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Εισαγωγή
Ο αιώνας μας έχει χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της
σύγχυσης, της ανησυχίας και του άγχους. Η αφθονία
των υλικών αγαθών και μέσων, αντί να κάνει τον άνθρωπο πιο ήρεμο και πιο ευτυχισμένο, τον κάνει νευρικό και δυστυχισμένο.
Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται απαραίτητα καθημερινό βοηθό και συμπαραστάτη, που θα του δίνει
την υπερφυσική και υπεράνθρωπη δύναμη, ώστε να
μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον εαυτό του
και τα πολλά σύγχρονα δεινά που κάνουν τη ζωή του
δυστυχισμένη.
Ο μόνος που διαθέτει τη δύναμη αυτή είναι ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός. Ο καλός Θεός, που
ενδιαφέρεται άμεσα για κάθε άνθρωπο κάθε ηλικίας,
κάθε κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης. Ο καλός, λοιπόν, Θεός της αγάπης, είναι πρόθυμος να βοηθήσει όλους της ανθρώπους, με μία και μοναδική προϋπόθεση: Ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, να αναγνωρίσει την πραγματικότητα της πνευματικής του ζωής
μπροστά το Θεό και να ζητήσει απ’ Αυτόν με συντριβή και μετάνοια να τον κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο, όπως ακριβώς έγινε με τον Τελώνη, με το Ζακχαίο, με τη Μαρία τη Μαγδαληνή και με το ληστή στο
σταυρό.
7

Όλοι όσοι ζητούν μ’ αυτό τον τρόπο τη σωτηρία τους
γίνονται παιδιά του Θεού, συνειδητοί Χριστιανοί, ζωντανά μέλη της Εκκλησίας που συμμετέχουν ενεργά
στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της. Αυτοί βρίσκονται στη στενή αυτή σχέση πατέρα - παιδιού, που
είναι το κλειδί για να έρθει η δύναμη και η αγάπη του
Θεού στη ζωή τους.
Στα παιδιά Του, λοιπόν, ο καλός Θεός δίνει μια άφθονη ζωή, μια πλούσια εσωτερική ζωή, που διαποτίζεται από αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστοήθεια, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια (Ιωάν. 10:10, Γαλάτας 5:22,). Στα παιδιά Του ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός κάνει φανερή τη δύναμή Του στη ζωή τους και στη στενή σχέση που έχει μαζί τους, τους συμπαραστέκεται σε κάθε τους ανάγκη ακούγοντας τις προσευχές τους (Ψαλμ. 145:18-20).
Η παρουσία του Θεού σ’ αυτούς που Τον αγαπούν
είναι αισθητή, ζωντανή και δυναμική. Τα παιδιά του
Θεού βλέπουν την αγάπη Του και τη δύναμή Του σε
άπειρες περιπτώσεις. Οι ευλογημένες πνευματικές εμπειρίες της καθημερινής ζωής μαζί Του είναι πολύτιμες και αμέτρητες. Ζουν στην αγχώδη αυτή εποχή
μας νιώθοντας ανέκφραστη χαρά και ασφάλεια, γιατί ξέρουν ότι ο καλός Πατέρας Τους πάντοτε τους κρατάει από το χέρι και τους οδηγεί. Η προστασία Του, η
καλοσύνη Του, οι ευεργεσίες Του και η δύναμή Του
είναι ζωντανά καθημερινά βιώματα.
Το βιβλιαράκι, λοιπόν, αυτό γράφτηκε για τους ευ8

λογημένους του Θεού, γι’ αυτούς που Τον αναγνωρίζουν Σωτήρα και Κύριό τους και για όσους άλλους θέλουν να γίνουν συνειδητοί Χριστιανοί. Γράφτηκε για
να τονώσει την πίστη τους, την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο, για να τους θυμίζει ακόμη ότι Αυτός είναι ο καλός Πατέρας που τους φροντίζει, τους συμπαραστέκεται και τους βοηθά πάντοτε, σε
όλους τους τομείς της ζωής τους, με θείο και υπεράνθρωπο τρόπο.
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1. Ο Θεός είναι η δύναμή σου
Ο συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός δείχνει την πίστη του με την άγια ζωή του και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος σε έργα καλά. Η επιθυμία του συνειδητού Χριστιανού είναι να δοξάζεται ο Κύριος. Όσο πιο
πολύ ο Κύριος φαίνεται δυνατός στη ζωή του πιστού
τόσο πιο πολύ το όνομα του Κυρίου δοξάζεται και τόσο πιο πολύ ο Κύριος δοξάζει τον πιστό. Περικυκλωμένος ο συνειδητός Χριστιανός από «νέφος αγίων»
(Εβραίους 12:1), της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αλλά και της Ιεράς Παράδοσης, αισθάνεται την ανάγκη να ζήσει, να εργαστεί και να δείξει στο σύγχρονο ταλαιπωρημένο κόσμο μας ότι με τη δύναμη του
Κυρίου τα αδύνατα γίνονται δυνατά.(Μάρκος 9:23). Η
χριστιανική, λοιπόν, πίστη, μαρτυρεί έναν Παντοδύναμο και Πανάγαθο Θεό, ένα μεγάλο «Ευεργέτη», ένα «Δοτήρα παντός αγαθού» (Ιάκ. 1:17). Η δύναμη
και η αγάπη του Θεού στη ζωή του συνειδητού Χριστιανού και στη ζωή της Εκκλησίας είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία της χριστιανικής πίστης σε κάθε αδιάφορο, άθεο και σκεπτικιστή.
Κάθε συνειδητός Χριστιανός, που έχει αναγνωρίσει
τον Κύριο ως Σωτήρα του και Κύριό του, ζει κάθε στιγμή σε ζωντανή σχέση με τον Θεό - Πατέρα του μέσα
στην Εκκλησία αλλά και έξω στην καθημερινή ζωή.
Το γεγονός αυτό του δίνει τη δύναμη να βλέπει και να
αντιμετωπίζει τη ζωή από την πλευρά του Θεού. Και η
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πλευρά του Θεού είναι η πλευρά της νίκης και του
θριάμβου. Ο Θεός ποτέ στην Ιστορία της ανθρωπότητας δεν νικήθηκε από κανέναν και από τίποτα. Ο Θεός ποτέ δεν φοβήθηκε κανέναν. Ο Θεός πάντοτε νικούσε, νικά και θα νικά. Ο Θεός είναι Παντοδύναμος,
Παντοκράτορας αλλά και Πανάγαθος. Μόνον ο Θεός
συνδυάζει υπερφυσική δύναμη και υπερφυσική αγάπη. Ο Σατανάς είναι δυνατός όχι όμως παντοδύναμος,
και είναι πάντοτε κακός. Ο Σατανάς δεν κάνει ποτέ
καλό. Ο Θεός κάνει πάντοτε καλό. Ο Σατανάς κάνει
μόνο κακό, ακόμα και σ’ αυτούς που του έχουν παραδοθεί. Ο Θεός κάνει πάντοτε καλό και σ’ αυτούς που
Τον αγαπούν και σ’ αυτούς που δεν Τον αγαπούν, Βρέχει σε δίκαιους και άδικους και δίνει ζωή και πνοή και
τα πάντα σε όλους (Πράξεις 17:25). Η δύναμη, λοιπόν,
και η αγάπη του Θεού, ιδιαίτερα σ’ αυτούς που Τον αγαπούν και ζουν κάθε μέρα μαζί Του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσο ο πιστός Τον εκζητεί στη λατρεία,
στην Εκκλησία, στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου Του, τόσο πιο πολύ ο Θεός φαίνεται δυνατός στη
ζωή του και με τη ζωή του. Με τη δύναμη του Κυρίου
ο πιστός κάνει ανδραγαθίες (Ψαλμ. 60:12). Με την αγάπη του Κυρίου γεμίζει τον κόσμο με έργα καλά (Α’
Πέτρου 2:12). Ο Θεός, στη ζωή του πιστού, όχι μόνον
είναι η τεράστια δύναμη που υπάρχει στο σύμπαν αλλά είναι και η δύναμη που εμπνέει τον πιστό να κάνει
όνειρα - σχέδια για το μέλλον. Ο συνειδητός Χριστιανός, που πιστεύει σωστά και ζει σωστά, εμπνέεται α11

