοφ, ιμαςταν "μιςοφντεσ και 
μιςοφμενοι".   

Να κζςει λοιπόν ο κακζνασ ςτον εαυτό του το ερώτθμα: 
"Είμαι εγώ παιδί του Κεοφ;" 

Ο Λθςοφσ Χριςτόσ πάνω ςτον Σταυρό πιρε τον άνκρωπο 
μζςα από τθν Αμαρτία κι από τθν εξουςία του Σατανά,  για 
να τον βγάλει από το λακεμζνο δρόμο και να τον πάει ςτον 
Γολγοκά και να μείνει εκεί ςε όλθ του τθ ηωι.  

 Εκείνοσ που κυριαρχεί ςιμερα ς' αυτόν τον Κόςμο είναι 
ο Διάβολοσ. Μζςα ςτον άνκρωπο υπάρχει Αμαρτία και θ 
δφναμθ τθσ Αμαρτίασ. Μζςα ςτον Κόςμο μόνοι μασ ιμαςτε 
οι θττθμζνοι. Πςεσ φορζσ κι αν προςπακιςαμε  δεν 
μπορζςαμε τίποτα να κάνουμε. Ο απ. Ραφλοσ λζει: "Κζλω 
να κάνω το κζλθμα του Κεοφ. Μιςώ τθν αμαρτία. Κζλω να 
κάνω το καλό μιςώ το κακό. Αλλά τι γίνεται μζςα ςτθ ηωι 
μου; Ζχω μία ανατροπι. Ενώ κζλω να κάνω το καλό, κάνω 
το κακό που δε κζλω να το κάνω. Τι είμαι τώρα; Είμαι ζνασ 
ταλαίπωροσ άνκρωποσ. Ροιοσ κα με γλιτώςει απ' αυτι τθν 
κατάςταςθ; Ευχαριςτώ τον Κεό διά του Λθςοφ Χριςτοφ!" 

 Γι' αυτό, αγαπθτοί, το μυςτικό μζςα ςτθ ηωι μασ είναι ο 
Λθςοφσ Χριςτόσ. Γιατί ο Χριςτόσ είναι αναςτθμζνοσ και 
δυνατόσ. Ζχει καταργιςει τον κάνατο και τισ δυνάμεισ του 
ςκότουσ. Ζχει απογυμνώςει όλεσ τισ εξουςίεσ. Κοιτάξτε πώσ 
τισ τοποκετεί: "Κι εςάσ, που ιςαςταν νεκροί ςτα 
αμαρτιματα και ςτθν ακροβυςτία τισ ςάρκασ ςασ, ςασ 
ηωοποίθςε μαηί του, κακώσ ςασ ςυγχώρεςε όλα τα 
πταίςματα, όταν εξάλειψε το χειρόγραφο με τα 
διατάγματα, που ιταν εναντίον ςασ, και το αφαίρεςε από 
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το μζςον, καρφώνοντάσ το επάνω ςτον ςταυρό·  και αφοφ 
απογφμνωςε τισ αρχζσ και τισ εξουςίεσ, τισ καταντρόπιαςε 
δθμόςια, όταν, επάνω του, κριάμβευςε εναντίον τουσ". 
(Κολος.2:13-15) Πλα τα ςάρωςε. Ριγε ςτον Άδθ και τα 
κλειδιά τα πιρε. Ανζβθκε επάνω ςτον Ουρανό και 
διακιρυξε: "Ζχω εξουςία πάνω ςτον Ουρανό και πάνω ςτθ 
γθ ". (Ματκ.28:18) Ρόςθ εξουςία; "Κάκε εξουςία".  

Σιμερα ζχουμε Ζναν που ζχει όλθ τθν εξουςία. Δεν τθν 
ζχει ο Σατανάσ. Δεν τθν ζχει ο Αντίχριςτοσ. Δεν εξθγείται 
διαφορετικά, όταν λζει ο Κεόσ: "Ρρζπει να είςαι νικθτισ". 
Δεν μπορείσ να νικιςεισ αν δεν είςαι πιο δυνατόσ από τον 
δυνατό. Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Εςείσ... είςτε από τον 
Κεό". Κι αυτό είναι το ερώτθμα που πρζπει να κζςει ο 
κακζνασ ςτον εαυτό του: "Το Ρνεφμα του Κεοφ μπικε μζςα 
ςτθν καρδιά μου; Κανόνιςα εγώ τθ ςχζςθ μου με τον Κεό;"  

Τι ζκανε ο Χριςτόσ πάνω ςτον Σταυρό 
Το πρώτο που ζκανε ο Χριςτόσ πάνω ςτον Σταυρό: 

"Συγχώρεςε όλα τα πταίςματα", επειδι με αμαρτίεσ δεν 
μπορεί ο άνκρωποσ  να είναι παιδί  του Κεοφ. Και από τθν 
άλλθ: " Εξάλειψε το χειρόγραφο με τα διατάγματα, που 
ιταν εναντίον ςασ, και το αφαίρεςε από το μζςον, 
καρφώνοντάσ το επάνω ςτον ςταυρό".  

Κάκε τι επιβαρυντικό ςτθ ηωι μασ το πιρε ο Χριςτόσ 
απάνω Του ςτον Σταυρό και το αφαίρεςε. Δεν υπάρχει 
τίποτα το επιβαρυντικό. Ζνα μόνο μπορεί να υπάρχει: Το να 
μθν αςκοφμε πίςτθ ςτον λόγο του Κεοφ.  

Κοιτάξτε τι λζει: "Με πίςτθ ζπεςαν τα τείχθ τισ Λεριχώ, 
αφοφ κυκλώκθκαν για επτά θμζρεσ". (Εβρ.11:30)  

Αυτά τα τείχθ που ζκαψαν ζναν ολόκλθρο λαό, επειδι οι 
δζκα κατάςκοποι τρόμαξαν όταν τα είδαν και είπαν:                 
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"Δεν μποροφμε αυτι τθ χώρα να τθ νικιςουμε".                          
"Αυτά τα τείχθ"  διαβάηουμε ότι "ζπεςαν διά πίςτεωσ".   

Το μυςτικό τθσ νίκθσ είναι ότι ο Χριςτόσ, ο Οποίοσ 
ςτάκθκε μπροςτά ςτον Κεό ωσ ο πρώτοσ νικθτισ, Αυτόσ 
είναι ο εκπρόςωπόσ μασ. Πλοι εμείσ ακολουκοφμε τον 
Λθςοφ Χριςτό, τον Αρχθγό και Τελειωτι τθσ πίςτθσ μασ, γι' 
αυτό κι εμείσ μποροφμε να βγοφμε νικθτζσ. Σε ποιον 
Κόςμο; Μζςα ς' αυτόν τον Κόςμο. "Μα είναι δυνατόν;" 
λζνε πολλοί χριςτιανοί. "Είναι δυνατόν μζςα ς' αυτιν τθν 
εκχείλιςθ, τουσ ερεκιςμοφσ τθσ Αμαρτίασ, ο άνκρωποσ του 
Κεοφ να ςτακεί ςωςτόσ;" Και χρθςιμοποιοφν αυτό το κοινό 
που λζνε εκείνοι που δεν ζχουν γνωρίςει τον Χριςτό: "Κζλω 
να αγιάςω, αλλά δεν  μ' αφινουν".  

Για τον άνκρωπο του Κεοφ υπάρχει ο Νικθτισ Χριςτόσ,               
γι' αυτό και λζει και ςε μασ: "Θ νίκθ που νίκθςε τον κόςμο 
είναι τοφτθ: Θ πίςτθ μασ." (1Λωάν.5:4) "Ώςτε, όπωσ Εγώ 
νίκθςα κι εςείσ μπορείτε να νικιςετε."  

 
Ενώ οι δζκα κατάςκοποι ζπρεπε να δουν πεςμζνα τα 

τείχθ τθσ Λεριχώ, είδαν τοφσ εαυτοφσ τουσ πεςμζνουσ και 
μαηί με αυτοφσ όλοσ ο λαόσ παραςφρκθκε και είπαν:                            
"Δεν μποροφμε να νικιςουμε, πάμε να γυρίςουμε πίςω, 
ιρκαμε εδώ για να μασ καταςτρζψει ο Μωυςισ."   

Το πνεφμα τθσ θττοπάκειασ δεν το δζχεται ο Κεόσ με 
καμία δφναμθ. Ο άνκρωποσ του Κεοφ, που ζχει πνεφμα 
θττοπάκειασ και ςθκώνει τα χζρια ψθλά ςε μια 
οποιαδιποτε δυςκολία και αντίξοθ περίςταςθ, δεν ζχει 
γνωρίςει τον Χριςτό και τθ δφναμθ τθσ Ανάςταςισ Του.                   
Γι' αυτό ο απ. Ραφλοσ ζλεγε: "Να γνωρίςω τον Χριςτό, να 
γνωρίςω τθ δφναμθ τθσ Ανάςταςισ Σου, τθν κοινωνία των 
πακθμάτων Αυτοφ, ςυμμορφοφμενοσ με τον κάνατό Του". 
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Μασ καλεί ο Κεόσ, αγαπθτοί, να περπατιςουμε 
νικθφόρα και κριαμβικά. Ο άνκρωποσ του Κεοφ πρζπει να 
ζχει μζςα του ζνα πνεφμα νίκθσ και κριάμβου. Ζνα πνεφμα 
που να μθν κακορίηεται από τα εξωτερικά γεγονότα. 

Κοιτάξτε τι λζει ο λόγοσ του Κεοφ: "Εςείσ... είςτε από τον 
Κεό και τουσ ζχετε νικιςει". Ροιουσ; Πλο αυτό το πνεφμα 
του Αντίχριςτου. Σιμερα εμείσ λζμε: "Βριςκόμαςτε ςτο 
χώρο και ςτθν εποχι του Αντίχριςτου". Και ο άνκρωποσ του 
Κεοφ τρομάηει, φοβάται, προβλθματίηεται. Λζει: "Τι κα 
γίνει από δω και πζρα; Ρώσ εγώ κα περπατιςω; Ρώσ κα 
είμαι νικθτισ; Ρώσ κα μπορζςω να επιβιώςω;"                                       
Κι απαντάει ο λόγοσ του Κεοφ: " Μεγαλφτεροσ είναι αυτόσ 
που είναι μζςα ςε ςασ, παρά αυτόσ που είναι μζςα ςτον 
κόςμο".  Να, το μυςτικό! Αν ο Χριςτόσ κατοικεί πλοφςια 
μζςα ςτισ καρδιά ςου κι αν θ καρδιά ςου ζχει κολλιςει 
ςτον αναςτθμζνο Χριςτό, από κει και πζρα μθ φοβάςαι.            
Τι λζει ο απ. Ραφλοσ; "Πλα τα μπορώ"! Γιατί, ιταν ο 
υπεράνκρωποσ του Νίτςε; Πχι. "Πλα τα μπορώ με το 
Χριςτό που με δυναμώνει". (Φιλιπ.4:13) 

Για τον προφιτθ Θλία ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Ο Θλίασ 
ιταν άνκρωποσ ομοιοπακισ με μασ. Ρροςευχικθκε 
ζνκερμα να μθ βρζξει και δεν ζβρεξε ςτθ γθ τριάμιςι 
χρόνια". Κακώσ διαβάηουμε τθν ιςτορία του, βλζπουμε ότι 
φοβόταν κι αυτόσ, όπωσ φοβόμαςτε κι εμείσ.(Λακ.5:17) 
Αλλά ο Θλίασ ιταν ζνασ νικθτισ, παρ' όλεσ τισ δυςκολίεσ 
που αντιμετώπιηε μζςα ςτθ ηωι του. Γιατί; Γιατί ο Θλίασ 
είχε μία απόλυτθ υπακοι και εμπιςτοςφνθ ςτον Κεό. 

Διαβάηουμε: "Με πίςτθ θ πόρνθ Ραάβ δεν απωλζςτθκε 
μαηί μ' εκείνουσ που απείκθςαν."(Εβρ.11:30-31) Και 
αναφζρει μία ςειρά από ανκρώπουσ, που δεν ιταν 
απαλλαγμζνοι από αδυναμίεσ, δυςκολίεσ και από πτώςεισ, 
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αλλά είχαν το πνεφμα τθσ νίκθσ και του κριάμβου να 
κατοικεί μζςα ςτισ καρδιζσ τουσ.  

Δε λζει ο λόγοσ του Κεοφ: "Κοίταξε, κακομοίρθ άνκρωπε 
του Κεοφ, μθν αμαρτιςεισ, κάθκεσ, πασ για τθν Κόλαςθ". 
Λζει: "Βάλε ςτόχο. Αγωνίηου, κράτα τθν πίςτθ κι αν 
αμαρτιςεισ από κει και πζρα ταπεινώςου, αναγνώριςζ το, 
τακτοποίθςε τθ ςχζςθ ςου με τον Κεό".  

Αναφζρει: "Για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψών, τον 
Λεφκάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουιλ και τουσ προφιτεσ· οι 
οποίοι με τθν πίςτθ καταπολζμθςαν βαςιλείεσ, εργάςτθκαν 
δικαιοςφνθ, πζτυχαν τισ υποςχζςεισ, ζφραξαν ςτόματα 
λιονταριών, ζςβθςαν δφναμθ φωτιάσ, διζφυγαν από 
ςτόματα μάχαιρασ, ενδυναμώκθκαν από αςκζνεια, ζγιναν 
ιςχυροί ςε πόλεμο, ζτρεψαν ςε φυγι ςτρατεφματα ξζνων· 
πιραν γυναίκεσ τοφσ νεκροφσ τουσ, αφοφ αναςτικθκαν."  

Αυτοί όλοι βγικαν νικθτζσ. Μθν πάτε ςε πλευρζσ 
πτώςθσ τουσ και πείτε: "Ο Σαμψών νικθτισ;"  Ναι, ο 
Σαμψών νικθτισ, γιατί μετάνιωςε ςκλθρά για τθν αμαρτία 
που ζκανε, όπωσ και ο Ρζτροσ, που αρνικθκε μεν τον 
Χριςτό, αλλά πιγε ζξω και ζκλαιγε, ζκλαιγε και ζκλαιγε. Θ 
μετάνοιά μασ είναι θ νίκθ και ο κρίαμβοσ. Ο Σατανάσ κζλει 
να μασ κρατιςει κάτω από τθν Αμαρτία.  

Πλοι αυτοί κριάμβευςαν. Και δίνει τώρα το μυςτικό, αν 
κζλεισ να είςαι κριαμβευτισ κι αν κζλεισ ν' ακοφςεισ το: 
"εφγε, δοφλε αγακζ και πιςτζ", άκου: Μιλάει εδώ για τον 
Διάβολο, τον Κατιγορο των ανκρώπων του Κεοφ και μασ 
δείχνει το μυςτικό τθσ νίκθσ. Ασ προςζξουμε  το όπλο που ο 
Κεόσ μάσ δίνει: " Αυτοί τον νίκθςαν με το αίμα τοφ Αρνίου 
και με τον λόγο τισ μαρτυρίασ τουσ· και δεν αγάπθςαν τθν 
ψυχι τουσ μζχρι  κανάτου". (Αποκ.12:11)  
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Εςφ, να μετανιώςεισ όταν αμαρτιςεισ. Δεν μπορεί ο 
Σατανάσ να ςε ςτριμώξει για αμαρτία τώρα. Δεν μπορεί να 
ςε αχρθςτζψει. Γιατί; Γιατί το Αίμα του Λθςοφ Χριςτοφ 
υπάρχει για να ςε κακαρίηει κάκε φορά από τθν αμαρτία 
ςου. Διαβάηουμε: " Σ' αυτόν που μασ αγάπθςε, και μασ 
ζλουςε από τισ αμαρτίεσ μασ με το αίμα του".(Αποκ.1:5)                    
Εδώ είναι όλο το μυςτικό. Με άλλα πιο απλά λόγια, το 
μυςτικό είναι, εγώ να μετανοιςω και να μζνω ς' αυτι τθν 
κζςθ τθσ μετάνοιασ. Ο ςτόχοσ μου να είναι να μθν 
αμαρτιςω, όπωσ προτρζπει ο λόγοσ του Κεοφ: "Αυτά ςασ 
τα γράφω για να μθν αμαρτιςετε".  

Αυτά τα λζει ςτον άνκρωπο που ζχει πάρει ςοβαρά τθν 
απόφαςθ να μθν αγαπάει τον Κόςμο οφτε κι αυτά που είναι 
ςτον Κόςμο. Ζτςι κα νικιςει με το Αίμα του Αρνίου.  

Το άλλο όπλο για να νικιςεισ είναι ο λόγοσ τθσ 
μαρτυρίασ. Ο άνκρωποσ χρειάηεται ν' ακοφςει το μινυμα 
τθσ λφτρωςθσ για να ελευκερωκεί από τθν εξουςία του 
Σατανά. Θ μαρτυρία μασ πρζπει να είναι πάντα ηωντανι. 
Να διακθρφττουμε ότι ο Χριςτόσ είναι ο  Σωτιρασ και ο 
Κφριόσ μασ. Γι' αυτό το ςτόμα μασ να μθ ςταματάει.                 
Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι θ μαρτυρία μου για το πρόςωπο 
του Χριςτοφ, για το ζργο Του πρζπει να κυριαρχεί μζςα 
ςτθν καρδιά μου.  

Να προςζχουμε μζςα ςτισ ςυναναςτροφζσ μασ να 
ομολογοφμε τον Χριςτό. Να λζμε πώσ άλλαξε τθ ηωι μασ. 
Να δίνουμε το μινυμα του Χριςτοφ. Γιατί αυτό ζχει μζςα 
δφναμθ. Ο Σατανάσ κζλει τον άνκρωπο να τον κρατάει 
διαρκώσ κάτω από τθν εξουςία του, γι' αυτό διαρκώσ του 
πιπιλίηει το μυαλό του, τθν καρδιά του με περιςτατικά, με 
γεγονότα. Κι εμείσ τι κα κάνουμε; Εμείσ κα τον 
πολεμιςουμε με αυτό το όπλο τθσ μαρτυρίασ μασ.  
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Και το τρίτο είναι: "Δεν αγάπθςαν τθν ψυχι τουσ μζχρι 
κανάτου". Αυτό ςθμαίνει ότι τον εαυτό ςου κα τον βάλεισ 
τελευταίο. Εκεί είναι που μασ δουλεφει ο Σατανάσ. Εκεί 
είναι θ αδυναμία μασ. Κοιτάξτε τι λζει ο Χριςτόσ:                           
" Αν κάποιοσ ζρχεται ςε μζνα, και δεν μιςεί τον πατζρα του, 
και τθ μθτζρα, και τθ γυναίκα, και τα παιδιά, και τουσ 
αδελφοφσ, και τισ αδελφζσ, ακόμα μάλιςτα και τθ δικι του 
ηωι, δεν μπορεί να είναι μακθτισ μου.  Και όποιοσ δεν 
βαςτάηει τον ςταυρό του, και ζρχεται πίςω μου, δεν μπορεί 
να είναι μακθτισ μου". (Λουκ.14:26-27) Κι αν δεν μπορείσ 
να είςαι μακθτισ, πώσ μπορείσ να είςαι νικθτισ;                             
Γι' αυτό εκεί είναι το μυςτικό. Ξαναλζω το εδάφιο: "Αυτοί 
τον νίκθςαν με το αίμα τοφ Αρνίου, και με τον λόγο τθσ 
μαρτυρίασ τουσ· και δεν αγάπθςαν τθν ψυχι τουσ                                                    
μζχρι κανάτου".(Αποκ.12:11)  

Ο Κφριοσ, αγαπθτοί, να βάλει αυτό το μυςτικό μζςα ςτισ 
καρδιζσ μασ, αν κζλουμε να είμαςτε ΝΛΚΘΤΕΣ. 

 
Ο μόνοσ τρόποσ για να ςυγχωρεκείσ,                                                         

να λευτερωκείσ, να αγνιςτείσ,                                                              
είναι να ΄ρκείσ ςτο Αίμα του Λυτρωτι,                                                        

με πίςτθ εκεί να πλυκείσ. 
Ζχει δφναμθ το Αίμα Του, του Αμνοφ του Κεοφ.                          

Ζχει δφναμθ του Αίμα Του, το πολφτιμο Αίμα Του. 
 

Ράντα αν κζλεισ να βγεισ νικθτισ,                                                     
οπόταν χτυπά ο Ρειραςτισ,                                                                     

πρζπει ςτο Πνομα του Λυτρωτι,                                                           
με πίςτθ να αντιςτακείσ.   

Ζχει δφναμθ το Αίμα Του, του Αμνοφ του Κεοφ.                          
Ζχει δφναμθ του Αίμα Του, το πολφτιμο Αίμα Του.                                                                                                                                               
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        ΡΟΛΟΝ ΧΡΛΣΤΟ ΕΧΩ ΓΝΩΡΛΣΕΛ; 
"Πςοι είναι τοφ Χριςτοφ,  

ςταφρωςαν τθ ςάρκα μαηί με  
τα πάκθ και τισ επικυμίεσ". (Γαλ.5:24) 

          Απόλυτο! Λζει: Εκείνοι που είναι του Χριςτοφ ζχουν 
κάνει ζνα πράγμα μζςα ςτθ ηωι τουσ: Ζχουν ςταυρώςει τθ 
ςάρκα". Ζχει γίνει κάτι το κοςμογονικό! Ρραγματικά είναι 
κοςμογονικό, όταν από τον κάνατο πασ ςτθ ηωι!  

Αλλοφ κα μασ το διευκρινίςει περιςςότερο: 
"Γνωρίηοντασ τοφτο, ότι ο παλιόσ μασ άνκρωποσ 
ςυςταυρώκθκε, για να καταργθκεί το ςώμα τθσ αμαρτίασ, 
ώςτε να μθ είμαςτε πλζον δοφλοι τθσ αμαρτίασ". (Ρωμ.6:6)  

Οπότε, όταν λζει: "ςταφρωςαν τθ ςάρκα", εννοεί το 
εξισ: "Ο παλαιόσ άνκρωποσ πζκανε μαηί με τον Χριςτό 
επάνω ςτον Σταυρό." Αυτόσ που εξουςίαηε όλθ τθ ηωι μου 
προτοφ γνωρίςω τον Χριςτό.  

Τι ςθμαίνει "ο παλαιόσ άνκρωποσ"; Ασ διαβάςουμε πώσ 
τον περιγράφει ο λόγοσ του Κεοφ: " Είναι φανερά τα ζργα 
τθσ ςάρκασ· τα οποία είναι: Μοιχεία, πορνεία, ακακαρςία, 
αςζλγεια,  ειδωλολατρία, φαρμακεία, ζχκρεσ, φιλονικίεσ, 
ηθλοτυπίεσ, κυμοί, διαπλθκτιςμοί, διχοςταςίεσ, αιρζςεισ, 
φκόνοι, φόνοι, μζκεσ, γλεντοκόπια...". (Γαλ.5:19-21)              

Ζναν τζτοιον άνκρωπο φζραμε ςτον Χριςτό. Ζναν 
τζτοιον άνκρωπο παρζλαβε ο Χριςτόσ, τον κάρφωςε ςτον 
Σταυρό και με τθν Ανάςταςι Του τον ζκανε καινοφριο. "Αν 
κάποιοσ είναι εν Χριςτώ, είναι καινοφργιο κτίςμα· τα 
αρχαία πζραςαν, δζςτε, τα πάντα ζγιναν καινοφρια". 
(2Κορ.5:17) 

Ασ δοφμε πώσ περιγράφει τον παλιό άνκρωπο ςε ζνα 
άλλο ςθμείο ο λόγοσ του Κεοφ: "Γνώριηε... τοφτο, ότι ςτισ 
ζςχατεσ θμζρεσ... οι άνκρωποι κα είναι φίλαυτοι, 
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φιλάργυροι, αλαηόνεσ, υπεριφανοι, βλάςφθμοι, απεικείσ 
ςτουσ γονείσ, αχάριςτοι, ανόςιοι, άςπλαχνοι, αςυμφιλίωτοι, 
ςυκοφάντεσ, ακρατείσ, άγριοι, αφιλάγακοι,  προδότεσ, 
προπετείσ, τυφλωμζνοι από εγωιςμό, περιςςότερο 
φιλιδονοι παρά φιλόκεοι." (2Τιμ.1-4)  

Λζει, λοιπόν, ότι εκείνοι που είναι του Χριςτοφ 
ςταφρωςαν αυτόν τον άνκρωπο. Αυτό κα πει χριςτιανόσ. 

Εμείσ ποιον Χριςτό ζχουμε γνωρίςει; 
Ζχουμε γνωρίςει ζναν Χριςτό ο Οποίοσ ςταφρωςε τον 

παλαιό μασ άνκρωπο ι ζχουμε γνωρίςει ζναν Χριςτό ο 
οποίοσ αφινει τον παλαιό μασ άνκρωπο να δουλεφει; 

Είναι ζνα ερώτθμα αυτό, αγαπθτοί, το οποίο πρζπει να 
το κζτουμε και να το κζτουμε διαρκώσ ςτθ ηωι μασ.  

Διαβάηουμε ςτον λόγο του Κεοφ: "Καταργικθκε το 
ςώμα τθσ Αμαρτίασ". Οπότε, "ςταυρώνω τθ ςάρκα μου" 
ςθμαίνει ότι καταργείται το ςώμα τθσ Αμαρτίασ. Με άλλα 
λόγια, μζςα μου δεν πρζπει να κυριαρχεί θ Αμαρτία. Πταν 
λζμε "Αμαρτία", δεν εννοοφμε μόνο τισ ποινικά κολάςιμεσ 
πράξεισ που ςυνικωσ οι άνκρωποι του κόςμου τισ κεωροφν 
Αμαρτία. Ο λόγοσ του Κεοφ "Αμαρτία" εννοεί όλο τον 
εςωτερικό μασ κόςμο, ο οποίοσ ζχει πάκθ και επικυμίεσ.  

Τα πάκθ είναι όλα εκείνα, ςτα οποία ο Ρονθρόσ ζχει το 
βζτο ςτθ ηωι μασ.  Είναι εκείνα ςε ςχζςθ με το κζλθμα του 
Κεοφ, που λζμε: "Δεν μπορώ να τα νικιςω".  Οι επικυμίεσ 
είναι όλα εκείνα, τα οποία ο Χριςτόσ τα ςταφρωςε επάνω 
ςτον Σταυρό κι εγώ ςυνεχίηω να τα επικυμώ.  

Ο Κόςμοσ 
Ζνα πράγμα που ο λόγοσ του Κεοφ καταδικάηει μζςα ςε 

μια γενικότθτα είναι ο Κόςμοσ.  
Τι είναι ο Κόςμοσ; Διαβάηουμε: "Ολόκλθροσ ο κόςμοσ 

βρίςκεται κάτω από τθν κυριαρχία τοφ πονθροφ".                         
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"Θ επικυμία τθσ ςάρκασ και θ επικυμία των ματιών και θ 
αλαηονεία τοφ βίου δεν είναι από τον Ρατζρα, αλλά είναι 
από τον κόςμο". (1Λωάν.2:16) 

Ο Κόςμοσ όλοσ ςταυρώκθκε πάνω ςτον Σταυρό. Οπότε 
εγώ, ωσ άνκρωποσ του Κεοφ, δε κα πρζπει να τον αγαπώ 
τον Κόςμο. Διαβάηουμε: "Μθν αγαπάτε τον κόςμο, οφτε 
αυτά που υπάρχουν μζςα ςτον κόςμο." (1Λωάν.2:15) 
"Πποιοσ  κελιςει να είναι φίλοσ τοφ κόςμου, γίνεται εχκρόσ 
τοφ Κεοφ".(Λακ.4:4)  "Ο κόςμοσ ςταυρώκθκε ωσ προσ εμζνα 
και εγώ ωσ προσ τον κόςμο", λζει ο απ. Ραφλοσ.(Γαλ.6:14) 

Ξζρετε, δεν υπάρχει μζςοσ δρόμοσ, λίγο από δω, λίγο 
από κει. Ζτςι εξθγοφνται τα πνευματικά ναυάγια! Κλαίμε 
πολλζσ φορζσ για ανκρώπουσ του Κεοφ που ξζπεςαν 
πνευματικά. Είδατε τι λζει ο λόγοσ του Κεοφ για εκείνουσ 
που κζλουν να πλουτίηουν; "Πςοι, κζλουν να πλουτίηουν, 
πζφτουν ςε πειραςμό και παγίδα, και ςε πολλζσ ανόθτεσ 
και βλαβερζσ επικυμίεσ, που βυκίηουν τουσ ανκρώπουσ ςε 
όλεκρο και απώλεια". (1Τιμ.6:9)  

Και ςυνεχίηει: "Επειδι, ρίηα όλων των κακών είναι θ 
φιλαργυρία· τθν οποία μερικοί, κακώσ τθν ορζχτθκαν, 
αποπλανικθκαν από τθν πίςτθ και πζραςαν τον εαυτό 
τουσ μζςα από πολλζσ οδφνεσ". (1Τιμ.6:10)  

Κι εμείσ τώρα, μζςα ςτθν πνευματικι μασ ηωι, κζλουμε 
να δθμιουργιςουμε ζναν καινοφριο άνκρωπο, 
υποκειμενικό, ςαν άνκρωπο λυτρωμζνο και αγιαςμζνο, 
που ψάλλει: "Ράμε για τον Ουρανό"!!  

Πμωσ ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Ο παλαιόσ άνκρωποσ, τα 
πάκθ κι οι επικυμίεσ" πρζπει να ςταυρωκοφν. Επίςθσ λζει: 
"Να αποβάλετε από πάνω ςασ τον παλιό άνκρωπο, αυτόν 
κατά τθν προθγοφμενθ διαγωγι, που φκείρεται ςφμφωνα 
με τισ απατθλζσ επικυμίεσ". (Εφ.4:22) 
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Άρα ζχουμε μια πρότερθ διαγωγι και μια φςτερθ 
διαγωγι. Θ πρότερθ διαγωγι είναι αυτι που ο Χριςτόσ τθν 
κάρφωςε πάνω ςτον Σταυρό. Θ φςτερθ διαγωγι είναι αυτι 
που μασ προςφζρει ο Χριςτόσ, όταν καταδικάηουμε τθν 
Αμαρτία.  

Διαβάηουμε ζνα άλλο εδάφιο: "Μθ λζτε ψζματα ο ζνασ 
ςτον άλλον, αφοφ ξεντυκικατε τον παλιό άνκρωπο, μαηί 
με τισ πράξεισ του". (Κολος.3:9)  

Οπότε ζχω να κάνω δφο πράγματα: Π, τι ζχω 
καταδικάςει, όταν πιγα ςτον Χριςτό, να κοιτάξω μιπωσ τα 
ζχω αναςφρει και όςα δεν είχα καταλάβει ότι ζπρεπε να τα 
καταδικάςω και μου λζει ο Κεόσ ότι πρζπει να τα 
καταδικάςω, τώρα να τα καταδικάςω· όλα εκείνα, τα οποία 
δεν είχα αντιλθφκεί και για τα οποία το Ρνεφμα του Κεοφ 
με ελζγχει. Γιατί το μάτι μασ δεν είναι κακαρό, ζχει 
επικυμίεσ και το Αίμα του Χριςτοφ τισ  κακαρίηει όταν τισ 
ομολογοφμε.  

Αυτά όλα,  αγαπθτοί, να τα καταδικάςουμε και τότε κα 
μποροφμε να ποφμε ότι γνωρίηουμε τον Χριςτό ςωςτά. 

 
Θ κζςθ μου είναι πια ςτον Σταυρό,                                                         

ωσ προσ τον Κόςμο αυτό τον κακό.                                                      
Με πίςτθ παίρνω τθ κζςθ αυτι,                                                         
με λευτερώνει απ' τον Ρειραςτι.   

Κάκε ςτιγμι με το φρόνθμα αυτό,                                                    
με τον Χριςτό ςταυρωμζνοσ κι εγώ.                                                             

Κι αναςτθμζνοσ μαηί κα ηω,                                                                    
για να νικάω να καρποφορώ. 
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ΑΝΑΗΩΡΥΡΩΣΘ 
«Ο Κεόσ ςτουσ υπεριφανουσ αντιτάςςεται,                                  

ςτουσ ταπεινοφσ όμωσ δίνει χάρθ.  
  Τποταχκείτε ςτον Κεό· αντιςτακείτε ςτον διάβολο,                     

και κα φφγει από ςασ. Πλθςιάςετε ςτον Κεό,                                                                               
και κα πλθςιάςει ςε ςασ. ”  (Λακ.4:6-8) 

          Πλοι αναγνωρίηουμε ότι ζχουμε ανάγκθ από 
αναηωπφρωςθ. Πλοι κζλουμε να είμαςτε εντάξει απζναντι 
ςτον Κεό. Εκείνο όμωσ που μασ διαφεφγει είναι ο τρόποσ 
με τον οποίο ζρχεται θ αναηωπφρωςθ. Ρώσ ο άνκρωποσ 
του Κεοφ κα ηωντανζψει πνευματικά;  

Συνικωσ περιοριηόμαςτε να προςευχόμαςτε για 
αναηωπφρωςθ. Τι μασ λζει ο λόγοσ του Κεοφ; "Να 
προςεφχεςαι για αναηωπφρωςθ και κα τθν πάρεισ;" 
Νομίηω κάπου αλλοφ πρζπει να ψάξουμε να βροφμε τον 
τρόπο για να ζχουμε τθν αναηωπφρωςθ που τόςο πολφ 
ποκοφμε.  

Ροφ γράφει ςτο λόγο του Κεοφ για Αναηωπφρωςθ; 
Διαβάηουμε ςτο κείμενο: "Τω πνεφματι  ηζοντεσ". 
(Ρωμ.12:11). Αυτό κα πει αναηωπφρωςθ. Στθ δθμοτικι 
λζει: "Στο πνεφμα να πάλλεςτε από κζρμθ". Αναηωπφρωςθ 
κα πει να ζχω μζςα μου μία φλόγα, μία επικυμία, ώςτε 
ςτθ ηωι μου θ αξία να τοποκετθκεί μζςα ςτο κζλθμα του 
Κεοφ. Σθμαίνει ότι ςτθ ηωι μου κα βάλω ςτθν μπάντα όλα 
τα πράγματα που κατακτάνε τθν καρδιά μου, τθ ςκζψθ,  
τθν όραςθ και τισ επικυμίεσ μου και με εμποδίηουν από του 
να ζχω ζνα πνεφμα ηωντανό μπροςτά ςτον Κεό. 

Βεβαίωσ, δε λζει κανείσ να μθν προςευχόμαςτε για 
αναηωπφρωςθ και ότι δεν προζρχονται όλα από τον Κεό, 
αλλά να μθν περιοριςτοφμε ςτθν προςευχι. 
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Κυμάμαι παλιά, όταν τα Σανατόρια ιταν ςτα Μελίςςια, 
κάκε φορά που κα κάναμε προςευχι ςτθν Εκκλθςία ζνασ 
αδελφόσ, ςχεδόν με κλάματα, ζλεγε: "Κεζ μου, αυτζσ οι 
ψυχζσ που χάνονται ςτα Σανατόρια χωρίσ Χριςτό, Εςφ, 
δώςε το μινυμά Σου μζςα ςτισ καρδιζσ τουσ". Κακώσ όμωσ 
περνοφςε μπροςτά από τα Σανατόρια, ποτζ δεν μπικε 
μζςα να δώςει το μινυμα τθσ Σωτθρίασ ςτουσ αρρώςτουσ. 
Ροτζ! Ζρχεται, λοιπόν, θ ερώτθςθ: Θ αναηωπφρωςθ είναι 
κάτι που ηθτάω και με κλάματα ηθτάω και μζνω εκεί ι είναι 
βιματα πνευματικά που πρζπει ςυγχρόνωσ να κάνει ο 
άνκρωποσ του Κεοφ για να φτάςει ςτθν αναηωπφρωςθ; 
Ζρχεται λοιπόν ο λόγοσ του Κεοφ και μασ δίνει τα ςτοιχεία 
πώσ επιτυγχάνεται αυτι θ αναηωπφρωςθ.  