πό τον Κύριο και βλέπει τη μελλοντική του ζωή καλύτερη και ανώτερη. Ενώ ο κόσμος ζει με απογοήτευση
για το παρόν και το μέλλον, ο άνθρωπος του Θεού ζει
με την προσδοκία μιας ακόμη καλύτερης ζωής. Έχει
δει τον Κύριο τόσο ζωντανό, δυνατό και θαυματουργό στη ζωή του, που αρνείται να δεχθεί κάθε απογοητευτική πρόβλεψη. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν
μπορεί να φανεί όσο πιστός επιθυμεί στον Κύριο, ξέρει ότι, ταπεινώνοντας τον εαυτό του και ζητώντας τη
συγχώρεση του Κυρίου, Εκείνος τον συγχωρεί, τον επανορθώνει και τον κάνει πολύ δυνατό και αισιόδοξο
(Ψαλμ. 51). Ο Θεός, ως Θεός αγάπης, αγαθοσύνης,
καλοσύνης και ευσπλαχνίας, δεν έχει ποτέ προσωπικά με τον πιστό που μετανοεί. Δεν εκδικείται. Δεν έχει «απωθημένα». Δεν ανταποδίδει «κακόν αντί κακού» σ’ αυτούς που μετανοούν.
Ο συνειδητός, λοιπόν, Χριστιανός είναι αυτός που έχει όλες τις δυνάμεις για να ζήσει μια ζωή νικηφόρα,
στο σύγχρονο αυτό κόσμο της σύγχυσης και της ταραχής. Γι’ αυτό, είναι πάντοτε αισιόδοξος για το παρόν
και το μέλλον. Την αισιοδοξία αυτή τη βάζει ο ίδιος ο
Θεός, από τη στιγμή που ο τυπικός Χριστιανός ζητά
να γίνει συνειδητός Χριστιανός. Η αισιοδοξία για μια
νικηφόρα ζωή είναι μια από τις ιδιότητες του Θεού. Η
φύση του Θεού είναι να είναι αισιόδοξος. Και είναι
αισιόδοξος γιατί έχει τη δύναμη και την αγάπη να κάνει τα πάντα. Έχοντας, λοιπόν, ο πιστός τον Θεό της
αισιοδοξίας μέσα του, δεν μπορεί, παρά να είναι αι12

σιόδοξος. Ζώντας χρόνια με τον Κύριο και βλέποντας
τη δύναμη και την αγάπη Του στη ζωή του, έχει συνηθίσει σε μια ζωή προσμονής του καλού στη ζωή του και
στη ζωή των αγαπητών του προσώπων. Με τον Θεό
και τη δύναμή Του, πάντοτε είναι ο νικητής της ζωής.

2. Ο Θεός είναι θαυματουργός στη ζωή
και με τη ζωή του συνειδητού
Χριστιανού
Το πρότυπο του Θεού για τη ζωή του συνειδητού Χριστιανού δεν είναι η νίκη της αμαρτίας και του Σατανά,
αλλά η υπέρ-νίκη, ο θρίαμβος. (Β’ Κορινθ. 2:14). Ο
Κύριος καλεί σήμερα κάθε πιστό Του παιδί να πιστέψει ότι με τη δύναμή Του μπορεί να κάνει ηρωικές
πνευματικές και άγιες πράξεις, θαύματα και θαυμαστά. (Ματθ. 21:21,22). Η τόσο καταστρεπτικά οργανωμένη κοινωνία μας απαιτεί την άμεση και παντοδύναμη επέμβαση του Θεού μέσα από τη ζωή και την πίστη
όλων αυτών που αναγνωρίζουν τον Πατέρα Θεό ως
Κύριο, Παντοδύναμο και Πανάγαθο.
Όσοι γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό
τους Σωτήρα και Κύριο, γνωρίζουν ότι αναγεννήθηκαν,
όχι με τις δικές τους δυνάμεις, αλλά με τη δύναμη του
Αγίου Πνεύματος. Έχουν μάθει ότι μόνον με τον Κύριο μπορούν να νικούν. Ο Κύριος που είναι μέσα τους,
είναι αρκετός για να τους οδηγεί σε μια ζωή δυναμική και θαυματουργική. Η «άνωθεν γέννηση», που ο
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Κύριος έκανε πραγματικότητα στη ζωή τους και που τόσο δυνατά και ζωντανά ένιωσαν και παρουσίασαν οι
Πατέρες της Εκκλησίας, τους οδηγεί πάντοτε σε νίκες
και θριάμβους. Ο Κύριος που ζει μέσα τους, θέλει με
τη δύναμή Του να θαυματουργεί στη ζωή τους, και με
τη ζωή τους.
Ο σύγχρονος συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός μόνο με τη δύναμη του Κυρίου στην καθημερινή του ζωή
μπορεί να αποδείξει την ορθοδοξία του. Η δύναμη αυτή μαρτυρεί την ορθοδοξία του με την άγια ζωή του
και με υπερφυσικές, θείες πράξεις του Αγίου Πνεύματος. Ορθοδοξία δεν είναι μόνο ορθά δόγματα, αλλά
είναι πάνω απ’ όλα η δύναμη του Θεού στη ζωή του
Ορθόδοξου συνειδητού Χριστιανού. Ο Ορθόδοξος,
λοιπόν, Χριστιανός με την πίστη του, την καθημερινή
του άγια ζωή και τη συνειδητή συμμετοχή του στη ζωή
της Εκκλησίας, όχι μόνο αυξάνεται στη χάρη και τη
γνώση του Κυρίου, αλλά με πίστη και εμπιστοσύνη
στον Κύριο μπορεί να μετακινεί βουνά. Όταν ο Κύριος
έλεγε ότι με την πίστη οι μαθητές Του, αλλά και κάθε
πιστός, θα μπορούσαν να μετατοπίσουν βουνά, το πίστευε και το εννοούσε (Μάρκος 11:23). Στην Αγία
Γραφή, τα βουνά αντιπροσωπεύουν δυνάμεις, εξουσίες, αδύνατες καταστάσεις, τεράστια εμπόδια, που ο
πιστός με την πίστη στον Θεό μπορεί να τα νικήσει.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πριν από την ανάληψή
Του, έδωσε εξουσία στους μαθητές Του να πάνε σ’ όλο τον κόσμο και να δημιουργήσουν μαθητές. Συγκε14