ΒΘΜΑΤΑ 
Στθν Επιςτολι του Λακώβου μάσ δίνει ο Κεόσ μερικά 

ςτοιχεία, πώσ επιτυγχάνεται αυτι θ πολυπόκθτθ 
αναηωπφρωςθ. Ρρώτα δείχνει τθν άκλια και ξεπεςμζνθ 
κατάςταςθ των πιςτών και τθν ανάγκθ να γλιτώςουν απ' 
αυτό το πνευματικό τζλμα. Ζτςι ζρχεται και τουσ λζει τα 
βιματα που πρζπει να ακολουκιςουν για να φτάςουν ςτθν 
αναηωπφρωςθ, ςτθν ευλογία και ςτθ δόξα. 

Το πρώτο βιμα που χρειάηεται να κάνει ο άνκρωποσ 
είναι να ταπεινωκεί. Λζει: «Ο Κεόσ ςτουσ υπεριφανουσ 
αντιτάςςεται, ςτουσ ταπεινοφσ όμωσ δίνει χάρθ".  Κι εμείσ 
ξζρουμε, από τθν πείρα τθσ ηωισ μασ, όςο το κεφάλι μασ 
ιταν ψθλά και θ μφτθ μασ ιταν ψθλι, δεν πθγαίναμε ςτον 
Χριςτό. Δεν ξζρω εςείσ, αλλά εκεί ιταν το δικό μου 
πρόβλθμα. Ρώσ κα μποροφςε ο Κεόσ να με λυγίςει.  

Ρρώτα λοιπόν ηθτάει ο Κεόσ να ταπεινωκώ, να γνωρίςω 
τθν κατάςταςι μου. Διαβάηουμε: "Πενκιςτε και κλάψτε ".  
Αν λοιπόν εγώ δεν κάνω αυτό το βιμα και ηθτάω ο Κεόσ να 
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μου δώςει αναηωπφρωςθ, δεν μπορεί να μου δώςει. Διότι 
ό, τι δίνει ο Κεόσ, το δίνει κάτω από τισ προχποκζςεισ και 
τισ πνευματικζσ προδιαγραφζσ που ζχει.  

Για τον λαό Λςραιλ π.χ. λζει: " Κα πάω, κα επιςτρζψω 
ςτον τόπο μου, μζχρισ ότου γνωρίςουν το ζγκλθμά τουσ, 
και ηθτιςουν το πρόςωπό μου· μζςα ςτθ κλίψθ τουσ κα 
ζρκουν ςε μζνα από τα χαράματα τθσ θμζρασ". (Ωςθζ 5:15).  

Αν δεν ταπεινωκεί ο λαόσ Λςραιλ και αναγνωρίςει το 
ζγκλθμά του δεν μπορεί να επιςτραφεί ςτον Κεό.  

Αυτό ςυμβαίνει και ςτθ δικι μασ πνευματικι ηωι, αν δεν 
αναγνωρίςουμε τθν κατάςταςι μασ και όχι απλώσ 
φραςτικά. Κα ςτακείσ μπροςτά ςτον Κεό και κα λιώνεισ. 
Αυτό είναι το πρώτο βιμα, που ςθμαίνει ότι ς' αυτό το 
βιμα υπάρχει και θ καταδίκθ τθσ Αμαρτίασ. 

Το δεφτερο βιμα που χρειάηεται να κάνεισ είναι  να 
υποταχκείσ ςτον Κεό. Ζνασ άνκρωποσ που δεν 
υποτάςςεται ςτον Κεό δεν μπορεί να ζχει μζςα του 
αναηωπφρωςθ. Μπορεί να προςεφχεται, να είναι 
ενκουςιώδθσ τφποσ και να δείχνει αναηωπφρωςθ, αλλά θ 
αλθκινι αναηωπφρωςθ ζχει άλλα ςτοιχεία. Ζνα απ' τα 
ςτοιχεία που ζχει είναι να υποτάςςεται ςτον Κεό. 

Κάνε μια ενδοςκόπθςθ του εαυτοφ ςου και πεσ: "Σε τι 
δεν υποτάςςομαι ςτον Κεό;" Κακώσ κα ταπεινώνεςαι, ο 
Κεόσ κα ςου δώςει τθ δυνατότθτα να υποταχκείσ.  

Υποτάςςομαι ςθμαίνει υπακοφω ςε ό, τι κζλει ο Κεόσ 
αρχίηοντασ απ' αυτά που ξζρω και απ' αυτά που μου ζχει 
αποκαλφψει ότι τα κζλει.  Αν δεν κάνεισ αυτά που κζλει, τι 
προςεφχεςαι, τι ηθτάσ για αναηωπφρωςθ; Σε ποια βάςθ κα 
ςου δώςει ο Κεόσ αναηωπφρωςθ; Μόνο ςτθ βάςθ τθσ 
υποταγισ ςτο κζλθμά Του κα ςου δώςει. 
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Πταν κάλεςε ο Κεόσ τον Μωυςι, ςτθν αρχι δεν ικελε 
να υποταχκεί. Ζφερε ζνα ςωρό αντιρριςεισ. Από τθ ςτιγμι 
όμωσ που δζχτθκε να υποταχκεί ςτον Κεό, κριάμβευςε. 
Τελικά νίκθςε και ζβγαλε τον Λςραιλ μζςα από τθν Αίγυπτο. 

Θ υποταγι όμωσ ςτον Κεό ςυναντάει ζνα εμπόδιο. 
Ροιοσ είναι αυτόσ που με εμποδίηει να υποταχκώ ςτον Κεό; 
Είναι ο Διάβολοσ. Οπότε, μαηί με τθν υποταγι ςτον Κεό, 
χρειάηεται να προβάλλεισ και αντίςταςθ ςτον Διάβολο. Ο 
άνκρωποσ του Κεοφ πρζπει να ζχει μζςα του τθ διάκεςθ 
τθσ υποταγισ, αλλά και τθ διάκεςθ τθσ αντίςταςθσ.  

Ρριν από τθν αναηωπφρωςι του, θ αντίςταςι του ιταν 
προσ τον Κεό και θ υποταγι του ιταν προσ τον Διάβολο. 
Τώρα πρζπει να αλλάξει τα αντικείμενα. Σε εκείνο, ςτο 
οποίο αντιςτεκόταν, τώρα κα υποταχκεί και ς' εκείνο, ςτο 
οποίο υποταςςόταν, τώρα κα αντιςτακεί. Λζει: 
"Τποταχκείτε ςτον Θεό, αντιςτακείτε ςτον Διάβολο".                
Δεν νοείται υποταγι ςτον Κεό χωρίσ αντίςταςθ ςτον 
Διάβολο. Αυτά τα δφο πάνε μαηί. 

Το ίδιο ζκανε και ο Χριςτόσ. Στθ ηωι Του είχε τθν 
υποταγι ςτον Κεό. Πταν ο Σατανάσ τον πείραξε εκεί ςτθν 
Ζρθμο, ποιοσ ιταν ο ςτόχοσ του; Να Τον πείςει να μθν 
υποταχκεί ςτον Κεό, αλλά  να υποταχκεί ς' αυτόν. Ο 
Χριςτόσ όμωσ υποτάχκθκε ςτον Κεό και αντιςτάκθκε ςτον 
Διάβολο. 

Αναηωπφρωςθ χωρίσ υποταγι ςτον Κεό και αντίςταςθ 
ςτον Διάβολο δεν μπορεί να υπάρχει. 

Να μάκουμε να λζμε: "Ναι" ςτον Κεό και  "όχι" ςτον 
Ρονθρό. Πςο δεν κρατάμε αυτι τθ κζςθ, δεν μποροφμε να 
αναηωπυρωκοφμε και να προχωριςουμε. 

Το τρίο βιμα είναι να πλθςιάηουμε ςτον Κεό και 
υπόςχεται να πλθςιάςει κι Αυτόσ ςε μασ. 
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Κάκε άνκρωποσ του Κεοφ που ζχει περάςει από το 
Γολγοκά και από το Αίμα του Σταυροφ του Χριςτοφ, ζχει 
ςυνδεκεί με τον Κεό. Δε μιλάει εδώ μόνο γι' αυτι τθ φάςθ 
τθσ ςφνδεςθσ, μιλάει και για τθ κζςθ τθσ ταφτιςθσ.  

Είναι αυτό που λζει για τον Ενώχ, ότι περπάτθςε μαηί με 
τον Κεό και ο Κεόσ τον μετζκεςε. Ρρζπει να μάκει ο πιςτόσ 
να είναι κοντά ςτον Κεό, να περπατάει μαηί Του. 

Αυτό πρζπει να το καλλιεργιςουμε, αγαπθτοί,  και μζςα 
ςτθ ηωι μασ να μθν κρατάμε ςε απόςταςθ τον Κεό. 
Αναηωπφρωςθ, ζχοντασ ςε απόςταςθ τον Κεό δεν πάει. 
Ρρζπει να εφαρμόηουμε αυτό που λζει ο λόγοσ του Κεοφ: 
"Είτε τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα 
κάνετε προσ δόξα του Θεοφ". (1Κορ.10:31) 

Αν εγώ κάνω αυτά τα βιματα, κακώσ και άλλα που 
δείχνει ο Κεόσ, τότε κα πραγματοποιθκεί θ αναηωπφρωςθ 
ςτθ ηωι μου, ςτθν οικογζνειά μου και ςτθν Εκκλθςία. 
Αλλιώσ, ηιτα όςο κζλεισ. Κα είςαι ςαν εκείνον τον αδελφό 
που προςευχόταν να ςωκοφν ψυχζσ, το μινυμα όμωσ ποτζ 
δεν το ζδωςε ς' ζναν άρρωςτο και οι άνκρωποι πζκαιναν 
μζςα ςτθν Αμαρτία. 

Ο Κεόσ, αγαπθτοί,  να μασ δώςει ώςτε τισ κζςεισ να τισ 
εφαρμόηουμε ςτθν πρακτικι μασ ηωι, ξζροντασ ότι θ 
ΑΝΑΗΩΡΥΡΩΣΘ είναι ηιτθμα δικό μασ. Εγώ κα το κελιςω. 
Ο Κεόσ μοφ ζχει χαρίςει όλα τα προσ ηωι και ευςζβεια.               
Είναι δικι μου ευκφνθ να κάνω βίωμα αυτά τα ΒΘΜΑΤΑ τα 
οποία μου δείχνει ο Κεόσ: Τθν ταπείνωςθ, τθν υποταγι, 
τθν αντίςταςθ, το πλθςίαςμα ςτον Κεό, για να φτάςω                 
ς' εκείνο το ςθμείο, που αναηωπυρωμζνοσ πλζον κα είμαι 
ςτα χζρια του Κεοφ και κα ζχω τθ δφναμθ του Κεοφ μζςα 
μου, κα ζχω τθν παρουςία Του, κα περπατάω με τον Κεό 
και κα είμαι κατά το πνεφμα γεμάτοσ φλόγα και παλμό. 
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Ερώτθςθ ακροατι: Ροια είναι τα βαςικά ςθμεία τθσ 

υποταγισ;  
Απάντθςθ: Απαιτείται υποταγι από τα πιο μικρά μζχρι 

τα πιο μεγάλα πράγματα τθσ ηωισ του πιςτοφ.  
Ζλεγε κάποιοσ: "Εγώ δεν αφιερώνομαι ςτον Κεό γιατί 

φοβάμαι μιπωσ ο Κεόσ μοφ πει να αφιςω οριςμζνα 
πράγματα που τα αγαπώ και τα κζλω. Πταν λοιπόν 
υπάρχουν  πράγματα τα οποία αγαπάμε και δε κζλουμε να 
τα αφιςουμε κακώσ ο Κεόσ μασ λζει: "άφθςζ τα", δεν 
μποροφμε να υποταςςόμαςτε ςτο κζλθμα του Κεοφ. 

Θ Αναηωπφρωςθ είναι υπόκεςθ του ανκρώπου εκείνου 
που ζχει ςυνδεκεί με τον Κεό. Εκείνου που καταλαβαίνει 
ότι ο Κεόσ τον κζλει να είναι δικόσ του 100%.                              
Του ανκρώπου εκείνου ο οποίοσ επικυμεί όλεσ οι δόξεσ του 
Ουρανοφ και  όλα τα ςτεφάνια και όλεσ οι υποςχζςεισ του 
Κεοφ να περάςουν μζςα από τθ ηωι του και να γίνουν 
κτιμα του. 

 
Μόλισ κα φφγει θ αμαρτία,                                                                             

κα 'ρκουν οι κείεσ βροχζσ,                                                                         
ω, τι μεγάλθ ευλογία,                                                                             

κα ξεχειλίηουν καρδιζσ.   
Θείασ Αγάπθσ, κα πλθμμυρίηουν καρδιζσ.                                       

Άγιασ ηωισ μα και Νίκθσ, ςτισ μζρεσ τισ πονθρζσ. 
 

Του Γολγοκά θ κυςία, μζνει για πάντα νωπι,                                      
νζα πνοι για να δώςει, ςτθν ταπεινι τθν ψυχι. 

Στείλε μασ τώρα, του Πνεφματοσ Σου βροχζσ.                                 
Να 'μαςτε φωσ κάκε ώρα, Νζασ Ηωισ Μθνυτζσ. 
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Θ ΑΝΑΓΚΘ ΤΘΣ ΘΜΕΡΑΣ 
 "Ζλεγε ςε όλουσ: Αν κάποιοσ κζλει να ζρκει                                

πίςω μου, ασ απαρνθκεί τον εαυτό του,                                           
και ασ ςθκώςει τον ςταυρό του, κακθμερινά,                                  

και ασ με ακολουκεί". (Λουκ.9:23)             

         Ρολλζσ φορζσ ρωτάμε: Ροιο είναι το νόθμα τθσ 
ηωισ μασ; Ρώσ, ωσ άνκρωποι του Κεοφ, πρζπει να 
χρθςιμοποιιςουμε τον καιρό μασ, πώσ πρζπει να πορευόμαςτε;  

Είναι αυτά καυτά ερωτιματα τα οποία ζχουν όλοι οι 
χριςτιανοί. Και οι άνκρωποι του κόςμου τα ζχουν, αλλά είναι 
τόςο λακεμζνοσ ο δρόμοσ που ακολουκοφν, ώςτε δεν αξίηει 
κανείσ να κάνει τον κόπο να αςχολθκεί με αυτοφσ.  

Για τον άνκρωπο του Κόςμου υπάρχει μονάχα ζνα μινυμα: 
"Γφριςε, άφθςε το δρόμο τθσ Αμαρτίασ, τθσ ανοθςίασ και τθσ 
ματαιότθτασ. Γφριςε ςτον Χριςτό ο Οποίοσ ςε περιμζνει, ο 
Οποίοσ άφθςε τουσ Ουρανοφσ και ιρκε εδώ κάτω ςτθ γθ και 
πζκανε για ςζνα, ο Οποίοσ ς' αγαπά και κζλει να ςε  βγάλει από 
τον δρόμο του κανάτου και να ςε  φζρει ςτον δρόμο τθσ ηωισ."  

Για τον άνκρωπο του Κεοφ τα πράγματα είναι διαφορετικά.            
Ο άνκρωποσ του Κεοφ ζχει πάρει μία απόφαςθ ςτθ ηωι του,               
ν' ακολουκιςει τον Χριςτό ο Οποίοσ τον αγάπθςε και πζκανε γι' 
αυτόν. Ζχει ζναν πόκο μζςα ςτθν καρδιά του, να ηιςει όπωσ 
κζλει ο Κεόσ κι όταν μια μζρα φφγει από τοφτθ τθ ηωι να πάει 
πάνω ςτον Ουρανό και ν' ακοφςει από τον Κφριο: "Εφγε, δοφλε 
αγακζ και πιςτζ, είςελκε εισ τθ χαρά του Κυρίου ςου".  

Στον Ψαλμό 90, ο Μωυςισ, ο άνκρωποσ του Κεοφ, αφοφ 
πρώτα περιγράφει τθν εικόνα τθσ ματαιότθτασ  ς' αυτόν τον 
κόςμο και δείχνει τουσ αποτυχθμζνουσ δρόμουσ που οι 
άνκρωποι ακολουκοφν, ηθτάει από τον Κεό το εξισ: "Δίδαξζ μασ 
να μετράμε ζτςι τισ θμζρεσ μασ, ώςτε να προςκολλοφμε τισ 
καρδιζσ μασ ςτθ ςοφία."  Σφμφωνα μ' αυτι τθν προςευχι ο Κεόσ 
κζλει το κάκε παιδί Του να "μετράει τισ μζρεσ τισ ηωισ του κατά 
τζτοιο τρόπο, ώςτε να προςκολλάει τθν καρδιά του ςτθ ςοφία". 

32 
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Μιλάμε πάντα για χρόνια. Λζμε ότι πζραςε ο ζνασ χρόνοσ. 
Χτεσ βράδυ, παραμονι Ρρωτοχρονιάσ, κάναμε μία αναδρομι 
του χρόνου και κλείςαμε τον χρόνο. Είπαμε μερικά πράγματα 
που χρειάηονται διόρκωςθ, μιλιςαμε για μερικζσ καταςτάςεισ 
που κα ζπρεπε ςτθ ηωι και ςτθν καρδιά μασ να ιταν 
διαφορετικά τοποκετθμζνεσ απ' ότι ιταν. Ριραμε μία απόφαςθ 
και δώςαμε μία υπόςχεςθ ςτον εαυτό μασ και ςτουσ αδελφοφσ, 
πολλώ μάλλον μπροςτά ςτον Κεό, ότι ςτον Καινοφριο Χρόνο κα 
αλλάξουν πολλά πράγματα προσ το καλφτερο μζςα ςτθ ηωι μασ. 
Πμωσ, όταν ο λόγοσ του Κεοφ μιλάει για χρόνο, δε μιλάει οφτε 
για ζνα χρόνο οφτε για πζντε χρόνια οφτε για δεκαετίεσ, αλλά 
μιλάει μόνο γι' αυτι τθν θμζρα. Γι' αυτό λζει: Αν ζχεισ κάτι για να 
διορκώςεισ, κα το διορκώςεισ ςτθ διάρκεια εκείνθσ τθσ μζρασ. 
Πταν ζχεισ κάτι μζςα ςτθ ηωι να κάνεισ, κα το κάνεισ εκείνθ τθν 
θμζρα.  Γιατί, "θ αναβολι είναι κλζφτθσ του καιροφ". 

Κακώσ ξεφφλλιηα τθν Αγία μου Γραφι για να μου δώςει ο 
Κεόσ μερικζσ ςκζψεισ γι' αυτό το πρωινό, βρικα ότι ο λόγοσ του 
Κεοφ μιλάει μόνο για θμζρα, δε μιλάει για άλλο χρόνο. Δθλαδι, 
ο χρόνοσ που ο Κεόσ διαγράφει μζςα ςτθ ηωι μασ δεν είναι τι κα 
κάνουμε το 1996, αλλά τι κα κάνουμε ςιμερα, τθν 1θ 
Λανουαρίου του 1996.  

Πταν ηιτθςαν οι μακθτζσ από τον Χριςτό: "Δίδαξζ μασ πώσ να 
προςευχόμαςτε", μζςα ςε όλα τα άλλα ανζφερε ο Κφριοσ και τθν 
ανάγκθ τθσ θμζρασ. Είπε: Πταν κα ςτεκόςαςτε μπροςτά ςτον 
Κεό για να Του αναφζρετε τισ ανάγκεσ ςασ, κα αναφζρετε τισ 
ανάγκεσ τθσ θμζρασ.  Τουσ είπε να ηθτάνε: "Το κακθμερινό μασ 
ψωμί δώςε μασ ςιμερα". (Ματκ.6:11)  

Πταν αναφζρεται ο Κφριοσ ςτισ φροντίδεσ τισ οποίεσ ζχουμε, 
τισ περιορίηει ςτθσ θμζρασ τισ φροντίδεσ. Δε κα ςκεφτείσ τι κα 
γίνει μετά από 5 χρόνια, μετά από ζνα διάςτθμα. Λζνε πολλοί: 
"Πταν γεράςω τι κα κάνω;" Πταν φφγουμε από τθν ανάγκθ τθσ 
θμζρασ, ςτθν οποία ο Κεόσ μάσ τοποκετεί, ζρχεται ζνα άνοιγμα 
όπου μασ δουλεφει ο Ρονθρόσ. 
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Κυμάμαι ζναν αδελφό, τον ζλεγαν μπάρμπα Φίλιππα. Τα 
καλοκαίρια ερχόταν ςτθν καταςκινωςθ ςτο Σοφνιο κι επειδι 
ιταν τςαγκάρθσ το επάγγελμα μπάλωνε όλα τα παποφτςια των 
παιδιών, γιατί τθν εποχι εκείνθ τα παποφτςια ιταν λιγοςτά.  

Αυτόσ ο άνκρωποσ είχε χάςει τθν ζννοια τθσ θμζρασ που 
δίνει ο Κεόσ. Είναι χαρακτθριςτικό το παράδειγμά του. Κάκε 
φορά που με εφριςκε μου ζλεγε: "Απόςτολε, ηω κάτω από ζνα 
άγχοσ. Ζκανα μια ανοθςία ςτθ ηωι μου. Δεν αςφαλίςτθκα. 
Σκζφτομαι όταν κα γεράςω και δε κα μπορώ να δουλεφω και 
ςφνταξθ δε κα ζχω, πώσ κα ηιςω με τθ γυναίκα μου;  Γι' αυτό", 
μου ζλεγε, "ζχω μαηζψει λίγα χριματα, κοίταξε να μου βρεισ ζνα 
ςπιτάκι ςτο Μαροφςι να το αγοράςω, ώςτε όταν γεράςω και δε 
κα μπορώ να δουλεφω, το ςπίτι ςτον Ρειραιά να το νοικιάςω, να 
εγκαταςτακώ εδώ, ώςτε να ζχω το ενοίκιο ςα ςφνταξθ για να 
μπορώ να ηιςω". Αυτι θ ιςτορία κράτθςε πολλά χρόνια, ίςωσ 
πάνω από 10 χρόνια. Κάκε φορά, όποτε με εφριςκε μου ζλεγε: 
"Κοίταξε να εξαςφαλίςω τα γεράματά μου!". Είχε τόςο άγχοσ 
αυτόσ ο άνκρωποσ! Και του ζλεγα: "Μθν ζχεισ τόςο άγχοσ, ο 
Κεόσ ζχει τρόπουσ και για ςζνα και για όλουσ. Υπόςχεται ςτο 
λόγο Του: "Ακόμα και μζχρι τα βακιά γεράματά ςου, Εγώ κα 
είμαι μαηί ςου". Μου ζλεγε: "Τθ χαρά του Χριςτοφ μοφ τθν 
κλζβει αυτό το άγχοσ. Δεν μπορώ να τθν απολαφςω ".  

Τελικά, όταν του βρικα ζνα ςπιτάκι, είχε δεςμευμζνα τα 
χριματά του και όταν τα αποδζςμευςε, είχε πουλθκεί το ςπίτι. 
Ηοφςε ςυνζχεια μ' αυτι τθν αγωνία. Είχε ξεχάςει ότι θ ηωι μασ 
είναι θ ηωι τθσ θμζρασ. Το αποτζλεςμα ποιο ιταν; Δεν ζφταςε   
ς' αυτό το ςθμείο που φοβόταν. Μια μζρα, εκεί ςτο Σφνταγμα 
κακώσ διζςχιηε τον δρόμο, ζνα αυτοκίνθτο τον χτφπθςε και τον 
ςκότωςε. Πλα αυτά τα χρόνια τον είχε ξεγελάςει ο Σατανάσ, γιατί 
του είχε διαφφγει αυτό που ηθτάει ο Κεόσ: Να ζχουμε τθ 
φροντίδα τθσ  θμζρασ.  

Το ίδιο είναι, αγαπθτοί, και μζςα ςτθν πνευματικι μασ ηωι.  
Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Ο ιλιοσ ασ μθ δφει ενώ είςτε ακόμα 
ςτον παροργιςμό ςασ". (Εφες.4:26) Δθλαδι, ό, τι εκκρεμότθτα 
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ζχεισ να τακτοποιιςεισ ςτθ ςχζςθ ςου με τον Κεό και τουσ 
ανκρώπουσ, δε κα τθν κάνεισ μετά από 5 χρόνια, δε κα τθν 
κάνεισ όποτε ξεκυμάνεισ. Λζει: "Κα τθν κάνεισ τθν ίδια θμζρα". 
Επιμζνει ο Κεόσ ς' αυτό, γιατί δε λογαριάηει τθ ηωι μασ ςε 
δεκαετίεσ, τθ λογαριάηει ςε μζρα. Πταν λζει: "Μθ μεριμνάσ", δε 
ςου λζει τι κα γίνει αφριο και μεκαφριο και μετά όταν κα 
γεράςεισ. Αλλά ςου λζει: "Είναι αρκετό το κακό τθσ θμζρασ". 

 Σε μια πνευματικι ςυηιτθςθ ανάμεςα ςε πιςτοφσ  ρώτθςε 
ζνασ: "Ροφ ξζρω εγώ όταν κα φφγω από τοφτθ τθ ηωι ότι κα 
είμαι μζςα ςτο κζλθμα του Κεοφ, για να είμαι ςίγουροσ ότι κα 
ςυναντιςω το πρόςωπο του Κεοφ;"  

Του είπα: "Αδελφζ μου, ζχεισ κάνει ζνα μεγάλο λάκοσ. Ο Κεόσ 
ςε καλεί ςιμερα να είςαι μζςα ςτο κζλθμα του Κεοφ. Δε ςου 
λζει μετά από 20 χρόνια αν κα είςαι ςτο κζλθμα του Κεοφ.  

Εςφ κι εγώ αν είμαςτε κάκε μζρα ςτο κζλθμα του Κεοφ, δε 
πα' να περάςουν 1000 χρόνια. Τα χίλια χρόνια αποτελοφνται από 
μζρεσ. Κι αν κάκε μζρα εγώ είμαι μζςα ςτο κζλθμα του Κεοφ, 
όςα χρόνια κι αν περάςουν, πάντα κα είμαι μζςα ςτον κφκλο τθσ 
μιασ μζρασ. 

 Λζει ο Χριςτόσ: "Αν κάποιοσ κζλει να ζρκει πίςω μου ασ 
απαρνθκεί τον εαυτό του κι ασ ςθκώςει το ςταυρό του κάκε 
μζρα και ασ με ακολουκεί". "Κάκε μζρα", λζει, "κα ςθκώνεισ το 
ςταυρό ςου". 

Ρολλοί λζνε: Ο ςταυρόσ είναι τα βάςανα που ζχεισ κάκε μζρα 
να τα ςθκώνεισ. Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά,  βλζπετε, θ ηωι 
μασ δεν είναι μία ςυνεχισ ροι βαςάνων. Ο Κεόσ εξαςφαλίηει για 
μασ  και ανάπαυλεσ. Υπάρχει όμωσ ζνασ άλλοσ ςταυρόσ που 
πρζπει να τον κρατάμε κάκε μζρα. Ο ςταυρόσ αυτόσ είναι να 
είμαςτε ςταυρωμζνοι μαηί με τον Χριςτό κάκε μζρα. Κι αν εγώ 
είμαι  ςταυρωμζνοσ ςιμερα κι αν είμαι πάλι ςταυρωμζνοσ τθν 
άλλθ μζρα, από κει και πζρα δεν υπάρχει άλλο περικώριο. 
Υπάρχει μόνο θ θμζρα. Λζει ο λόγοσ του Κεοφ: "Μακάριοσ ο 
άνκρωποσ, που κα με ακοφςει, αγρυπνώντασ κακθμερινά ςτισ 
πφλεσ μου, περιμζνοντασ ςτουσ παραςτάτεσ των κυρών μου". 
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 "Κάκε μζρα" λζει, "κα αγρυπνάσ". Κι αν αγρυπνάσ κάκε 
μζρα, όλεσ οι άλλεσ ζννοιεσ του χρόνου ςβινουν και δεν ζχουν 
καμιά αξία. 

Ρροχωρώντασ ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Ο εςωτερικόσ 
άνκρωποσ ανανεώνεται θμζρα με τθν θμζρα". (2Κορ.4:16)                   
Δεν ζχουμε ανανζωςθ κάκε χρόνο, αλλά κάκε μζρα.                          

Μιλώντασ για τθν θμζρα ο λόγοσ του Κεοφ παρομοιάηει τθν 
Εκκλθςία του Χριςτοφ ςαν μία μεγάλθ οικογζνεια, όπου ηοφμε 
όλοι μαηί ςαν παιδιά του Κεοφ. Ππωσ ςε μια οικογζνεια, ζτςι και 
ςτθν Εκκλθςία υπάρχουν ποικίλοι χαρακτιρεσ. Ζρχονται 
άνκρωποι με διαφορετικά βιώματα, με διαφορετικά ικθ και 
ζκιμα και με διαφορετικζσ αντιλιψεισ.  

Αν ρωτιςουμε τθν Άντηελα που ζχει 5 πζντε παιδιά: "Ζχουν 
όλα τον ίδιο χαρακτιρα, τισ ίδιεσ αντιλιψεισ; Αντιδροφν όλα 
κατά τον ίδιο τρόπο;" Σε ζνα που ταιριάηουν όλα, είναι ςτθν 
κακία. Σ' αυτό ταιριάηουν όλα. 

Μζςα ςτθν Εκκλθςία του Χριςτοφ ξζρεισ τι κα κάνεισ; Αυτό 
που γίνεται ςε μια οικογζνεια. Το ζνα μζλοσ ενδιαφζρεται για το 
καλό του άλλου μζλουσ. Μζςα ςτθν Εκκλθςία του Χριςτοφ δε κα 
καρφώνεισ, δε κα διαςφρεισ, δε κα κατθγορείσ, δε κα επιτίκεςαι, 
δε κα κζλεισ να ταπεινώνεισ τον άλλον. Αλλά τι πρζπει να κάνεισ; 
Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Να προτρζπει ο ζνασ τον άλλον". Ρότε; 
Κάκε μζρα. "Ενόςω ονομάηεται το ςιμερα». (Εβρ.3:13)  

Χτεσ κάναμε μία αναδρομι όλου του χρόνου και είπαμε: 
"Πποιον ενοχλιςαμε ςτον χρόνο που μασ πζραςε, του ηθτάμε 
ςυγγνώμθ". Αν αυτό το είχαμε κάνει τθν ίδια  θμζρα, δε κα 
χρειαηόταν να περάςει ζνασ χρόνοσ.  

Μθν ξεχνάμε, αγαπθτοί, ότι ο κφκλοσ μασ είναι μία θμζρα. 
Και για να πραγματοποιθκοφν όλα τα ςχζδια του Κεοφ  υπάρχει 
μία ΘΜΕΡΑ. Λζει: "Κατά τθν Θμζρα, όταν ο Κεόσ κα κρίνει τα 
κρυφά των ανκρώπων διαμζςου του Λθςοφ Χριςτοφ". (Ρωμ.2:16)  

Επειδι είμαςτε άνκρωποι που ακολουκοφμε το κζλθμα του 
Κεοφ, πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε αυτι τθν ζννοια τθσ 
θμζρασ, γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο, από τθ μια πλευρά 
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κλείνουμε όλα τα ανοίγματα ςτον Εχκρό τθσ ψυχισ κι από τθν 
άλλθ πλευρά περπατάμε μαηί με τον Χριςτό.  

Κα μου πείτε: "Θ ηωι μασ ζχει μάκροσ" . Ναι, ζχει. Άλλα όμωσ 
είναι τα προβλιματα που ζχω ςιμερα κι άλλα κα είναι αφριο. 
Είναι όμωσ όλα προβλιματα τθσ θμζρασ. Ο λόγοσ του Κεοφ μάσ 
καλεί: "Ρροτρζπετε ο ζνασ τον άλλον κάκε μία θμζρα ξεχωριςτά, 
ενόςω ονομάηεται το "ςιμερα" για να μθ ςκλθρυνκεί κάποιοσ 
από ςασ από τθν απάτθ τθσ αμαρτίασ". (Εβρ.3:13)  

Μθν πεισ "ζχω καιρό". Μθν πεισ: "Κα ζρκει καιρόσ και κα 
τακτοποιθκώ".  

Πταν ο λόγοσ του Κεοφ αναφζρεται ςτο Δεφτερο Ερχομό του 
Χριςτοφ, λζει για τον πονθρό εκείνο δοφλο που ςκεφτόταν: 
"Αργεί να ζρκει ο κφριόσ μου",  ότι ζτρωγε, ζπινε και ζδερνε 
τουσ ςυνδοφλουσ του. Αν όμωσ είχε τθν ζννοια τθσ θμζρασ και 
ότι ιταν δυνατόν να ζρκει ο Κφριοσ οποιαδιποτε ώρα και μζρα, 
κα είχε διαφορετικι ςυμπεριφορά.  

Το "αργεί να ζρκει ο Κφριοσ", είναι από τον Ρονθρό. Πςοι 
χριςτιανοί ζχουν τοποκετιςει τον Ερχομό του Λθςοφ Χριςτοφ 
αργότερα ςτο μζλλον, όχι αυτι τθν θμζρα, βρίςκονται ςε 
ολιςκθρό ζδαφοσ ςτθν πνευματικι τουσ ηωι.  

 
Το ςυμπζραςμα είναι το εξισ: Κάκε μζρα να ςθκώνουμε τον 

ςταυρό μασ και να ακολουκοφμε τον Χριςτό.  
Ο Κφριοσ, αγαπθτοί, να ευλογιςει τισ θμζρεσ μασ. Πχι τον 

χρόνο, τισ θμζρεσ μασ να ευλογιςει. Τθν θμζρα τοφτθ, τθν 
αυριανι θμζρα και τθ μεκαυριανι θμζρα, όςο μασ αφινει και 
ηοφμε, φζροντασ  τον ςταυρό του Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ. 

 Ο Κφριοσ να ευλογιςει! 

 

 
 
 



238 
 

ΕΙΝ' ΣΟ ΑΤΡΙΟ ΣΣΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ 
Είν' το αφριο ςτα χζρια του Κυρίου Λθςοφ,                                                    

τισ ςτιγμζσ μου δε γνωρίηω ηω ςτθ χάρθ του Κεοφ.                                                            
Ξζρει τισ δικζσ μου ζγνοιεσ, ώ γιατί να μεριμνώ,                                             

για του αφριο τα βάρθ τα' χω αφιςει ςτον Χριςτό. 

      Μςωσ να γνωρίςω φτώχεια, τρζφει Εκείνοσ τα πουλιά                              
και τα λοφλουδα ςτολίηει με πορφφρα βαςιλιά.                                            
Το δικό μου μονοπάτι ίςωσ να' ναι πολφ τραχφ,                                           
μα ςτο Αίμα το δικό Του, βρίςκω νίκθ περιςςι. 

Στθ ηωι μου κάκε βιμα όλο γίνετ' ελαφρό                                             
και τα ςφννεφα χρυςίηουν κει ςτο γκρίηο ουρανό.                               

Κάκε μζρα ανεβαίνω πιο ψθλά προσ τθν αυγι,                                     
πζρ' απ' το ουράνιο τόξο, τθ μαυρίλα τθ βροχι. 

Τι κα φζρ΄ θ άλλθ μζρα, δε γνωρίηω εγώ καλά,                                            
μα το αφριο κρατάει, ο Χριςτόσ που μ' αγαπά. 

ΕΧΩ ΡΑΡΕΛ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΥ 
Ζχω πάρει τον ςταυρό μου για ν' ακολουκώ Εςζ,                                   
άφθςα αυτοφ του κόςμου κάκ' ελπίδα ω! Χριςτζ.                              
Άφθςα τθσ γθσ τα πλοφτθ κι ζγινα για Σε φτωχόσ,                               
ςκφβαλα για μζνα είναι κι είςαι Συ ο κθςαυρόσ. 

Τθσ ηωισ αυτισ οι κλίψεισ και οι τόςοι πειραςμοί,                                         
μ' οδθγοφν ςε Σζνα πάντα, πιο κοντά κάκε ςτιγμι.                                            
Είναι πρόςκαιροι οι πόνοι και τα δάκρυα ςτθ γθ,                            

μπροσ  ςτο βάροσ τζτοιασ δόξασ που εμζνα καρτερεί. 