κριμένα τους είπε: «Ο Θεός μού έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο
όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που
σας έδωσα. Κι εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, έως τη συντέλεια του κόσμου» (Ματθ. 28:18-20). Η εξουσία που
έδωσε ο Κύριος στους μαθητές τότε, συμπεριλάμβανε
κάθε πιστό, σ’ όλο τον κόσμο, σε όλους τους αιώνες.
Γι’ αυτό και σε μια άλλη περίπτωση τους είπε: «Αλήθεια σας λέω, αυτός που πιστεύει σ’ εμένα θα κάνει κι
εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα απ’ αυτά» (Ιωάν. 14:12). Για τον Κύριο
Ιησού Χριστό, κάθε πιστό Του παιδί μπορεί με τη δύναμή Του να θαυματουργήσει, όπως ακριβώς θαυματούργησε κι Αυτός και μάλιστα σύμφωνα με το παραπάνω χωρίο πιο πολύ απ’ Αυτόν.
Η ορθόδοξη πίστη βασίζεται στον Θεό των αγίων
Προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων της
Εκκλησίας, που έζησαν μια ζωή νίκης και θριάμβου.
Μια ζωή που γέμισε τον κόσμο με υπερφυσικές πράξεις και θαύματα, με τέρατα και με σημεία. Ήσαν οι
πιο ευτυχισμένοι και δυνατοί άνθρωποι της εποχής
τους, γιατί πίστευαν απόλυτα στον Θεό. Ζούσαν μια
καθαρή και άγια ζωή και επιβάλλονταν στο περιβάλλον τους με τη δύναμη του τρίτου προσώπου της Αγίας
Τριάδας, του Παναγίου Πνεύματος. Με τη ζωή και τα
έργα τους απέδειξαν ότι κάθε πιστός του Θεού, ο οποί15

ος κυριαρχείται από πνευματικές σκέψεις γεμάτες με
υπερφυσικά κατορθώματα και θαύματα, ζει την ορθόδοξη ζωή της νίκης, της καλοσύνης και της δύναμης,
που ενεργεί τα θαύματα εκείνα τα οποία καταπλήσσουν τον γύρω του κόσμο. Κάθε συνειδητός Χριστιανός λοιπόν, που με ειλικρίνεια και ταπεινό πνεύμα μελετά τη ζωή και τα έργα των αγίων της Εκκλησίας, αποκτά τη βαθιά πεποίθηση πως ο Θεός και σήμερα
μπορεί και θέλει να κάνει θαύματα στη ζωή, και με τη
ζωή κάθε πιστού Του, ο οποίος εμπιστεύεται απόλυτα
τον εαυτό του σ’ Αυτόν. Το παράδειγμα των αγίων
Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας εμπνέει τον αφιερωμένο πιστό και τον καθοδηγεί.
Όπως αυτοί ήσαν άνθρωποι ζωντανοί, δυναμικοί, ενθουσιώδεις, άνθρωποι θαυμάτων και υπερφυσικών
κατορθωμάτων, έτσι και ο πιστός του Κυρίου επιθυμεί, ζητά και προσεύχεται να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος το ίδιο αποτελεσματικά στο σύγχρονο κόσμο μας,
που τόσο πολύ έχει ανάγκη από τη δύναμή Του. Ο ευλογημένος συνειδητός Χριστιανός ζει με την προσδοκία μιας νέας αποστολικής ζωής και δύναμης. Εκζητεί τον Κύριο με όλη του την καρδιά, την ψυχή, το νου
και τη θέλησή του. Επιθυμεί βαθιά να έρθει η δύναμη
του Κυρίου όπως και στους Αποστολικούς χρόνους,
ώστε πολλοί να σώζονται, να ελευθερώνονται και να
θεραπεύονται. Πιστεύει ότι ο Κύριος και σήμερα είναι
ζωντανός και πρόθυμος να δείξει τη μεγάλη Του δύναμη και αγάπη σε κάθε πιστό. Ζώντας, λοιπόν, σ’ αυ16

τή τη σφαίρα του υπερφυσικού, αρχίζει σιγά – σιγά
και βλέπει στην αρχή μικρά θαύματα, μετά μεγαλύτερα και μετά αυτά που «μάτι δεν τα είδε κι ούτε τα’ άκουσε αυτί κι ούτε που τα ’βαλε ο λογισμός του ανθρώπου» (Α’ Κορινθ. 2:9). Γιατί ο Κύριος, πιστός στις
υποσχέσεις Του, πάντοτε κρατάει το λόγο Του και πάντοτε με γενναιοδωρία και δύναμη φανερώνεται αγαθοποιός και θαυματουργός Θεός.

3. Ο Θεός είναι η μοναδική σου λύση
Ο Κύριος καλεί κάθε άνθρωπο σήμερα να δοθεί σ’
Εκείνον ολοκληρωτικά και να εξαρτάται απόλυτα από
Εκείνον (Ψαλμ. 37:5). Εκείνος είναι που «ενεργεί τα
πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού» (Εφεσ.
1:11) «Όλα υπάρχουν από αυτόν και μέσω αυτού, κι
αυτόν έχουν σκοπό τους» (Ρωμ.11:36). Ο Θεός είναι,
και καθημερινά γίνεται πιο πολύ για τον άνθρωπο που
δίνει τη ζωή του σ Αυτόν, ένας «Θεός ισχυρός» (Ησαΐας
9:6). Σ’ αυτό τον κόσμο της διαφθοράς και του άγχους πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Θεό, προσηλώνοντας το νου και την καρδιά μας σ’ Εκείνον, κάνοντας όνειρα, καλλιεργώντας σκέψεις, επιθυμίες, σχέδια και συναισθήματα γεμάτα νίκες και θριάμβους. Οι
αρνητικές σκέψεις, άσχετα από το πόσο λογικές μπορεί να είναι, δεν πρέπει να έχουν καμιά θέση στη ζωή
μας. Η σταθερή μας πεποίθηση πρέπει να είναι ότι είμαστε οι άνθρωποι του Θεού - όχι πιο πνευματικοί - αλ17

λά οι άνθρωποι του Θεού που προορίστηκαν από τον
Θεό να κάνουν ανδραγαθίες. (Ψαλμ. 60:12).
Η σωστή αντίληψη για τον Θεό καθορίζει τη νίκη
στη ζωή μας και στην εργασία μας σήμερα. Όταν πιστεύουμε σ’ έναν μικρό Θεό, τότε οι νίκες μας είναι
λίγες και τα προβλήματά μας μεγάλα. Όταν πιστεύουμε σε έναν μεγάλο Θεό - όπως και είναι - τότε οι νίκες μας είναι πολλές και τα προβλήματά μας μικρά
και λίγα.
Η πνευματική κατάσταση του κόσμου σήμερα απαιτεί έναν δυνατό Θεό. Βέβαια, ο Θεός δεν γίνεται μικρότερος ή μεγαλύτερος, αδύνατος ή δυνατός, παρουσιάζεται όμως στη ζωή μας και στον κόσμο όπως εμείς
Τον παραδεχόμαστε, Τον πιστεύουμε και Τον ζούμε.
Η προσευχή μας θα πρέπει να είναι: «Κύριε, βοήθησέ
με να καταλαβαίνω κάθε μέρα όλο και περισσότερο
πόσο μεγάλος και καλός είσαι»!
Όσοι αγαπούμε τον Κύριο, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε πολύ καλά τον κόσμο που ζούμε σήμερα.
Πρέπει να θυμόμαστε από το Λόγο του Θεού ότι ο κόσμος αυτός θα γίνεται:
1. Όλο και χειρότερος πριν από τη Δευτέρα Παρουσία (Ματθ. 24, Τιμοθ. 3:1-5, 4:1-4).
2. Η πνευματική κατάσταση της Εκκλησίας σ’ όλο
τον κόσμο δεν θα είναι επίσης καλύτερη (Αποκ.
2:4-5, 3:1,15-17).
3. Καμιά δύναμη εκτός από τον Θεό δεν μπορεί να
βοηθήσει με κανένα τρόπο τον κόσμο και την
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Εκκλησία.
Η μόνη λύση είναι ο Θεός. Εκείνος με τη δύναμή
Του, την καλοσύνη Του, το έλεός Του, τη χάρη Του
και την αγάπη Του μπορεί να βοηθήσει στο σταμάτημα της καταστροφής στην οποία οδηγείται ο κόσμος
σήμερα. Μόνο ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος Θεός μπορεί να γεμίσει το μεγάλο κενό που υπάρχει στο
σύγχρονο άνθρωπο και να του χαρίσει μια ζωή άφθονη και πλούσια, που θα τον γεμίσει και θα τον ικανοποιήσει εσωτερικά (Ιωάν. 10:10).
Στον κόσμο μας, λοιπόν, αυτόν της απελπισίας, της
κακίας, της αποστασίας, της αίρεσης και του χαμηλού
πνευματικού επιπέδου των «Χριστιανών», ο Θεός πρέπει να παρουσιάζεται Μεγάλος, Κύριος, Θεός αγάπης,
Εύσπλαχνος και γεμάτος από χάρη και έλεος. Ένας
Άγιος Θεός που δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία σε
καμία περίπτωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν
είναι του Χριστού ξέρουν ποιοι είναι. Άσχετα αν λένε
πως είναι καλοί. Βαθιά στην καρδιά τους καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάστασή τους. Γνωρίζοντας αυτό, όσοι είμαστε παιδιά του Κυρίου πρέπει να ζούμε το
Ευαγγέλιο του Δίκαιου, Κυρίαρχου Θεού της αγάπης.
Πρέπει να ζούμε με δύναμη και χαμόγελο στην καρδιά και στα πρόσωπά μας. Οι άνθρωποι πεινούν και
διψούν να δουν δυνατούς και ευτυχισμένους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μακριά από τον Θεό είναι γεμάτοι
από άγχος, λύπη και απελπισία. Είναι λοιπόν απαραίτητο, σήμερα, για χάρη του καλού μας Κυρίου, να στα19

θούμε ειλικρινείς, δυνατοί, καθαροί και πρόθυμοι να
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, ζώντας
μέσα σε ανθρώπους πονεμένους, αμαρτωλούς και αβοήθητους πνευματικά, πρέπει να παρουσιάζουμε με
τη ζωή μας έναν Θεό Παντοδύναμο και Πανάγαθο,
που μπορεί και θέλει να θαυματουργήσει στη ζωή κάθε ανθρώπου, κάνοντας τα αδύνατα δυνατά.

4. Ο Θεός σ’ αγαπά και σε φροντίζει
Ο Θεός που ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους, οπωσδήποτε ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για τα
δικά Του παιδιά. Το ενδιαφέρον του Θεού για τις ανάγκες των παιδιών Του ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε μεγάλο. Ο Κύριος έχει αποδειχτεί μέσα στους
αιώνες ότι είναι καλός Πατέρας, πάντοτε πρόθυμος
και έτοιμος να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί και να
φροντίσει τα παιδιά του. Ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ, πάνω από 3.000 χρόνια πριν από σήμερα, γράφει γι’ αυτήν την αγάπη του Θεού στα παιδιά Του. Στον
Ψαλμό 103:13, διαβάζουμε: «Όπως σπλαχνίζεται ο
πατέρας τα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που Τον σέβονται». Ο Θεός δεν είναι μόνο ο
δίκαιος και άγιος Θεός που κρίνει και αποστρέφει το
πρόσωπό Του από την αμαρτία, αλλά είναι ο σπλαχνικός Πατέρας και βοηθός σ’ Αυτούς που Τον σέβονται,
Τον αναγνωρίζουν Κύριό τους και Θεό τους και συμ20