Κι αν οι φίλοι με αφιςουν και μονάχοσ μου γυρνώ,     
εγκατζλειψαν κι Εςζνα που' ρκεσ απ' τον Ουρανό.                                                            

Των ανκρώπων θ αγάπθ είναι τόςο απατθλι,                                                    
μα εγώ κοντά Σου βρικα τθν αγάπθ τθν αγνι. 
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Ο ΚΥΡΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΛ 

              Το μινυμα ότι ο ΧΡΛΣΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΛ κι ότι ο Χριςτόσ 
μπορεί να ζρκει τώρα  είναι ζνα από τα πιο δυνατά 
μθνφματα που το Άγιο Ρνεφμα δίνει ςτθν Εκκλθςία. 

Θ Εκκλθςία του Χριςτοφ πρζπει να ξζρει ζνα πράγμα, 
ότι ο Χριςτόσ Ζρχεται. Το πότε κα ζρκει κανείσ δεν ξζρει, 
αλλά το ενδεχόμενο να ζρκει αυτι τθ ςτιγμι είναι πζρα και 
πζρα βεβαιωμζνο. Και ενώ το μινυμα είναι ότι μπορεί να 
ζρκει αυτιν τθν ώρα,  οι άνκρωποι προςπακοφν να βρουν 
πότε κα ζρκει και ςτισ καρδιζσ των χριςτιανών ζρχεται ζνα 
άλλο μινυμα, το οποίο είναι από τον Ρονθρό. Το άλλο 
μινυμα είναι ότι αργοπορεί να ζρκει.  

Πταν ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι ο Χριςτόσ Ζρχεται και 
μπορεί να ζρκει αυτι τθ ςτιγμι και μζςα ςτθν καρδιά μου 
δεν πιςτεφω ότι μπορεί να ζρκει αυτι τθ ςτιγμι, θ ςκζψθ  
τθσ αργοπορίασ Του μου ανοίγει δρόμουσ που δεν 
ανταποκρίνονται ςτο κζλθμα του Κεοφ. 

Κάποτε είχα διαβάςει ζνα βιβλίο που επιγραφόταν: 
"Εφτά Θμζρεσ". Διθγιόταν για κάποιον ότι είδε ςτο όνειρό 
του ότι του μζνουν εφτά μζρεσ να ηιςει. Μζςα ς' αυτζσ τισ 
μζρεσ που του ζμεναν, περιζγραφε τι ανακεωριςεισ ζκανε 
ςτθ ηωι του! Τι καινοφρια πράγματα ζβαλε, τι παλιά 
πζταξε, δε λζγεται!! Είναι λογικό αυτό το πράγμα.  

Αν αυτι τθ ςτιγμι εμείσ περιμζναμε να ζρκει ο Χριςτόσ, 
τι νομίηετε, ζτςι όπωσ πάμε κα πθγαίναμε; Αυτζσ τισ 
αντιλιψεισ που ζχουμε κα κρατοφςαμε; Αυτζσ τισ 
αποφάςεισ που ζχουμε πάρει κα διατθροφςαμε; Πχι. 

Το μινυμα ότι ο Χριςτόσ αργεί ςε βάηει ςε  άλλθ 
ςυμπεριφορά από το μινυμα ότι ο Χριςτόσ ζρχεται τώρα. 
Δε μιλάω για μια άςτατθ και αντιχριςτιανικι ηωι. Αλλά για 
εκείνα που θ ςτιγμι του ερχομοφ του Χριςτοφ ςα γεγονόσ 

33 



240 
 

υπαγορεφει από μζςα μου να φφγουν. Αυτά τα ςθμεία 
μπορεί να είναι θ μείωςθ του ενδιαφζροντοσ μου ςτα 
πράγματα του Κεοφ. Μπορεί να είναι μερικζσ πικρίεσ και 
παράπονα που κρατάω μζςα ςτθν καρδιά μου. Μπορεί να 
ζχω κάνει μερικζσ επιλογζσ, τισ οποίεσ δεν ζπρεπε να ζχω 
κάνει. Μπορεί να είναι μερικζσ αλικειεσ του λόγου του 
Κεοφ ςτισ οποίεσ δεν ζχω ςοβαρευτεί.  

Ζρχεται ο λόγοσ του Κεοφ και λζει ότι πρζπει, όςοι 
είμαςτε ςυνειδθτά πιςτοί, να προςζχουμε ζνα πράγμα: 
"Είτε τρώμε, είτε πίνουμε  είτε κάνουμε οτιδιποτε άλλο, τα 
πάντα να τα κάνουμε προσ δόξα του Θεοφ". (1Κορ.10:31) 

 Θ Εκκλθςία του Κεοφ μζςα ς' αυτόν τον κόςμο 
βρίςκεται ςε μια κζςθ προςμονισ. Ρεριμζνει!  

Τθν πρώτθ φορά ιρκε ο Χριςτόσ εδώ κάτω για να λφςει 
το πρόβλθμα τθσ Αμαρτίασ.  

Ρεριμζνουμε τώρα να ξαναζρκει για να εκπλθρωκοφνε 
όλεσ οι υποςχζςεισ που ζχει ο Κεόσ για τον δικό Του λαό. 
Γι' αυτό ακριβώσ και περιμζνουμε.                      

Οι άνκρωποι του Κόςμου τι περιμζνουνε; 
Κάποτε ιμουν ςτο Καινοφριο,  είναι ζνα χωριό ζξω από 

τα Καμζνα Βοφρλα. Ζνα πρωί, κακώσ ςθκώκθκα και πιγα  
ςτθν πλατεία, είδα δφο γζρουσ να κουβεντιάηουν. Το 
πρόβλθμα τουσ ποιο ιταν; "Αχ!" ζλεγαν, "τοφτον τον 
χειμώνα κα τον βγάλουμε ι κα πεκάνουμε;" 

 Αυτό ιταν το πρόβλθμά τουσ. Δεν περίμεναν τίποτα 
άλλο. 

Πταν ο Κεόσ αναφζρεται ςτουσ ανκρώπουσ τθσ 
Αμαρτίασ που δεν ζχουν λφςει το πρόβλθμα τθσ Αμαρτίασ 
τουσ, λζει ότι είναι,  "χωρίσ ελπίδα, χωρίσ Κεό". Πλα τα 
βιβλία που διαβάηουν, όςο κι αν είναι ωφζλιμα, όςο κι αν 
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τουσ εξυπθρετοφν, τουσ πάνε μζχρι τον τάφο και τουσ 
παρατάνε. Δεν τουσ λζνε τίποτα από κει και πζρα.  

Ζρχεται ο Χριςτόσ και, πριν αναλθφκεί, είπε ςτουσ 
μακθτζσ Του: "Κα ξανάρκω και κα με δει κάκε μάτι".  

Θ Εκκλθςία βρίςκεται ς' αυτι τθ κζςθ τθσ προςμονισ. 
Ρεριμζνει. "Περιμζνουμε τθ μακάρια ελπίδα και επιφάνεια 
τθσ δόξασ τοφ μεγάλου Κεοφ και Σωτιρα μασ Λθςοφ 
Χριςτοφ· " (Τίτ.2:13)  

"Μα", κα μου πείτε, "μζςα ςτθ ηωι δεν υπάρχουν άλλα 
ενδιαφζροντα;" Υπάρχουνε. Γνωρίηουμε μια Αρμενοποφλα, 
θ οποία λζει: "Ζχω ζνα πρόβλθμα: Τον άντρα μου τον 
απζλαςαν, θ πεκερά μου δεν ζχει δουλειά, εγώ ζχω ζνα 
μωρό 10 μθνών και θ ςπιτονοικοκυρά ζρχεται και ηθτάει το 
ενοίκιο. Σκζφτομαι, τι να κάνω; Να πάω πίςω ςτθν 
Αρμενία; Να μείνω εδώ;" Υπάρχουν τζτοια προβλιματα.            
Το κφριο πρόβλθμα όμωσ τθσ Εκκλθςίασ είναι να περιμζνει 
τον Κφριο από τον Ουρανό.  

Δεν είναι αυτό μία ουτοπία ι μία φανταςία. Δεν είναι 
ςαν εκείνον τον καλόγθρο ςτο Άγιο Προσ, ο οποίοσ ηοφςε 
ςε μια τρφπα για πολλά χρόνια και από τθν πολλι 
απομόνωςθ τρελάκθκε και μζςα ςτθ φανταςία του, του 
ιρκε ζνα μινυμα ότι: "Κα ζρκει για ςζνα το πφρινο αμάξι 
του Θλία να ςε μεταφζρει ςτον Ουρανό". Ρερίμενε λοιπόν 
ο άνκρωποσ, περίμενε και μια μζρα είδε με τθ φανταςία 
του ότι ιρκε  το αμάξι και κάκιςε ζξω από τθν τρφπα που 
βριςκόταν. Βγαίνει χαροφμενοσ και πάει να πθδιξει ςτο 
αμάξι, το πόδι του πιάνει το κενό και πζφτει κάτω και 
κομματιάηεται.  

Δεν είναι φανταςτικι θ ελπίδα μασ. Αλλά είναι θ πιο 
ηωντανι πραγματικότθτα, μζςα ςτθν οποία ηει θ Εκκλθςία 
και περιμζνει. 
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Ξζρετε, όςοι πιςτοί αφινουν τθν τελευταία τουσ πνοι, 
φεφγουν με μία ελπίδα, ότι ο Κφριοσ κα ζρκει και κα 
αναςτιςει τα ςώματά τουσ. Και, ςφμφωνα με τον λόγο του 
Κεοφ, περιμζνουν το πρόςταγμα, τθ φωνι του 
Αρχαγγζλου,  το Σάλπιςμα για να πεταχτοφν.  

Και όςοι πιςτοί ηοφνε ακόμα, τι περιμζνουν; Ρεριμζνουν 
να ζρκει ο Κφριοσ και να γίνει θ μεταμόρφωςι τουσ εν 
ριπι οφκαλμοφ. Διαβάηουμε: "Ο ίδιοσ ο Κφριοσ κα κατζβει 
από τον ουρανό με πρόςταγμα, με φωνι αρχαγγζλου, και 
με ςάλπιγγα Θεοφ, κι αυτοί που πζκαναν εν Χριςτώ κα 
αναςτθκοφν πρώτα· ζπειτα, εμείσ που ηοφμε, όςοι 
απομζνουμε, κα αρπαχτοφμε μαηί τουσ ταυτόχρονα, με 
ςφννεφα ςε ςυνάντθςθ του Κυρίου ςτον αζρα· και ζτςι, κα 
είμαςτε πάντοτε μαηί με τον Κφριο". (1Κες.4:16-17) 

Ροιο είναι το μονοπάτι τθσ προςμονισ; Το μονοπάτι τθσ 
προςμονισ είναι: "Να αρνθκοφμε τθν αςζβεια και τισ 
κοςμικζσ επικυμίεσ και να ηιςουμε με ςωφροςφνθ, με 
δικαιοςφνθ και  με ευςζβεια ςτον παρόντα αιώνα,  
προςμζνοντασ"  τον Γιο του Κεοφ από τον Ουρανό. (Τίτ.2:12-13)  

"Και  κακζνασ που ζχει αυτι τθν ελπίδα επάνω ς' αυτόν, 
αγνίηει τον εαυτό του, όπωσ εκείνοσ είναι αγνόσ". (1Λωάν.3:3)  

Γι' αυτό θ προςμονι μασ πρζπει να  βρεκεί ς' αυτι τθ 
κζςθ, όταν ζρκει ο Χριςτόσ. Σ' αυτι τθ κζςθ  πρζπει να βρει 
τθν Εκκλθςία Του, τισ οικογζνειζσ μασ, τουσ εαυτοφσ μασ.  

Αλίμονο όμωσ ςε κείνον που κα πει τθ διαβολικι εκείνθ 
ειςιγθςθ: Αργεί να ζρκει ο Κφριοσ, ζχουμε ακόμα χρόνια..., 
ζχουμε καιροφσ...!  

Και το "αργεί" ξζρετε τι κάνει; Αλλάηει τον δρόμο. 
Διαβάηουμε τι λζει ο Κφριοσ ςχετικά:  " Αν ο δοφλοσ εκείνοσ 
πει μζςα ςτθν καρδιά του: Ο κφριόσ μου κακυςτερεί να 
ζρκει· και αρχίςει να δζρνει τοφσ δοφλουσ και τισ δοφλεσ, 
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και να τρώει και να πίνει και να μεκάει·  ο κφριοσ εκείνου 
τοφ δοφλου κα ζρκει ςε θμζρα που δεν προςμζνει, και ςε 
ώρα που δεν ξζρει· και κα τον αποχωρίςει, και κα βάλει το 
μζροσ του μαηί με τουσ απίςτουσ”. (Λουκά 12:45-46) 

Ζτςι αλλάηει ο δρόμοσ και γίνεται δρόμοσ Αμαρτίασ.                       
Ο Κεόσ να μασ φυλάει από μια τζτοια πλανεμζνθ κζςθ. 

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει ότι ο Κφριοσ κα ζρκει ςαν 
κλζφτθσ, χωρίσ να πάρει κανζνασ είδθςθ: "Να γνωρίηετε 
τοφτο, ότι, αν ο οικοδεςπότθσ ιξερε ποια ώρα ζρχεται ο 
κλζφτθσ, κα αγρυπνοφςε, και δεν κα άφθνε να διανοιχτεί 
το ςπίτι του.  Κι εςείσ, λοιπόν, γίνεςτε ζτοιμοι· επειδι, κατά 
τθν ώρα που δεν ςτοχάηεςτε, ζρχεται ο Υιόσ τοφ 
ανκρώπου". (Λουκ.12:39-40) 

Ροιοσ μπορεί να προβλζψει τα γεγονότα τθσ ηωισ; Κι αν 
αυτά δεν μποροφμε να προβλζψουμε πόςο μάλλον τον 
ερχομό του Λθςοφ Χριςτοφ;  

Γι' αυτό λζει: "Να είςαι ζτοιμοσ!". Μθν πεισ:  "Αργεί να 
ζρκει", γιατί τότε αλλάηεισ τον δρόμο ςου. Γίνεςαι ανόθτοσ. 
Γιατί κα ζρκει ο Κφριοσ ςαν κλζφτθσ τθ νφχτα. 

Ζτςι λοιπόν θ Εκκλθςία του Χριςτοφ, μζςα ςε όλο τον 
Κόςμο, πρζπει να βρίςκεται ςε κζςθ προςμονισ.  

Ευχόμαςτε ο Κεόσ να βάλει αυτό το μινυμα μζςα ςτισ 
καρδιζσ όλων μασ! 

Επιφάνεια 
Θ Επιφάνεια του Χριςτοφ ζχει ςχζςθ με τθν εμφάνιςι 

Του και τθν εγκακίδρυςθ τθσ Βαςιλείασ Του ς' αυτι τθ γθ 
για 1000 χρόνια. Τθ Δεφτερθ Ζλευςθ του Κυρίου, όπωσ τθν 
ονομάηουμε. 

Θ Αρπαγι τθσ Εκκλθςίασ προθγείται. Πταν ο Χριςτόσ 
αρπάξει τθν Εκκλθςία Του, θ οποία κα αποτελείται από 
εκείνουσ που ζχουν ιδθ πεκάνει εν Κυρίω και από εκείνουσ 
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που ακόμα ηοφνε ς' αυτόν τον Κόςμο. Και τι κα γίνει; 
Νεκροί αναςτθμζνοι, ηωντανοί μεταμορφωμζνοι                            
κ' ανεβαίνουνε προσ τα πάνω, προσ τον Ουρανό. 

  
Το Βιμα τοφ Χριςτοφ. 

Συγχρόνωσ και ο Χριςτόσ κα κατεβαίνει. Θ ςυνάντθςθ κα 
γίνει ςτον αζρα. Κα τεκεί επικεφαλισ ο Χριςτόσ και κα 
ακολουκιςει θ βράβευςθ τθσ Εκκλθςίασ. Διαβάηουμε:                      
"Επειδι, πρζπει όλοι να εμφανιςτοφμε μπροςτά ςτο βιμα 
τοφ Χριςτοφ, ώςτε κάκε ζνασ να ανταμειφκεί ςφμφωνα με 
εκείνα που ζπραξε διαμζςου τοφ ςώματοσ, είτε αγακό είτε 
κακό". (2Κορινκ.5:10) 

Μετά από τθ βράβευςθ περιμζνουμε τθν Επιφάνεια.  
Κα φανερωκεί ο Χριςτόσ και κα βαςιλεφςει με τθν 
Εκκλθςία Του 1000 χρόνια. Τα αναςτθμζνα ςώματα δεν 
υπόκεινται ςτουσ φυςικοφσ νόμουσ. Ζχω τθν εντφπωςθ ότι 
ο χώροσ που κα κινείται αυτι θ Συμβαςιλεία κα είναι ο 
χώροσ που κατζχουν τώρα τα πονθρά πνεφματα.   

Αφοφ ο Σατανάσ, "ο άρχοντασ του αζροσ", κα δεκεί και 
κα εκτοπιςτεί, το χώρο αυτό κα τον ζχει θ Εκκλθςία που κα 
ςυμβαςιλεφςει μαηί με τον Χριςτό.  

Αυτό  είναι το ςχζδιο του Κεοφ ςε χοντρζσ γραμμζσ, κι 
αυτι είναι θ ζννοια τθσ Επιφάνειασ.  

Επιφάνεια κα πει: Φανζρωςθ. Κα φανερωκεί ο 
Χριςτόσ εδώ κάτω ςτθ γθ.  

Για τθν Εκκλθςία ο Κεόσ ζχει αιώνια και δοξαςμζνα 
ςχζδια. 

Ο Χριςτόσ μάσ ζδωςε μία υπόςχεςθ: " Ζρχομαι πάλι, και 
κα ςασ παραλάβω κοντά ςε μζνα, για να είςτε κι εςείσ, 
όπου είμαι εγώ". (Λωάν.14:2-3) 
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Ξζρουμε ότι ανικουμε πλζον ςτον Χριςτό. Κι αυτό 
πρζπει να μασ δίνει δφο  κατευκφνςεισ. Θ μία κατεφκυνςθ 
είναι, αφοφ ανικουμε ςτον Χριςτό πρζπει να είμαςτε 
διαφορετικοί από τουσ άλλουσ ανκρώπουσ, οι οποίοι 
κλζβουν, ατιμάηουν, ζχουν  διαφορετικζσ αντιλιψεισ και 
διαφορετικοφσ ςκοποφσ ςτθ ηωι.  