μετέχουν με ευλάβεια στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τόσο με τη ζωή Του όσο
και με τα έργα Του και τα λόγια Του, ως Υιός Θεού που
ήταν, παρουσίασε πάρα πολύ ζωντανά την αγάπη αυτή του Θεού προς το πιστό Του παιδί. Έτσι, για να τονίσει το ενδιαφέρον του Θεού για τα υλικά πράγματα
είπε: «Πρώτα απ’ όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του, κι όλα αυτά θα ακολουθήσουν» (Ματθ. 6:33). Και σε άλλη περίπτωση, ακόμα πιο συγκεκριμένα είπε: «Ζητάτε και
θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει κι
όποιος ψάχνει βρίσκει κι όποιος χτυπά του ανοίγεται.
Μα και ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι; Ή, αν του ζητήσει ψάρι, θα
του δώσει φίδι; Αφού, λοιπόν, εσείς παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά
πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας
θα δώσει αγαθά σ’ όσους Του τα ζητούν» (Ματθ. 7:711).
Με τα λόγια αυτά ο Κύριος βεβαίωσε και βεβαιώνει
και σε μας, μια για πάντα, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται
για τις ανάγκες μας και για όλα τα «αγαθά πράγματα»
που έχουμε ανάγκη. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την αγάπη Του σε μας, σε κάποιο άλλο
μέρος ο Κύριος είπε: «Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας» (Ματθ.
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10:30). Ο Κύριος, λοιπόν, που και σ’ αυτή τη λεπτομέρεια δείχνει την αγάπη Του, είναι Αυτός που πάντοτε μας φροντίζει και θα μας φροντίζει.
Ο προφήτης Ησαΐας, που έζησε 2800 χρόνια πριν
από σήμερα, γνωρίζοντας τον Πατέρα Θεό στη ζωή
του και στη ζωή του έθνους του γράφει: «Μπορεί τάχα η μάνα το βρέφος της να λησμονήσει, και να μη δείξει την αγάπη της στο σπλάχνο της που γέννησε; Μα
κι αν ακόμη εκείνη λησμονήσει, δεν θα σε λησμονήσω Εγώ. Να, κοίτα, Εγώ μες στις παλάμες των χεριών
μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου δεν τα αφήνω απ’ τα
μάτια μου». Βλέπουμε λοιπόν, και στην περίπτωση αυτή ότι η αγάπη του Θεού και το ενδιαφέρον Του να
μας φροντίσει είναι πολύ μεγαλύτερο από την μεγάλη
αγάπη της μητέρας. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, μας
βεβαιώνει ότι βρισκόμαστε τόσο κοντά Του, ώστε μας
έχει ζωγραφισμένους στην παλάμη Του. Γιατί λοιπόν
να ανησυχούμε; Γιατί να στενοχωριόμαστε; Ο Κύριος
είναι ζωντανός. Ο Κύριος που φροντίζει τα λουλούδια του αγρού και τα μικρά πουλάκια (Ματθ. 6:25-34),
θα μας φροντίζει πάντοτε σε ό,τι έχουμε ανάγκη.