Θ άλλθ κατεφκυνςθ είναι ωσ Εκκλθςία Χριςτοφ  να 
αρνιόμαςτε τθν αςζβεια, τισ κοςμικζσ επικυμίεσ και να 
ηοφμε με ςωφροςφνθ, δικαιοςφνθ και ευςζβεια και να 
περιμζνουμε τον Δεφτερο Ζρχομό Του.  

Αυτιν τθν Εκκλθςία του Χριςτοφ κζλει ο Σατανάσ να τθν 
ανακατζψει. Να βάλει τισ ςφινεσ του, να βάλει εςζνα 
εναντίον εμζνα κι εμζνα εναντίον εςζνα. Να χάςουμε το 
ςτόχο μασ, ν' αςχολοφμαςτε με τθ ηωι μασ ετοφτθ, να τθ 
φτιάξουμε, να τθ μεγαλώςουμε.  

Ο λόγοσ του Κεοφ λζει: "Κι ο κόςμοσ παρζρχεται και θ 
επικυμία του· εκείνοσ, όμωσ, που πράττει το κζλθμα του 
Κεοφ, μζνει ςτον αιώνα". (1Λωάν.2:17)  

Θ προςμονι τθσ Εκκλθςίασ όμωσ πρζπει να είναι μια 
προςμονι ςτακερι, δοξαςμζνθ, ευλογθμζνθ και αιώνια.  

Ευχόμαςτε θ Εκκλθςία του Χριςτοφ να κρατιςει αυτι τθ 
κζςθ μζχρι  τθν ώρα  που κα ζρκει ο Κφριοσ να τθν πάρει! 

Ριςτζ, ω ξφπνθςε, ο Κφριοσ Ζρχεται,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ςαν κλζφτθσ ςτθ νυχτιά, είν' ώρα, ςικω πια!                                        

Τουσ φόβουσ διώξε απ' τθν ψυχι, κακ' αμαρτία και ντροπι, 
είν' ώρα, ςικω, μθν αργείσ! 

Μθ ηεισ για το εγώ, αλλά για τον Χριςτό,                                           
ςτον ώμο τον ςταυρό να μπεισ ςτον Ουρανό.                                            

Κα ζχεισ νίκθ κα πατάσ, με τον Χριςτό τον Σατανά.                                   
Τι όπλα δίνει καυμαςτά! 
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Θ ΑΝΑΧΩΡΘΣΘ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πλοι με κάποιο διαφορετικό τρόπο αναχωροφν από τθ 

ηωι.  
Ο τρόποσ, για παράδειγμα, που άφθςε τθν τελευταία 

του πνοι  ο Λακώβ, είναι πολφ χαρακτθριςτικόσ.  

Κάλεςε τουσ 12 γιουσ του, τουσ αποκάλυψε τι τουσ 
περίμενε ςτουσ Ζςχατουσ Καιροφσ, ευλόγθςε τον κακζνα 
χωριςτά και μετά, "ζςυρε τα πόδια του επάνω ςτο κρεβάτι, 
και ξεψφχθςε"! (Γεν.49:33) 
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Θ αναχώρθςθ του Απόςτολου από τθ ηωι ιταν 

απρόςμενθ και ςυγκλονιςτικι!                   
Ζγινε ςτθ διάρκεια μιασ 

προγραμματιςμζνθσ 
πρωινισ ςυνάντθςθσ με 

άλλα 3 άτομα. 
Θ ςυηιτθςθ είχε λάβει 

μορφι ζντονθσ 
αντιπαράκεςθσ 

υπεραςπιηόμενοσ ο ίδιοσ 
το όφελοσ του Ροιμνίου, 
που για χρόνια ποίμαινε. 
Θ φρεςκοχειρουργθμζνθ 

του καρδιά δεν άντεξε 
τθν  πίεςθ άμυνασ... 

 
Ζτςι επζτρεψε ο Κεόσ να κοπεί το νιμα τθσ ηωισ του 

Απόςτολου ςτθν αίκουςα τθσ Εκκλθςίασ του Μαρουςίου 
όπου επί δεκαετίεσ κιρυττε αδάπανα το αγνό Ευαγγζλιο 
του Χριςτοφ.  

Ζβαλε τθ ηωι του για τα πρόβατα που ποίμαινε για να 
μείνει θ αλικεια του Ευαγγελίου μαηί τουσ.  

Απζδειξε ζμπρακτα αυτό που κιρυττε:                            
Τον Εςταυρωμζνο Σωτιρα Χριςτό που πζκανε για να 
ςώςει τουσ αμαρτωλοφσ που μετανοοφν. 
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Ροιοσ ιταν ο Απόςτολοσ;                                                       
Τι ζργο ζκανε; Ρώσ ηοφςε; 

Μερικά αποςπάςματα από τισ ομιλίεσ που 
εκφωνικθκαν ςτθν κθδεία του πριν 23 χρόνια και άλλεσ 
προςωπικζσ μαρτυρίεσ κα απαντιςουν μερικώσ ςτισ 
ερωτιςεισ αυτζσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο κάνατοσ του Απόςτολου, του αγαπθμζνου 
ςυηφγου μου, που ζπεςε μαχόμενοσ για να 
προςτατζψει το μικρό Ροίμνιο του Χριςτοφ από 
τουσ κινδφνουσ που τθν απειλοφςαν, με ζχει 
ςυγκλονίςει και μου δίνει κάρροσ ενωμζνθ με τον 
Νικθτι Χριςτό κι εγώ να αντιμετωπίηω άφοβα τισ 
επικζςεισ του Εχκροφ.  

Τώρα ο ςταυρόσ του Χριςτοφ ζχει πάρει 
βακφτερθ αξία ςτθ ηωι μου. Ρθτορικά κθρφγματα 
δε με αγγίηουν. Μόνο αυτά που προβάλλουν τον 
Λθςοφ, τον εςταυρωμζνο και αναςτθμζνο.  

Τα απλά κθρφγματα του Απόςτολου είναι 
ζνασ ανεκτίμθτοσ κθςαυρόσ, γιατί τα ζχει ςτζψει 
με τθν παραχώρθςι του ςε κάνατο.  

Θ ευκφνθ  όλων μασ τώρα είναι να πάρουμε τθ 
ςκυτάλθ, να τρζξουμε κι εμείσ ςτον πνευματικό 
ςτίβο με πνεφμα νίκθσ, αψθφώντασ τουσ 
κινδφνουσ. Να προςευχόμαςτε για μια άγια 
Εκκλθςία, αναηωπυρωμζνθ, ευαγγελιηομζνθ, 
πάςχουςα, μακριά από πλανεμζνεσ διδαςκαλίεσ.                         
Να ςώηονται ψυχζσ απ' τθ Μζλλουςα Κρίςθ.                
Ρλιρθσ Αγίου Ρνεφματοσ περιμζνοντασ τον 
Ερχομό του Χριςτοφ να πάρει τισ λυτρωμζνεσ με 
το Αίμα Του ψυχζσ  κοντά Του.  Αλίκθ Ρρουςαζωσ 
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Ο Απόςτολοσ Ρρουςαεφσ, ο "παπποφσ", όπωσ τον 
ονομάηαμε, υπιρξε λιτόσ, ςτεγνόσ, χωρίσ τρόπουσ από 
εκείνουσ που κάνουν ελκυςτικοφσ τουσ ανκρώπουσ. 
Λιγόλογοσ, με λογικι χωρίσ ελιγμοφσ και ςυμβιβαςμοφσ 
χωρίσ να υπολογίηει το κόςτοσ τθσ εμφάνιςθσ και τθσ 
ςυμπάκειασ των γφρω. Ροιοσ του ηιτθςε βοικεια και δεν 
τθν πιρε; Ο άνκρωποσ του "ναι" , "ναι" και του "ου", "ου". 
Στοιχίηει θ αλικεια όταν τθν πεισ. 

                                  Αντώνθσ Ρεριάλθσ (εκπαιδευτικόσ) 

Ο Απόςτολοσ εργαηόταν ςτθν εταιρεία OSRAM. Τον 
ελεφκερό του χρόνο τον διζκετε ςτθν υπθρεςία του 
Κυρίου. Γι' αυτόν δεν υπιρχε άλλθ απαςχόλθςθ. Και 
όλα τα ζκανε ςιωπθλά, ταπεινά, χωρίσ ζπαρςθ, με μόνο 
πιςτεφω: "Αποφάςιςα να μθν ξζρω ανάμεςά ςασ τίποτα 
άλλο παρά μόνο τον  Λθςοφ Χριςτό και Αυτόν 
Σταυρωμζνο". Ο λόγοσ του ιταν λιτόσ και απζριττοσ. 
Εκείνο που καφμαηα ς' αυτόν ιταν θ απζραντθ μνιμθ 
του και θ βακιά γνώςθ των Γραφικών Κειμζνων. 
Κουβαλοφςε τον δικό του ςταυρό. Μζςα ςτισ 
αντιξοότθτεσ, ζβριςκε πάντα τον τρόπο ν' αντιμετωπίηει 
τα προβλιματα με πίςτθ ςτισ υποςχζςεισ του Κεοφ. 
Ιταν αυςτθρόσ με τον εαυτό του αλλά δίκαιοσ και ςτο 
βάκοσ τρυφερόσ.  

Ευχαριςτώ τον Κφριο για τισ ευκαιρίεσ να Τον 
υπθρετιςω χάρθ ςτον Απόςτολο. Για μζνα υπιρξε ζνασ 
αλθκινόσ φίλοσ και αδελφόσ.  

Γ. Στενόσ (δικθγόροσ).  
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Ο Απόςτολοσ Ρρουςαεφσ ζπεςε μαχόμενοσ ςτισ 
επάλξεισ τθσ αλικειασ. Δεν του ιταν δυνατόν να 
υποχωριςει αφινοντασ τθν πλάνθ να φυτρώνει ςτθν 
εκκλθςία και να μολφνει πολλοφσ. Το μότο τθσ ηωισ 
του ιταν: "ηώντασ τθν αλικεια με αγάπθ". Δε 
διδάχτθκε κεολογία. Του ιταν αρκετό ότι είχε γνωρίςει 
τθν κατά χάρθ ςωτθρία του Χριςτοφ και είχε γνωρίςει 
τθν πολφτιμθ αξία τθσ ψυχισ, που είχε γίνει το 
αντικείμενο τθσ ςωτθρίασ του Χριςτοφ. Μελετοφςε 
παράλλθλα με τθν Αγία Γραφι εγκυκλοπαιδικά και 
πνευματικά βιβλία. Ευκφσ με τθν επιςτροφι του ςτθ 
χάρθ του Χριςτοφ, κατάλαβε τθν αξία του ατομικοφ 
ευαγγελιςμοφ και τον υπθρζτθςε ωσ τα τζλθ τθσ 
επίγειασ ηωισ του με αξιοκαφμαςτο ηιλο, κάτω από τθ 
ςθμαία του αδάπανου Ευαγγελίου. Ανάπαυςι του 
ιταν θ μαρτυρία του μθνφματοσ τθσ χαρμόςυνθσ 
αγγελίασ: "Ο Κεόσ με τζτοιο τρόπο αγάπθςε τον κόςμο, 
ώςτε ζδωςε τον Υιό Του το Μονογενι για να μθ χακεί 
κακζνασ που πιςτεφει ς' Αυτόν, αλλά να ζχει ηωι 
αιώνια". (Λωάν.3:16) 

"Τον κυμάμαι," είπε μια αδελφι, "που ερχόταν με 
το ποδιλατο ςτο Κορωπί, ςε χειμώνεσ και βροχζσ, με 
τθ μεγάλθ ηζςτθ, και αργότερα με το μθχανάκι".                     
Ο λόγοσ του ιταν πειςτικόσ, χριςτοκεντρικόσ. Δεν 
κολάκευε. Πμωσ τθ διακονία του, επειδι τθν 
ακολουκοφςε ευκφτθτα και ειλικρίνεια, ο Κεόσ τθν 
ευλόγθςε. Τζςςερισ εκκλθςίεσ υπιρξαν καρπόσ του 
ηιλου του, αλλά και θ απόκτθςθ των απαραίτθτων 
χώρων για τισ ςυνακροίςεισ τουσ. Είναι ςίγουρο ότι 
καμιά από τισ τρεισ εκκλθςίεσ που διακονοφςε ο 
Απόςτολοσ δε κα είχαν κτίριο οφτε και επζκταςθ, 
χωρίσ τουσ κόπουσ του. Κάνοσ Καρμπόνθσ (δικθγόροσ) 
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Βράχοσ ιταν ο Απόςτολοσ!                                         
Βράχοσ ςτακερότθτασ ςτισ αρχζσ του.                         
Βράχοσ πιςτότθτασ ςτθ διακονία του.                
Βράχοσ αφιζρωςθσ ςτον Κεό του.                                             
Μζςα από τα ςπλάχνα του βράχου, χρόνια ςαν το 
κρυςτάλλινο ρυάκι ανάβλυηε το μινυμα τθσ ηωισ.                                                          
Ρόςεσ αλφτρωτεσ ψυχζσ ξεδίψαςαν κοντά του! 
Ξεκουράςτθκαν ςτθ δροςερι ςκιά του!                                                                                     
Βράχοσ ιταν ο Απόςτολοσ!                                         
Ράλεψε με τον άνεμο. Άντεξε ςτ' αςτραπόβροντα 
και κριάμβευςε.                                                                            
Βράχοσ ιταν ο Απόςτολοσ κι όμωσ κατάρρευςε ςε 
μια ςτιγμι, και φυλλορρόθςε                                                       
ςαν το λουλοφδι τθσ αυγισ.  Γ.Χ. Κρεμμφδασ (φιλόλογοσ)                                                                                       

Ζνασ από τουσ ανκρώπουσ που χρθςιμοποίθςε ο 
Κεόσ ςτθ μζχρι τώρα ηωι μου, ιταν ο Απόςτολοσ 
Ρρουςαεφσ. Ιταν ζνασ πολφ καλόσ φίλοσ και αδελφόσ. 
Ηθτοφςα τισ ςυμβουλζσ του. Με πολλι υπομονι και 
αγάπθ ςτεκόταν κοντά μου. Με πρότρεπε να 
εμπιςτεφομαι ςτον Κεό το κάκε μου ηιτθμα. Για 
περίπου τρία χρόνια ερχόταν και μασ μιλοφςε ςχεδόν 
κάκε βδομάδα ςε μια "κατ' οίκον" ςυμμελζτθ. Αυτό 
ζπαιξε ζναν πολφ μεγάλο ρόλο ςτθν πνευματικι μου 
κατάρτιςθ.  

Στο τελευταίο του κιρυγμα είπε:                                                 
"Ο Κεόσ μαηί με τον Χριςτό μάσ χάριςε τα πάντα.                 

Μζςα ςτα "πάντα" είναι και ο Ουρανόσ. 
Εκεί μασ περιμζνει αςφλλθπτθ δόξα"!                                  

Άκθσ Τρίγκασ (οδοντίατροσ) 
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Ιταν ζνα δειλινό, ςτο λόφο τθσ 
καταςκινωςθσ του Σουνίου όπου μετά από 
κάποιο μάκθμα πλθςίαςα τον Απόςτολο και τον 
ρώτθςα: "Ακοφςατε που είπε ο ομιλθτισ ότι ο 
Χριςτόσ είναι το νοφμερο ζνα και ότι όταν 
κάποιοσ ζχει υγεία προςκζτει ζνα μθδενικό και 
το ζνα γίνεται 10. Και αν ζχει μια καλι 
οικογζνεια, προςκζτει άλλο ζνα μθδενικό, 
κάνοντασ το 10, 100. Και αν ζχει... Και αν ζχει...Τι 
λζτε γι' αυτό;" "Να εξετάηεισ πάντα τι λζει ο 
λόγοσ του Κεοφ και όχι οι άνκρωποι". "Γιατί" 
ρώτθςα με απορία, "δεν είναι αλικεια αυτι θ 
παρομοίωςθ;". "Πχι", μου είπε με ζμφαςθ, 
"γιατί αυτό ςθμαίνει ότι αν δφο ζχουν τον 
Χριςτό και ζνασ ζχει πιο πολλά μθδενικά είναι 
πιο ευτυχιςμζνοσ από τον άλλο που ζχει λίγα ι 
κακόλου. Διάβαςε να δεισ τι λζει το Κολος.2:10, 
"Ρλιρεισ εν Χριςτώ". Μπορεί κάποιοσ να είναι 
πλιρθσ και ασ ζχει μόνο τον Χριςτό".  

Ο αδελφόσ ιταν ζνα γεμάτο ποτιρι. Ζνασ 
δρόμοσ μονισ κατεφκυνςθσ. Ο Χριςτόσ ςτον 
ςτρατό, ο Χριςτόσ ςτθ δουλειά, ο Χριςτόσ ςτθν 
οικογζνεια, ο Χριςτόσ ςτθν εκκλθςία. "Ρλιρθσ 
εν Χριςτώ". Είναι καλό ο Χριςτόσ να ζχει μια 
ςθμαντικι κζςθ ςτθ ηωι μασ, αλλά να ζχει τθ 
μοναδικι κζςθ; Να μασ αρκεί ΜΟΝΟ ο Χριςτόσ; 
Αυτό είναι βουνοκορφι! Είναι Ζβερεςτ!                    
Το ηθλεφω! Σωκράτθσ Ακαναςιάδθσ 
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Ευχαριςτώ τον Κεό που με ζφερε κοντά ςτον 
δοφλο Του, τον Απόςτολο Ρρουςαζα. Θ παρουςία 
του ςτθ ηωι μου και ςτθ ηωι τθσ οικογζνειάσ μου 
κα είναι αιώνια ευεργετικι. 

Το κζντρο, ο πυρινασ τθσ προςευχισ, τθσ 
διδαςκαλίασ και του κθρφγματοσ του Απόςτολου 
Ρρουςαζα, ιταν ο εςταυρωμζνοσ και 
αναςτθμζνοσ Λθςοφσ Χριςτόσ. Το πρώτο μάκθμά 
του, και το πρώτο μζλθμα του Απόςτολου, ιταν να 
προβάλλουμε πάντοτε τον ςταυρό και το αίμα του 
Χριςτοφ. Δεν προλαβαίνουμε να μιλιςουμε τώρα 
για το ευαγγελιςτθκό του ζργο. Για τα εκατοντάδεσ 
χιλιάδεσ φυλλάδια που μοιράςτθκαν. Για τισ 
χιλιάδεσ Καινζσ Διακικεσ, τα θμερολόγια, τισ 
καςζτεσ, ακόμα για τθ βοικεια, υλικι και 
πνευματικι, που πρόςφερε ςτουσ πρόςφυγεσ 
χωρίσ φυλετικι διάκριςθ. Στισ δφςκολεσ ώρεσ μασ, 
ςτθν αρρώςτια, ςτον κάνατο, μετά τον Κεό,                       
ς' αυτόν καταφεφγαμε. "Μθ φοβάςαι, καθμζνε, 
ζχει λφςεισ ο Κεόσ αςφλλθπτεσ", ςυνικιηε να μασ 
λζει. Στισ 9 του Φλεβάρθ του 1998, ο αφανισ, 
ταπεινόσ, αλλά γενναίοσ αδελφόσ μασ Απόςτολοσ 
Ρρουςαεφσ, άφθςε τθν τελευταία του πνοι πάνω 
ςτισ επάλξεισ μζςα ςτον αγρό του Κυρίου. 
Κριαμβευτικόσ και ζνδοξοσ ο κάνατόσ του!                    
Τώρα απολαμβάνει αυτά που ετοίμαςε ο Κεόσ                  
γι' αυτοφσ που τον αγαποφν. (1Κορ.2:9)  

Αυτό που απομζνει ςε μασ τώρα είναι να 
ςυνεχίςουμε τον καλόν αγώνα τθσ πίςτθσ και τθσ 
υπθρεςίασ ςτον αγρό του Κυρίου μιμοφμενοι τθν 
πίςτθ και τον ηιλο του. Σωτιρθσ Λωάννου 
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Ρολυαγαπθτζ Απόςτολε, 
Με αγάπθςεσ με αγνι καρδιά και με πιρεσ κάτω 

από τισ φτεροφγεσ ςου, όταν ιμουν αδφναμθ, λίγο 
πριν καταρρεφςω. Πταν όλοι με εγκατζλειψαν, εςφ 
ζμεινεσ αλθκινόσ και γλυκόσ παρθγορθτισ. Θ ςιωπι 
ςου μου μιλοφςε τόςο όςο και τα λόγια ςου. 
Στάκθκεσ ςε μζνα και τα πζντε παιδιά μου ςαν 
πατζρασ, αδελφόσ και φίλοσ. Ο πιςτόσ βοςκόσ μασ 
που αδιάκοπα προςτατεφει τθν ποίμνθ του. Ιςουν 
αλθκινόσ ςτρατιώτθσ του Χριςτοφ. Αγάπθςεσ τον 
Κφριό ςου μζχρι κανάτου. Ρόςο ηιλευα τθ χαρά και 
τθν πλθρότθτά ςου εν Χριςτώ! Το γλυκό ςου 
χαμόγελο, μαηί με τα υψωμζνα κριαμβικά ςου χζρια 
που μιλοφςαν μόνο για ΝΛΚΘ. Θ πίςτθ ςου θ 
νικθφόρα με αναπτερώνει, με ελζγχει, με ςπρώχνει, 
ώςτε κι εγώ να προτιμιςω κλίψεισ με τουσ 
ανκρώπουσ του Κεοφ παρά να απολαφςω τισ 
πρόςκαιρεσ αμαρτωλζσ χαρζσ. (Εβρ.11:25) 

Αντίο, πολυαγαπθτζ φίλε. Λυπάμαι μόνο που δε 
ςε άκουςα περιςςότερο όταν περπατοφςεσ δίπλα 
μου ς' αυτόν τον κόςμο.  Αγγελικι Μπαμπαλι 
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Για μζνα ο Απόςτολοσ Ρρουςαεφσ ιταν 
πνευματικόσ μου πατζρασ κακώσ, ςαν ςυνάδελφοι 
που ιμαςτε ςτο ίδιο γραφείο, με οδιγθςε ςτθν 
πίςτθ του Λθςοφ Χριςτοφ. Ραρακολουκοφςε με 
αδιάλειπτθ προςοχι το περπάτθμά μου ςτθν 
πίςτθ. Υπιρξε πολφτιμοσ κακοδθγθτισ, κακώσ μου 
παρείχε πλικοσ ςυμβουλζσ, προτροπζσ, οδθγίεσ 
και επιπλιξεισ ακόμα για τθν πνευματικι μου 
προκοπι.  Στθν πιο επικίνδυνθ  πνευματικι 
περίοδο που πζραςα όταν ο Σατανάσ με είχε 
τςακίςει, ςφίγγοντάσ με κανάςιμα μζςα ςτθ 
μελαγχολία, ζδωςε πραγματικά όλο τον εαυτό 
του για να ελευκερωκώ, δαπανώντασ ατζλειωτεσ 
ώρεσ. Μου ζδωςε το ελεφκερο: "Μθ διςτάςεισ να 
ηθτιςεισ βοικεια όποτε χρειαςτείσ, είτε είναι 
μεςάνυχτα είτε 4 θ ώρα το πρωί".  

Το φωτεινό του παράδειγμα με καλεί να 
μιμθκώ τθν εξαίρετθ και γεμάτθ καρποφσ πίςτθ 
του και μου δίνει το ζναυςμα για μια πορεία 
ΝΛΚΘΣ και ΚΡΛΑΜΒΟΥ ΕΝ ΧΡΛΣΤΩ ςτο Μαρακώνιο 
τθ Χριςτιανικισ ηωισ. Ελζνθ Δρακοποφλου 

Ευχαριςτώ τον Κφριο που μου επζτρεψε να 
γνωρίςω ζναν από τουσ πιο εκλεκτοφσ εργάτεσ του 
Ευαγγελίου. Από τθν ςτιγμι που ο Κφριοσ μου ζδωςε 
νζα ηωι δεν ζχω ςυναντιςει άλλον ποιμζνα ςτο 
μζγεκοσ του Απόςτολου. Τα κθρφγματά του είναι 
απλά, ώςτε ζνα παιδάκι να μπορεί να παρακολουκεί 
και ζνασ θλικιωμζνοσ να ζρκει ςε κατάνυξθ καρδιάσ 
και αυτοεξζταςθσ. Σταφροσ Αςτρινίδθσ (Αμερικι) 
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Γνώριςα τον Απόςτολο με ζνα πλατφ 
χαμόγελο, με μια πλατειά καρδιά και ςε 
περιπτώςεισ που είχα δυςκολίεσ, όταν πίςτεψα 
ςτον Χριςτό ωσ προςωπικό μου Σωτιρα 
μζνοντασ ςτθν Αγ. Ραραςκευι, ο Κεόσ ζςτελνε 
τον Απόςτολο κάκε βδομάδα και μασ ςτιριξε 
εμζνα και τθν οικογζνειά μου. Ταλαιπωρικθκε 
ςτθ ηωι του. Κουράςτθκε, είχε πολζμουσ, είχε 
διώξεισ. Εγώ που τον ζηθςα από κοντά, δεν είδα 
άλλον άνκρωπο ςαν τον Απόςτολο. Ζτρεχε ςτα 
νοςοκομεία, παρακολουκοφςε τισ εγχειριςεισ 
των αδελφών. Μετζφερε εγκυμονοφςα ςτο 
νοςοκομείο, άνδρεσ με εγκεφαλικά. 
Καλοφμαςτε να είμαςτε ςυμμιμθτζσ του. 

Θ τιμι ανικει ςτον Κεό που διαμόρφωςε ζνα 
τζτοιο εργαλείο για τθν εκτζλεςθ του ζργου 
Του. Ανδρζασ Τηζμοσ. 

 

Χρωςτάω πολλά ςτον Απόςτολο, που με βοικθςε 
να γνωρίςω το ςχζδιο του Κεοφ για μζνα. Κα μου 
μείνει αξζχαςτθ θ μζρα που πιγα και τον ρώτθςα: 
"Απόςτολε, κζλω να φφγω από τθ δουλειά μου, 
εςφ τι μου λεσ να κάνω;" Είπε: "Μανώλθ, βάλε το 
κζμα προςευχισ και κάνε ό, τι ςου πει ο Κφριοσ". 
Και ςε μια άλλθ περίπτωςθ  μου είπε: "Μανώλθ, 
κα κοιτάσ μόνο ςτον Χριςτό". Μαν. Φιλιππαίοσ. 
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Ο Απόςτολοσ υπιρξε ο ταπεινόσ αδελφόσ, ο 

καλόσ φίλοσ και ο πατζρασ. Για το τελευταίο ζχω να 
πω τθν εμπειρία μου, μιασ και από μικρόσ ζμεινα 
ορφανόσ και ο αδελφόσ Απόςτολοσ ςτάκθκε πάρα 
πολφ ςτθ χιρα μθτζρα μου και ςε μασ τα δφο 
ορφανά παιδιά, να μασ ςυμβουλεφει, να μασ 
προτρζπει, να μασ επιπλιττει, να είναι πρόκυμοσ 
να τρζχει ςτθν ανάγκθ μασ όταν τον καλοφςαμε 
οποιαδιποτε ώρα. Δεν τα ξεχνάω.  

Στθν εφθβικι μου θλικία με ζπαιρνε μαηί του 
ςτισ επιςκζψεισ ςτα ςπίτια κι αυτό ζμεινε μζςα 
ςτθν καρδιά μου. Κι όταν μεγάλωςα, αποφάςιςα 
να ζχω αυτό ςα μια διακονία, όπου ο Κεόσ με ζχει 
βάλει για να Τον υπθρετιςω. Χαίρω γιατί και ο γιοσ 
μου ζχει πάρει τθν  ίδια ςκυτάλθ, να επιςκζπτεται 
τα ςπίτια αυτών που ζχουν ανάγκθ. Είναι μια 
πολφτιμθ διακονία που ςπανίηει.  

 Ο Απόςτολοσ δεν ιταν άνκρωποσ μόνο των 
λόγων αλλά και των ζργων. Μασ άφθςε ζνα ζξοχο 
παράδειγμα. Νιώκω το βάροσ να μιμθκώ κι εγώ τον 
αδελφό Απόςτολο και να ςτακώ ζνασ δοφλοσ 
αγακόσ και πιςτόσ, αποβλζποντασ ςτον Χριςτό, 
τον αρχθγό και τελειωτι τθσ πίςτεώσ μασ. 

                                           Ανδρζασ Σαρλάνθσ 
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Για μζνα ο Απόςτολοσ ιταν πατζρασ και αδελφόσ. 
Μια μζρα με ρώτθςε: "Ειρινθ, τι κάνεισ;" Είπα: 
"Απόςτολε, βλζπω τα χάλια μου". "Καλό είναι 

αυτό", μου είπε. Αυτό με βοικθςε να ξεςκεπάηω 
τον εαυτό μου ενώπιον του Κεοφ. Να κζλω το 

φωσ,  τθν αλικεια και να μιςώ τθν αμαρτία και τα 
ζργα του Σατανά. Είχα πρόβλθμα ςτθ δουλειά μου. 
Του ζλεγα: "Απόςτολε, τι κα γίνει;" "Μθ φοβάςαι, 

ο Κεόσ ζχει λφςεισ". Το ζλεγε με τζτοια 
βεβαιότθτα, ώςτε τον εμπιςτευόμουνα. Μασ 

ζδειχνε τον Σταυρωμζνο και Αναςτθμζνο Χριςτό, 
ότι μασ ακοφει, ότι είναι μαηί μασ, μασ αγαπάει,  
ζχει τθν αιωνιότθτα. Αυτό που με βοικθςε  να 

μείνω ςτθν  Εκκλθςία, ιταν θ ςτάςθ του 
Απόςτολου που ςτεκόταν ταπεινόσ και 

δακρυςμζνοσ ςε ώρα ταραχισ, χωρίσ να λζει 
πολλά. Σκζφτθκα, αν μπορεί αυτόσ να μείνει,                

κι εγώ μπορώ να μείνω. 
Ρολλζσ φορζσ επιςκζφτθκε τθν οικογζνειά μου. 

Ευχαριςτώ τον Κεό που μασ τον χάριςε. 
                      Ειρινθ Μπαμπαλι 
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Ο Απόςτολοσ ιταν ξεχωριςτόσ. Είχε μια ιδιαίτερθ 
αρετι που λζγεται "Αγάπθ". Αγαποφςε τον Κεό και 
αγαποφςε όλουσ τουσ ανκρώπουσ. Είχε όμωσ μια 
περίεργθ αγάπθ, δεν άνοιγε τθν αγκαλιά του 
εφκολα. Δε μοίραηε φιλιά, γι' αυτό πολλοί τον είχαν 
παρεξθγιςει. Κι εγώ ο ίδιοσ. Στθν οποιαδιποτε όμωσ 
ανάγκθ του οποιουδιποτε χριςτιανοφ ιταν παρών. 
Κα ςασ διθγθκώ ζνα περιςτατικό απ' τθ ηωι μου. 
Ζνα βράδυ του λζω: "Απόςτολε, ζχω ζνα πρόβλθμα 
ςε παρακαλώ να προςευχθκείσ". Μου λζει: "Ζλα 
μαηί μου". Με παίρνει ςτο διπλανό καμαράκι, 
γονατίηει και αρχίηει να κλαίει με αναφιλθτά. Ζμεινα 
άφωνοσ, δεν πίςτευα ςτα μάτια μου. Μζςα ςτθν 
προςευχι του ηθτοφςε ο Κεόσ να με επιςκεφτεί. 
Είχα πολλοφσ φίλουσ που ζλεγαν ότι μ' αγαπάνε, 
αλλά μόνο ο Απόςτολοσ Ρρουςαζασ προςευχόμενοσ 
ζκλαψε για μζνα. Ανδρζασ Μθτςιάλθσ  

 

Ο κακθγθτισ Μιχάλθσ Κανταρτηισ  είχε πει ςτουσ 
μακθτζσ του ότι ο Απόςτολοσ είναι ο καλφτεροσ 
Ευαγγελιςτισ τθσ Ελλάδοσ, γιατί αφιερώνει όλα τα 
απογεφματά του επιςκεπτόμενοσ τα ςπίτια  για να 
οδθγιςει ψυχζσ ςτον Χριςτό.  Κ. Γρθγοριάδθσ 

 

 
Ο Απόςτολοσ ιταν ο μόνοσ άνκρωποσ που ζκαμψε τθ 

ςκλθρι καρδιά του πατζρα μου. Τον ζκανε να κλάψει 
για τον λόγο του Κεοφ πριν φφγει απ' τθ ηωι.                                                      

Ρ. Γκοβζςθσ. 
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Πταν άκουςα τον Απόςτολο με καταγοιτευςε. 
Με το παρουςιαςτικό του, με το αλθκινό Ευαγγζλιο 
που κιρυττε χωρίσ καλλωπιςμοφσ. Ο λόγοσ του 
ιταν "ναι" και "αμιν". Ο Απόςτολοσ με βάφτιςε, 
όχι μόνο ςωματικά αλλά και πνευματικά. Μου 
ερμινευε τον λόγο του Κεοφ, μου ζλυνε απορίεσ 
και ιμουν πολφ ευχαριςτθμζνοσ. Ριρα ςοβαρά 
κζςθ ν' ακολουκιςω τον Κεό. Μζχρι τότε δεν είχα 
πάρει. Μιχάλθσ Ράοσ. 

 

Ο Απόςτολοσ ιταν ζνασ πραγματικόσ ποιμζνασ 
που νοιαηόταν για το καλό των ψυχών μασ. Μασ 
υπθρζτθςε με αγάπθ, αφοςίωςθ και ευςυνειδθςία. 
Είχε μια ηωι μεγάλθσ καρποφορίασ. Ο Κεόσ τον 
χρθςιμοποίθςε για τθ ςωτθρία πολλών ψυχών και 
τον προίκιςε με πνεφμα ποίμανςθσ, διδαςκαλίασ 
και ςοφίασ. Ιταν άνκρωποσ οξυδερκισ και ζπαιρνε 
αποφάςεισ με πνευματικά κριτιρια, δε λογάριαηε 
πρόςωπα αλλά αναηθτοφςε το κζλθμα του Κεοφ.  

Διατιρθςε τθν πνευματικι του ακεραιότθτα ςε 
όλθ τθ διάρκεια τθσ διακονίασ του, πάλεψε 
δυναμικά για μια εκκλθςία άγια και άμωμθ, 
αντιμετώπιςε κλίψεισ και αμφιςβθτιςεισ με 
υπομονι, καρτερικότθτα και κάρροσ. Ραρά τθ 
μεγάλθ επιβάρυνςθ τθσ υγείασ του, ςυνζχιςε να 
αγωνίηεται με τόλμθ και αποφαςιςτικότθτα. Ικελε 
να πεκάνει πάνω ςτθν υπθρεςία του Κεοφ, και ο 
καρδιογνώςτθσ Κεόσ τίμθςε τθν επικυμία του.  

Χριςτοσ Λανίτθσ 



261 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον Απόςτολο ζχουμε όλοι τισ καλφτερεσ 
αναμνιςεισ. Κα ςασ διθγθκώ μια μεγάλθ κυςία 
που ζκανε ο Απόςτολοσ για τθ δικι μου οικογζνεια. 
Με ζπαιρνε μαηί του παντοφ για να με ςτερεώςει. 
Βοικθςε  και τθν οικογζνειά μου. Πταν θ κόρθ μου 
παντρεφτθκε το 1983, μετά τρεισ μινεσ ζπακε 
ειλεό. Μετά απ' τθν εγχείριςθ που πιγε ςτο ςπίτι 
ζπακε πάλι επιπλοκι με πυρετό 40 και είχε 
πρόβλθμα, δεν κοιμόταν. Ο Απόςτολοσ κοντά. Το 
πρωί πιγε να τθ δει και ρώτθςε: "Ρώσ κοιμικθκεσ 
παιδί μου;" "Απόψε, κυρ Απόςτολε, κοιμικθκα 
καλφτερα απ' όλεσ τισ βραδιζσ". "Δόξα ςτον Κεό, 
παιδί μου. Εγώ όμωσ δεν κοιμικθκα απόψε."  