5. Ο Θεός είναι χάρη και έλεος για σένα
Ένας αξιωματικός γύρισε από το μέτωπο κατά την
διάρκεια του πολέμου για να δει τους γονείς του. Αντί
να πάει στο σπίτι του, πήγε να δει τον κληρικό της ενορίας του. Σ’ εκείνον εξομολογήθηκε ότι βρίσκεται σε
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μια πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς έχασε την ηρεμία του, την πίστη του και το κουράγιο του να γυρίσει
πίσω στον πόλεμο. Ο άνθρωπος του Θεού αμέσως τον
σταμάτησε και τον ρώτησε ποιες ήταν οι αμαρτίες του.
Ο αξιωματικός ξέσπασε σε δάκρυα. Άνοιξε την καρδιά του, εξομολογήθηκε με συντριβή τις αμαρτίες του,
ζήτησε συγχώρηση από τον Κύριο, συγχωρήθηκε, ανακουφίστηκε και πήρε καινούργια δύναμη για να επιστρέψει πίσω στον πόλεμο.
Πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι φορτωμένοι με αμαρτίες που τους οδηγούν σε νοσοκομεία και νευρολογικές κλινικές. Υπάρχουν πολλά βιβλία για το «άγχος». Ένα απ’ αυτά, που το έγραψε ένας γιατρός, παρουσιάζει πολύ καλά τι είναι το άγχος. Όταν όμως
φθάνει στους διάφορους τρόπους θεραπείας, προσφέρει φάρμακα, ηλεκτροσόκ και ψυχολογικές θεραπείες που δεν μπορούν να θεραπεύσουν τη ρίζα του άγχους.
Βεβαίως δεν υποτιμούμε τις κατακτήσεις της επιστήμης σ’ αυτόν τον τομέα. Αλλά πολλές ψυχικές ασθένειες μπορούν να θεραπευτούν μόνο από τον Θεό
(Έξοδος 15:26). Ο Θεός μας, είναι ο γιατρός του
πνεύματος, της ψυχής, του μυαλού και του σώματος.
Είναι «συγχωρητικός, ελεήμων και οικτίρμων» (Νεεμ.
9:17). Εκείνος, με την χωρίς όρια αγάπη Του, έρχεται
με ένα σπλαχνικό τρόπο να καθαρίσει, να λυτρώσει,
να ανακουφίσει και να ελευθερώσει καθένα που τον
πλησιάζει με μετάνοια. «Ο Θεός όμως μας αγάπησε,
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γιατί είναι πλούσιος σε έλεος κι έχει απέραντη αγάπη.
Κι ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό» (Εφεσ. 2:4,5).
Ένας άνθρωπος του Θεού μιλούσε σε μια γυναίκα
για την ανάγκη που είχε να ζητήσει εκείνη τη στιγμή τον
Χριστό στη ζωή της. Αυτή, με δάκρυα στα μάτια και με
κάποιο φόβο, τον ρώτησε αν ο Κύριος μπορούσε να
τη συγχωρήσει, καθώς είχε κάνει δεκαπέντε εκτρώσεις. Ο άνθρωπος του Θεού τη διαβεβαίωσε ότι ο Θεός την αγαπάει και ότι είναι έτοιμος να τη συγχωρήσει, αν αυτή είναι έτοιμη να μετανοήσει. Τότε αυτή, με
δάκρυα στα μάτια της, ζήτησε από τον Κύριο να τη
συγχωρήσει και να τη σώσει.
Ο Θεός μας είναι ένας στοργικός, εύσπλαχνος, γεμάτος από χάρη Θεός, ο οποίος ανυπομονεί να ασκήσει τις ιδιότητές Του αυτές στον καθένα από εμάς που
υποφέρει από τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Ο Θεός και μόνον ο Θεός απαλλάσσει με το αίμα του Ιησού Χριστού κάθε άνθρωπο, από κάθε τι που κάνει τη
ζωή του άθλια και δυστυχισμένη (Α’ Ιωάν. 1:7).
Βέβαια, καθώς μιλούμε στους ανθρώπους για τη χάρη και το έλεος του Θεού, πρέπει να προσέχουμε να
τους διευκρινίζουμε ότι ο Κύριος είναι ένας άγιος Θεός. Δεν μπορεί να ανεχτεί την αμαρτία. Δεν μπορεί να
ασκήσει το έλεός Του σε κάποιον που παραμένει στην
αμαρτία ή καλύπτει τα αμαρτήματά του. Η μετάνοια είναι το πρώτο βήμα για την σωτηρία από τη δουλεία
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της αμαρτίας. Ο βασιλιάς και προφήτης Δαβίδ μετά
τα μεγάλα του αμαρτήματα φώναξε: «Σπλαχνίσου με,
Θεέ, μες στην αγάπη Σου. Μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία Σου συγχώρησε τα ανομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρο απ’ την παράβασή μου, από την αμαρτία μου
καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου, το
σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά»
(Ψαλμ. 51:1-3). Ο Θεός είναι χάρη και έλεος σ’ αυτούς που αναγνωρίζουν ότι είναι αμαρτωλοί και με συντριβή και θλίψη ζητούν τη συγχώρησή Του (Α’ Ιωάν.
1:9).
Στη σύγχρονη αυτή πολυσύνθετη, κουραστική και
αγχώδη ζωή, όλοι χρειαζόμαστε τη χάρη και το έλεός
Του. Μόνο καθαρισμένοι με το αίμα του Κυρίου μπορούμε να ζούμε μια σωστή και νικηφόρα χριστιανική
ζωή (Ησαΐας 53:5). Καθώς κάθε στιγμή μας κυκλώνουν πολλοί, μικροί και μεγάλοι, πειρασμοί, η χάρη του
Κυρίου, που είναι η συνεχής Του εύνοια σε όλα τα θέματα της ζωής μας και το έλεός Του που είναι η συγχώρηση των αμαρτιών μας αλλά και η αποκατάσταση
των σχέσεών μας με τον Κύριο, είναι το μεγάλο μυστικό της δύναμής μας. Αν και είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, η χάρη και το έλεος του Κυρίου μας ανανεώνουν κάθε μέρα και μας φέρνουν σε στενή και ζωντανή σχέση με τον καλό μας Πατέρα (Τίτος 2:14).
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6. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και
κυρίαρχος Θεός για σένα
Αντιλαμβανόμαστε πραγματικά, έστω και μέχρι ένα
ορισμένο σημείο, τι είναι ένας «Παντοδύναμος, Κυρίαρχος Θεός»; Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να
κατανοήσουμε τον Θεό. Είναι τόσο Μεγάλος, ώστε
μπορούμε να καταλάβουμε μερικές μόνο «γραμμές» από την φύση και τον χαρακτήρα Του. Καθώς Τον βλέπουμε όμως τόσο καθαρά μέσα στην Αγία Γραφή και
στην Ιστορία, δεν συγχωρούμαστε εάν δεν έχουμε μια
αρκετά καλή άποψη του μεγαλείου Του, της μεγαλοσύνης Του και της παντοδύναμης εξουσίας Του.
Αυτή η παντοδύναμη εξουσία Του, που είναι η κυριαρχία Του στο σύμπαν, είναι το στήριγμά μας για να
αντιμετωπίζουμε κάθε κακό. Η σκέψη ότι ο Θεός είναι πάνω από τα κατορθώματα των ανθρώπων, πάνω
από την κακή φύση των ανθρώπων, Κύριος της Ιστορίας και τον μέλλοντος, πρέπει να γεμίζει την καρδιά
μας με χαρά. Με Εκείνον μπορούμε να κάνουμε τα
πάντα (Φιλ. 4:13). Αυτός είναι η μεγαλύτερη ελπίδα για
το σύγχρονο κόσμο μας. Με τον Κύριο δεν βλέπουμε
τίποτα λιγότερο από ένα λαμπρό μέλλον. Στη σκέψη
ότι είναι μαζί μας (Ρωμ. 8:31), είμαστε βέβαιοι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Είμαστε οι πιο
ευτυχισμένοι και οι πιο δυνατοί άνθρωποι στη γη, άσχετα από τους ανθρώπινους περιορισμούς και τις αδυναμίες μας.
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Αυτός, λοιπόν, ο Μεγάλος, ο Παντοδύναμος και Κυρίαρχος Θεός πρέπει να παρουσιαστεί σε όλη την πληρότητά Του στη γενιά μας. Όσοι είμαστε συνειδητοί
Χριστιανοί, πρέπει να παρουσιάζουμε τον Κύριο στον
κόσμο ως τον μόνο που μπορεί να κάνει τα πάντα (Γεν.
18:14). Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο. (Ιερεμ. 32:17,27). Έτσι, τόσο με τα λόγια μας όσο και
με τη ζωή μας πρέπει να κάνουμε τους πονεμένους
μας γείτονες να αντιληφθούν πως ο Κύριος είναι «Θεός Παντοδύναμος» (Γεν. 17:1). «Γιατί ο Κύριος, ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός των θεών και ο Κύριος των
κυρίων, ο μεγάλος Θεός, ο ισχυρός και φοβερός»
(Δευτ. 10:17). Αυτός, ο Θεός των θεών και ο Κύριος
των κυρίων, είναι διαθέσιμος σε κάθε άνθρωπο στη γη,
μέσα σε κάθε κατάσταση. Όσο πιο αμαρτωλός είναι
ο άνθρωπος τόσο πιο πολύ ο Κύριος μπορεί να ασκήσει τη δύναμή Του σ’ αυτόν. (Α’ Τιμ. 1:15). Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μπορεί να συγκριθεί μ’
αυτά που έχουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους
σήμερα. Γι’ αυτό πρέπει να παρουσιάζουμε τον Παντοδύναμο Θεό με πολύ μεγάλη τόλμη και ενθουσιασμό. Αυτός δίνει τη λύση σε όλα τα προβλήματα του
σύγχρονου ανθρώπου. Η συμπεριφορά μας στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να φανερώνει αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται οι άνθρωποι. Καθώς πολλοί σήμερα είναι μπλεγμένοι σε πολλές παγίδες του Σατανά και καθημερινά
βυθίζονται όλο και πιο βαθιά στο σκοτάδι, η παρουσία27

ση ενός Παντοδύναμου Θεού είναι ο μόνος τρόπος
για να ελευθερωθούν. (Ησαΐας 40).
Ο Παντοδύναμος Θεός περιμένει πάντοτε να γνωρίσει και να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες ανάγκες, για να
κάνει τον άνθρωπο δυνατό και ευτυχισμένο σε όλη του
τη ζωή. Αυτή η μεγαλοφυΐα του Θεού, να ανταποκρίνεται στις πιο βαθιές ανθρώπινες ανάγκες, είναι αυτό
που χρειάζεται ο κόσμος μας σήμερα. Πρέπει να μάθουμε απ’ έξω όλες τις περικοπές της Αγίας Γραφής
που μιλούν για έναν Παντοδύναμο Θεό, να τις κάνουμε πρώτα ζωντανή πραγματικότητα στη ζωή μας και μετά να τις παρουσιάσουμε με δύναμη στον ταλαιπωρημένο μας κόσμο. Ο Κύριος είναι Παντοδύναμος και
Κυρίαρχος Θεός, όχι μόνο για το υλικό σύμπαν, αλλά
ιδιαίτερα για τα παιδιά Του. Και αυτή Του την παντοδυναμία και κυριαρχία Του θέλει να τη δείχνει κάθε
μέρα στη ζωή μας, και με τη ζωή μας, σε κάθε άνθρωπο.

7. Ο Θεός είναι πάντοτε βοηθός σου
«Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός»
(Β’ Κορινθ.12:10).
Ένα από τα προβλήματα που κάθε Χριστιανός αντιμετωπίζει στη ζωή του είναι η απόσταση που υπάρχει
ανάμεσα σ’ αυτό που είναι και σ’ αυτό που θα έπρεπε
να είναι. Πάντοτε οι γνώσεις μας γύρω από την χριστια28

νική ζωή και την πίστη είναι μεγαλύτερες από την πνευματική μας κατάσταση. Αυτό επηρεάζει την πνευματική μας ζωή και μας κάνει να μη νιώθουμε άνετα μπροστά στον Θεό. Πρέπει να συνειδητοποιούμε κάθε μέρα ότι, όσο αγαπάμε τον Κύριο, άσχετα από το πόσο
μικροί και αμαρτωλοί νιώθουμε μπροστά σ’ Εκείνον
και στο έργο Του, ο Κύριος μας αγαπά, χαίρεται να γεμίζει με το Πανάγιο Πνεύμα Του τα κενά που υπάρχουν
μέσα μας και μας βοηθά να συνεχίζουμε την υπέροχη
ζωή Του. Στην πραγματικότητα, όσο πιο πολύ αδύνατοι νιώθουμε στην παρουσία Του και στο έργο Του,
τόσο πιο πολύ μας ευλογεί. Πρέπει να είμαστε πολύ
προσεκτικοί για να μην κυριευτούμε από το αίσθημα
της αδυναμίας. Ο Σατανάς αμέσως εκμεταλλεύεται κάθε αδυναμία μας, για να μας κάνει να πέσουμε στην
παγίδα της απογοήτευσης και της απιστίας.
Ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας έναν ειδωλολατρικό διεφθαρμένο κόσμο, σε όλη τη διακονία
του οδηγείτο από το χριστιανικό παράδοξο να νιώθει
δυνατός όταν αισθανόταν αδύνατος. Είχε προβλήματα υγείας, τα οποία μέσα στις ταλαιπωρίες της υπηρεσίας του τον έκαναν να νιώθει πάντα αδύνατος. Μέσα
όμως στην αδυναμία του αυτή ανακάλυπτε καθημερινά ότι, όταν ήταν αδύνατος, τότε ήταν δυνατός. Καθώς
βρισκόταν σ’ αυτή την κατάσταση, καθημερινά ένιωθε να στηρίζεται και να εξαρτάται από τον Θεό για να
αποκτά καινούργια δύναμη.
Πάντοτε στη χριστιανική μας ζωή πρέπει να νιώθου29

με ότι είμαστε μικροί και αμαρτωλοί μπροστά στον Κύριο και στην υπηρεσία Του. Πάντοτε στη Χριστιανική
μας ζωή πρέπει να μαθαίνουμε το μυστικό να αναπαυόμαστε στον Θεό, να εξαρτιόμαστε από Αυτόν και να
στηριζόμαστε καθημερινά στον Κύριο. Πάντοτε στη
χριστιανική μας ζωή πρέπει να μαθαίνουμε ότι μέσα
από την αδυναμία μας έρχεται η δύναμη του Κυρίου.
Αυτός ο τρόπος ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς δόθηκε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η Αγία Γραφή
λέει για τον Κύριό μας: «Γιατί αν και σταυρώθηκε σαν
αδύναμος άνθρωπος, όμως με τη δύναμη του Θεού
είναι ζωντανός. Το ίδιο κι εμείς μετέχουμε στην αδυναμία του Χριστού, όμως με τη δύναμη του Θεού θα
ζήσουμε μαζί Του ανάμεσά σας» (Β’ Κορ. 13:4). Όσο
πιο αδύνατοι νιώθουμε, τόσο πιο δυνατοί είμαστε. Όσο
πιο δυνατοί νιώθουμε, τόσο πιο αδύνατοι είμαστε. Ο
Θεός με τις αδυναμίες μας και μέσα απ’ αυτές εργάζεται το θαύμα Του στον κόσμο.
Σ’ αυτόν τον ανθρωποκεντρικό κόσμο, αυτό το παράδοξο πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας. Όσο πιο
πολύ ο κόσμος γίνεται ανθρωποκεντρικός, τόσο πιο
πολύ εμείς πρέπει να γινόμαστε θεοκεντρικοί. Ο κόσμος, ξανά και ξανά, θα μας αποδεικνύει πόσο αδύνατοι είμαστε. Αυτό πρέπει να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη ζωή μας, να αφήσουμε δηλαδή τον Κύριο
να αποδείξει σ’ εμάς και μ’ εμάς ότι είναι ένας Παντοδύναμος Θεός. Κάθε φορά που ο κόσμος θα κάνει το
παν για να μας ταπεινώσει, ας εμπιστευόμαστε πιο πο30

λύ τους εαυτούς μας στον Κύριο για να μας ανυψώνει.
Η κακία και η διαφθορά του κόσμου, ιδιαίτερα σήμερα, δεν μπορεί να γίνει καλοσύνη και αγιότητα με καμία ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά με τη δυνατή επέμβαση του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει στον
κόσμο χρησιμοποιώντας εμάς, αν, ως άνθρωποι που
είμαστε, δεν νιώθουμε αδύνατοι. Πρέπει σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να συνειδητοποιήσουμε βαθιά στην καρδιά μας και στις καθημερινές
μας εμπειρίες ότι αυτός ο αδύνατος, διεφθαρμένος
κόσμος θα γίνει ένας δυνατός και άγιος κόσμος, όταν
συναισθανθούμε πρώτα την αδυναμία μας και μετά τη
μεγαλοσύνη, το μεγαλείο, την αγάπη και τη δύναμη
του Θεού και τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά για τη
σωτηρία του.