Ασ τον μιμθκοφμε! Γ. Χαρματηισ 

 

 Κάκε πρωί ακοφω ςτο αυτοκίνθτο τθ φωνι του 
Απόςτολου με τα διάφορα πνευματικά μθνφματα. 

Δυςτυχώσ δεν τον είχα γνωρίςει πολφ καιρό. Ζμακα 
πάρα πολλά από τισ καςζτεσ του. Ο Απόςτολοσ είχε το 

χάριςμα να γνωρίηει τουσ ανκρώπουσ και να τουσ  
μεταδίδει τα καλά μθνφματα. Αράμ Δερμεντηιάν. 

 
Κυμόμαςτε τον Απόςτολο ιδιαίτερα για τθν αγάπθ 
του προσ τον Κφριο. Για τον πιςτό αγώνα του για τθ 
ςωτθρία των ψυχών και τθν πνευματικι ανάπτυξθ των 
πιςτών. Για τθν ανιδιοτελι του ηωι και υπθρεςία ςε 
αυτοφσ που είχαν ανάγκθ. Ζναν πραγματικό εργάτθ 
του Κυρίου. Ρζτροσ και Χριςτίνα Δερμεντηιάν 
(Καναδά). 
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Στισ δυςκολίεσ μασ ζτρεχε ο Απόςτολοσ, ο 
αδελφόσ και πνευματικόσ πατζρασ μασ. Ζχω να 
διθγθκώ πολλά περιςτατικά μαηί του. Κα ςασ 
αναφζρω ζνα. Βριςκόμουνα ςτθν οικοδομι. 
Ζχτιηα μόνοσ μου αυτό το κολοςςιαίο κτίςμα, 
από τισ 5 το πρωί μζχρι ςτισ 11 το βράδυ. Με είχε 
πιάςει απογοιτευςθ. Κατζρρευςα τελείωσ. 
Ραίρνω τθλζφωνο τον Απόςτολο. "Απόςτολε, 
ζλα". "Ζρχομαι", μου είπε. Σε λίγο είχε φτάςει. 
Είχα τα κακά μου χάλια. Κακίςαμε πάνω ςε δυο 
τςιμεντόλικουσ. Είπαμε δυο λόγια για τον Κφριο 
και δυο προςευχζσ. Τι ιταν αυτό; Ζφυγε ζνα 
βάροσ από πάνω μου. Ριρα φτερά, ζτοιμοσ να 
πετάξω. "Είςαι εντάξει, Σπφρο;" "Δόξα ςτον Κεό, 
Απόςτολε"! "Ράω κι εγώ να κοιμθκώ". Σ. Τόλιασ 

 

Θ εικόνα που μου μζνει  για τον κφριο 
Απόςτολο  είναι ότι ιταν  γλυκόσ και 

νοιαηόταν για όλουσ.  Και αςχολιόταν και 
ενδιαφερόταν για τα παιδιά.                               
Λυδία Μανιώτθ (Αυςτραλία) 
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Ο Απόςτολοσ Ρρουςαζασ ςτιριξε και βοικθςε 

πολλοφσ από μασ. Για περίπου 50 χρόνια δοφλεψε 
ςτον αγρό του Κυρίου. Ακοφραςτα γφρναγε από 
εκκλθςία ςε εκκλθςία ςτθν αρχι με ποδιλατο, 
μετά με μθχανάκι και μετά με ζνα αυτοκίνθτο. 

Κιρυττε τον Σταυρωμζνο Λθςοφ Χριςτό.                        
Κιρυττε για μια ςταυρωμζνθ ηωι και μια 

αναςτθμζνθ ηωι εν Χριςτώ.                                                  
Τον Απόςτολο τον ζβριςκε κανείσ ςτθν ανάγκθ 
του κακενόσ. Στθν ανάγκθ των μικρών παιδιών, 

ςτθν ανάγκθ του αρρώςτου.  Ζβαψε τοίχουσ, 
ζκοψε ξερά χόρτα αδελφών. Ιταν ποιμζνασ και 
αγαποφςε το ποίμνιό του. Ιταν ζνασ άγγελοσ 

μαχθτισ. Ζηθςε όλθ του τθ ηωι φροντίηοντασ να 
αρζςει ςτον Κεό. Ζτςι ζγινε ςτόχοσ του Εχκροφ. 

Ροτζ όμωσ δεν οπιςκοχώρθςε.                                     
Ζπεςε μαχόμενοσ ςτισ επάλξεισ τθσ Αλικειασ.                                           

Αγωνίςτθκε τον καλόν αγώνα, τελείωςε                          
τον δρόμο, διατιρθςε τθν πίςτθ.                                     

Του απομζνει το ςτεφάνι τθσ δικαιοςφνθσ                                                      
που ο Κφριοσ κα του αποδώςει. 

Ο λόγοσ του Κεοφ προτρζπει: 
 "Να κυμάςτε τουσ προεςτώτεσ ςασ,                         

που ςασ μίλθςαν τον λόγο του Κεοφ,                                              
των οποίων μιμείςτε τθν πίςτθ". 

Ράνοσ Γκοβζςθσ 
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Πταν ιμουν 5-6 χρόνων, ο πατζρασ μου 
ζφυγε. Το ρόλο του τον πιρε ο κυρ Απόςτολοσ. 
Είναι από τουσ ανκρώπουσ που δεν μπορείσ να 
τουσ ξεχάςεισ. Ζλεγε πάντα "ναι" ςτο κζλθμα του 
Κεοφ και "όχι" ςτθν Αμαρτία. Ιταν πάντα 
ζτοιμοσ να πει ζναν καλό λόγο. Πταν μιλάγαμε 
για κάτι άλλο όπου υπιρχε αμαρτία, πάντα τθν 
καυτθρίαηε. "Αυτό δεν είναι ςωςτό, γι' αυτό και 
γι' αυτό το λόγο" ζλεγε φζρνοντασ εδάφια από 
τον λόγο του Κεοφ. Ρολλζσ φορζσ με 
φιλοξενοφςε για μζρεσ. Μετά τθν εκκλθςία, 
πολλζσ φορζσ ερχόταν ςπίτι μασ και μασ ζλεγε 
ιςτορίεσ από τότε που ιταν μικρόσ, από τον 
ςτρατό, μασ ζλεγε πολλά πράγματα. Δεν τον 
εκτίμθςα όςο ζπρεπε. Ριςτεφω ότι πρζπει να του 
μοιάςουμε, ώςτε τελικά να μοιάςουμε του 
Χριςτοφ.                         Κλεάνκθσ Μανιώτθσ  
(όταν ιταν14 χρόνων)  

 

 
Ο Απόςτολοσ ςυμπαραςτάκθκε πολφ ςτθν 

οικογζνειά μου από τθν πρώτθ μζρα που πίςτεψα 
ςτον Χριςτό. Να πω ότι μαηί του και τον αδ. 
Χαρματηι πιγαμε 500 φορζσ επιςκζψεισ είναι 
λίγεσ. Επιςκεφτικαμε αρρώςτουσ, κακαρίςαμε 
ςόμπεσ, βόκρουσ. Μου ζλεγε: "Νικολάκθ, μθ 
φοβάςαι, άς' τα όλα ςτον Κεό, Αυτόσ κα 
ενεργιςει." Με ςυμβοφλευε: "Αν κζλεισ να 
υπθρετιςεισ τον Κφριο, κα ζχεισ πολζμουσ, εςφ 
όμωσ δε κα κάνεισ πίςω και κα ςε ευλογιςει ο 
Χριςτόσ". Νίκοσ Μπίκοσ 
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Κάκε Τετάρτθ ερχόταν ο Απόςτολοσ ςτο ςπίτι μασ 
και μασ εξθγοφςε τον λόγο του Κεοφ. Εγώ ιμουν 

μικρό κοριτςάκι, με ζβαηε ςτα γόνατά του και μου 
ζδινε μια ςοκολάτα και μου ζδειχνε πώσ να τθν 

ανοίγω.  Πταν λίγο μεγάλωςα μου ζδινε εδάφια απ' 
τον λόγο του Κεοφ για να μάκω απ' ζξω και  μου 
ζλεγε: " Πταν μεγαλώςεισ κα ςου χρειαςτοφν." 
Ρραγματικά ιρκε ώρα μετά από χρόνια, όταν 

περνοφςα δυςκολίεσ ςτθ ηωι μου και δεν μποροφςα 
να διαβάηω, κυμόμουν τα εδάφια που μικρι τα είχα 
μάκει απ' ζξω   και αυτά με ςτιριηαν ςτισ δυςκολίεσ 
μου.   Θ χριςτιανικι εκπαίδευςθ που ζγινε ςε μζνα 

από μικρό παιδί με βοικθςε, όταν μεγάλωςα,                   
να εμπεδώςω το λόγο του Κεοφ μζςα από τισ 

δυςκολίεσ   που ςυνάντθςα αργότερα.                                                                        
Ο Απόςτολοσ μασ ζλεγε ότι τον ζλεγχο τθ ηωισ μασ 

τον ζχει ο Κεόσ και πρζπει εκεί να ακουμπιςουμε και 
να περιμζνουμε απ' Αυτόν τθ λφςθ. Πτι μζςα απ' τα 

προβλιματα που περνάμε Αυτόσ εκπαιδεφει τον 
χαρακτιρα μασ και μασ ετοιμάηει για τον  Ουρανό. 

Αυτζσ οι κζςεισ ςυνεχίηουν να με κακοδθγοφν όλα τα 
μετζπειτα χρόνια  τθσ ηωισ μου κακώσ και τθσ  
οικογζνειάσ μου. Νανά Καραφωτιά (Αγγλία) 

 

Μζςα από  τισ ιςτορίεσ που μου διθγιόταν                       
ο Απόςτολοσ όταν ιμουν μικρό παιδί  μου 
πζρναγε το μινυμα του Ευαγγελίου και με 

μάκαινε πώσ να γίνω ζνα  αλθκινόσ 
ιεραπόςτολοσ. Μασ βοθκοφςε πρακτικά ςτισ 
ανάγκεσ μασ.                     Τάςοσ Καραφωτιάσ 

(Αγγλία) 
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Στθ μνιμθ του αξζχαςτου Απόςτολου 
Απόςτολε, αδελφζ μασ, ςτισ 9  

Φλεβάρθ του 1998 ζπαψε να χτυπάει θ 
πιο πλατιά, θ πιο ηεςτι και τρυφερι 
καρδιά του κόςμου, που αγκάλιαηε 

φιλόςτοργα φίλουσ, αδελφοφσ                            
μα και εχκροφσ ακόμθ.                                                       

Τα δάκρυά μασ αςταμάτθτα τρζχουνε,               
μα δε αρκοφν για ν' αποτίςουνε φόρο 

τιμισ  ςτθσ προςφοράσ ςου το πζλαγοσ.  
Ρατζρα μου πνευματικζ, ςαν μου 'λειψεσ τότε μονάχα                      

το 'νιωςα καλά το πόςο ς' αγαποφςα, πόςο ςε χρειαηόμουνα                 
και πόςο δεν εκτίμθςα τον χρόνο  που ιςουν πλάι μου να δράξω 
να εκμεταλλευτώ    τθν κάκε ευκαιρία.  Σαν τουσ προσ Εμμαοφσ 

φωνάηω κι εγώ:  "Δεν καιγόταν θ καρδιά μου όταν μου μιλοφςεσ 
και εξθγοφςεσ τα λόγια του Κεοφ!".   Μα ο κάνατόσ ςου 
ςφράγιςε για πάντα τθ ηωι μου  και το παράδειγμά ςου                            

το φωτεινό με ωκεί διαρκώσ, με διεγείρει ςε υπενκφμιςθ.                    
Ρώσ ςτάκθκεσ αδζρφι μασ ςιμά ςε κάκε πόνο μασ!                                

Σαν ίςκιοσ πλάτανου πελώριου, όταν των πειραςμών                                  
ο καφςωνασ μασ ζλιωνε, για να μασ δροςερζψεισ.                                    

Σαν βράχοσ ςτθτόσ ακλόνθτοσ, όταν τθσ αμφιβολίασ                                                 
οι τρομεροί άνεμοι μασ χτυποφςαν ανελζθτα,                                 

ςαν ανεμοηάλθ κατά τοίχου. Σαν καταπζλτθσ ανιλεοσ,                              
όταν ςτθλίτευεσ τθν αμαρτία όπου τθν απαντοφςεσ.                               

Σαν ςτρατθλάτθσ αγζρωχοσ, όταν μπροςτάρθσ ζμπαινεσ                          
τον δρόμο ν' ανοίξεισ ςτισ μάχεσ του Χριςτοφ.                                           

Τα μάτια ςου δφο ςπίκεσ κεϊκζσ, γλυκά, καλοςυνάτα,                            
μ' ζνα τουσ βλζμμα πάςχιηαν τον πόνο τθσ ψυχισ                                        

ν' ανακουφίςουν. Τα χείλθ ςου μεςτά με λόγουσ ςυνετοφσ, 
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παριγορουσ, απόςταγμα κακαρό μιασ γνιςιασ                      
ςταυρωμζνθσ ηωισ. Τα χζρια ςου γεμάτα δζματα                              

ολόγλυκο καρπό που απίκωςαν ςτου Κυρίου ςου τον αγρό.  
Ρλοφςια τα χερόβολα  του μόχκου τθσ δακρφβρεχτθσ                  

ςποράσ ςου. Τα πόδια ςου τα πιο ωραία πόδια του κόςμου,                                         
του ευαγγελιηομζνου αγακά, του κθρφττοντοσ ειρινθ.                      
Άοκνα κι αςταμάτθτα 50 χρόνια τρζχανε ςτθ δοφλεψθ                          

του Ρλάςτθ.  Το ςώμα ςου ολάκερο κυςία ηωντανι, ευάρεςτθ 
ςτον Κεό, που αναλώκθκε ςπονδι ςτο βωμό τθσ κυςίασ Του. 

Θ απλότθτά  ςου εκμθδζνιηε τθσ μόρφωςθσ τθν ζπαρςθ,                        
γι' αυτό το κιρυγμά ςου, γνιςιο, ιταν με δφναμθ Αγίου 

Ρνεφματοσ.  Πχι με ςοφία λόγου ςαρκικι.                                                 
Ο Σταυρόσ του Χριςτοφ, το ςυνεχζσ, το αγαπθμζνο κζμα.                           

Θ ταπείνωςι ςου ςιωπθλά και ζμπρακτα μασ ζδειξε                          
ποιοσ είναι ο μεγαλφτεροσ. Αυτόσ που ςκφβει, υπθρετεί,                    

αυτόσ που πλζνει πόδια. Το κάρροσ ςου το ανίκθτο                              
που ςτιριηεσ ςτα αδιάψευςτα τθσ Γραφισ τα λόγια,                           

ζβλεπε πζρα κι από τισ φαινομενικζσ τισ ιττεσ                                   
τθ νίκθ που δίνει ο Αρχιςτράτθγοσ με το γυμνό ξίφοσ το χζρι.                    

Θ πίςτθ ςου θ ακλόνθτθ ςάρωνε τα κάςτρα του Εχκροφ,                       
που φάνταηαν  απόρκθτα. "Μθ φοβάςαι, καθμζνθ, ο Κεόσ ζχει 

λφςεισ αςφλλθπτεσ. Ο Κεόσ ταχζωσ κα ςυντρίψει τον Σατανά                    
κάτω από τα πόδια ςου", ςυνικιηεσ να λεσ.                                                

Τθσ κλίψθσ τα πακιματα υπζμενεσ αγόγγυςτα χάρθ του 
Σώματοσ τθσ Εκκλθςίασ του Χριςτοφ, χάρθ τθσ χαράσ τθσ 

προκειμζνθσ, να δεισ ψυχζσ να ςώηονται,                                                     
ςτον αγιαςμό να προχωροφν.                                                              

"Κάνατο ςε μασ, ηωι ςε ςασ".                                                                       
Ροτζ ςου δεν υπζςτειλεσ τθ ςθμαία τθσ Αλικειασ,                                  

τθ ςικωνεσ λεβζντικα με πλιρθ αυτοκυςία,  ακόμα                                         
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κι όταν ςε πλιγωναν ςτο ςπίτι μζςα των φίλων ςου.                            
Του φπουλου ςυμβιβαςμοφ δεν ζκανεσ ποτζ του το χατίρι.                   

Ροτζ δε χρειάςτθκεσ καμίαν επιτιδευςθ.                                                            
Και δεν εκαταδζχτθκεσ καμία διπλωματία.                                                  

Στα ερωτθματικά μου αδίςτακτα απαντοφςεσ:                                     
"Ελζνθ, ο Κεόσ ποτζ δεν ωραιοποιεί.                                                             

Θ Αγία Γραφι δείχνει  τα πράγματα πάντα ζτςι όπωσ είναι,                                                             
ειπωμζνα με τθ γλώςςα τθσ αλικειασ."                                  

Αδελφζ μασ Απόςτολε, κρίαμβοσ και νίκθ ιταν θ ηωι ςου.                    
Κρίαμβοσ και νίκθ θ τελευταία ςου πάλθ.                                                         

Κρίαμβοσ και νίκθ τα τελευταία ςου λόγια:                                                                      
" Δεν υποχωρώ με κανζνα τρόπο.                                                                  

Μζνω αμετακίνθτοσ ςτισ κζςεισ του Κεοφ".                                                                                          
Τα λόγια τοφτα τα άκουςα από το ίδιο ςου το ςτόμα. 

Ρατζρα μασ Ουράνιε, Σωτιρα μασ Λθςοφ Χριςτζ,                                                       
δώς' μασ διπλι μερίδα πνεφματοσ του Απόςτολου                                    

πνευματικι υποκικθ. Να γίνει νάμα πφρινο,                                         
να λάμψει φλόγα θ Εκκλθςία του Χριςτοφ.                                                     

Να 'ρκοφν καιροί αναψυχισ από προςώπου Σοφ,                                        
του Κυρίου. Αμιν 

                                                                             Ελζνθ Δρακοποφλου 
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