8. Ο Θεός έχει ένα λαμπρό μέλλον για σένα
Ο Θεός πρόσφερε το Γιο Του στο σταυρό για να μας
οδηγεί καθημερινά από νίκη σε νίκη. Η χριστιανική
ζωή είναι υπέροχη, μεγάλη, προοδευτική και προχωρά διαρκώς μπροστά. Δεν υπάρχει ούτε μια ανιαρή
στιγμή σ’ αυτή τη ζωή. Άσχετα από το αν είμαστε αδύνατοι ή δυνατοί, αν κοιμόμαστε ή ξεκουραζόμαστε,
προχωρούμε μέρα και νύχτα στον ευλογημένο δρόμο
της όμορφης χριστιανικής ζωής. Η αισιόδοξη πραγματικότητα ορίζεται από τον Απ. Παύλο στο Φιλ. 3:13,14:
«Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ
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για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της
ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού».
Αυτή η αρχή πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή και στην
ταπεινή μας υπηρεσία. Οι δώδεκα ψαράδες, γεμάτοι
με το Άγιο Πνεύμα, αντιμετώπισαν όλο τον κόσμο με
ένα δυναμικό τρόπο. Όταν κάποιος έπεφτε σε αμαρτία, αμέσως μετανοούσε (Γαλ. 2:11-15) και συνέχιζε
τη διακονία του. Δεν επέτρεπαν τίποτα να παραμείνει
ανάμεσα σ’ εκείνους και τον Κύριο. Όπως ήταν καινούργια κτίσματα (Β’ Κορ. 5:17), παρουσίαζαν τον
Θεό στη ζωή τους, και με τη ζωή τους, με ένα δυνατό
τρόπο. Ήταν οι μόνοι άνθρωποι εκείνης της περιόδου που κατάλαβαν την ανάγκη να «προχωράς μπροστά». Ένιωθαν έντονα τη ματαιότητα του κόσμου και
το γρήγορο πέρασμα των χρόνων. Έτσι, δεν έχασαν
καθόλου καιρό. Είτε βοηθώντας τους αδελφούς, είτε
αφοσιωμένοι στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου (Πραξ. 6:1-4), προχωρούσαν μέσα σε σκληρούς
διωγμούς με ύμνους και ψαλμούς, φέρνοντας το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στο χαμένο
κόσμο.
Ενώ, λοιπόν, η σύγχρονη κοινωνία μάς βομβαρδίζει καθημερινά με τόσες πολλές απαραίτητες ή περιττές δραστηριότητες και ανάγκες, εμείς πρέπει να αναμορφώσουμε τη ζωή μας με βάση τη ζωή των πρώτων
Χριστιανών. Χάνουμε καθημερινά πολύτιμο χρόνο, ό32

ταν κάνουμε ή σκεφτόμαστε πράγματα που ανήκουν
στο παρελθόν και που δεν είναι για τη δόξα του Θεού. Ο Κύριος σήμερα μας καλεί να «προχωρούμε
μπροστά». Πρώτα με το να γίνουμε εκείνοι που θέλει
να είμαστε και έπειτα με το να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ο κόσμος μας σήμερα, που προχωράει τόσο γρήγορα στη διαφθορά, στην απελπισία και
στο σκοτάδι, πρέπει να δει σ’ εμάς, τους ανθρώπους
του Θεού, να προχωρούμε γρηγορότερα απ’ αυτούς,
αλλά στην αντίθετη κατεύθυνση, της αγιότητας, της ειρήνης και του φωτός.
Είμαστε λοιπόν, άνθρωποι του παρόντος και του μέλλοντος, αθεράπευτα αισιόδοξοι, γιατί είμαστε παιδιά
του Θεού που είναι η πηγή της αισιοδοξίας. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που ζητούμε κάθε μέρα «να
σκηνώσει» μέσα μας, ανοίγει τεράστιους ορίζοντες για
θαυματουργικά, υπερφυσικά έργα.
Όπως για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτε το αδύνατο και
το ακατόρθωτο για το παρόν και το μέλλον, το ίδιο δεν
υπάρχει και για εμάς. Με τον Κύριο και τη δύναμή Του
μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το μέλλον είναι δικό
μας, γιατί Κύριος της ζωής μας είναι ο Κύριος και Θεός της αισιοδοξίας και του μέλλοντος.

9. Ο Θεός θα αγωνιστεί και θα νικήσει
για σένα
Όσοι γνωρίζουμε τον Κύριο ως προσωπικό μας Σω33

τήρα και Κύριο, πρέπει να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας
απόλυτα σ’ Αυτόν. Ο Κύριος που κατοικεί μέσα μας είναι η δύναμη και η εγγύηση για μια νικηφόρα χριστιανική ζωή. Καθώς περπατάμε, εργαζόμαστε, προσευχόμαστε, ζούμε την ευλογημένη ζωή μέσα στην Εκκλησία, όχι μόνο να νιώθουμε σίγουροι για τη δύναμή
Του μέσα μας, αλλά να επαναλαμβάνουμε ξανά και
ξανά ότι «όλα έχω τη δύναμη να τα κάνω δια του Χριστού, ο οποίος με δυναμώνει» (Φιλιπ. 4:13). Δεν πρέπει να παραμένουμε ούτε για ένα δευτερόλεπτο στη
θέση που νιώθουμε αδύνατοι. Σε πολλούς Χριστιανούς αρέσει να παραμένουν αδύνατοι. Τους αρέσει
να γυρίζουν με τα προβλήματά τους, κερδίζοντας τη συμπάθεια των άλλων. Αυτή η κατάσταση είναι μια μεγάλη καταστρεπτική πνευματική αρρώστια, που είναι από το διάβολο και όχι από τον Θεό.
Ο πιο πνευματικός άνθρωπος που έζησε ποτέ είναι
ο άνθρωπος που από τη μια πλευρά νιώθει βαθιά τις
αδυναμίες του και από την άλλη πλευρά νιώθει βαθιά
τη δύναμη του Θεού. Ξοδεύει χρόνο στο Λόγο του Θεού και στην παρουσία Του με την προσευχή, για να ανακαλύψει όλα τα μυστικά που θα τον βοηθήσουν να
χρησιμοποιήσει τη δύναμή Του στη ζωή του. Ο Άγιος
Αυγουστίνος είπε: «Ο Θεός μας αναθέτει δουλειές που
δεν μπορούμε να τις κάνουμε, με σκοπό να μας μάθει να εξαρτιόμαστε από Εκείνον». Ο μόνος τρόπος με
τον οποίο ο Θεός μπορεί να φανερωθεί στον κόσμο
μας είναι μέσα από τη ζωή μας. Οι άνθρωποι βλέπουν
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σ’ εμάς, και μέσα από εμάς, τον Θεό. Γι’ αυτό, ας προσέχουμε τι είδους Θεό παρουσιάζουμε με τον εαυτό
μας στον κόσμο σήμερα.
Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από χωρία που μιλούν
για την παντοδυναμία του Θεού και τη νικηφόρα ζωή
που ο Κύριος χαρίζει στη ζωή, και με τη ζωή, του πιστού. Έτσι, ο Ησαΐας γράφει: «Δεν ξέρετε, δε μάθατε; Ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός, της γης τα πέρατα
δημιούργησε. Ούτε κουράζεται ούτε εξασθενεί και η
σοφία Του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους
δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους» (Ησαΐας
40:28,29). Ο Δανιήλ επίσης βροντοφωνάζει: «Ο λαός
όμως που γνωρίζει τον Θεό του θα παραμείνει σταθερός στον τρόπο της ζωής του» (Δανιήλ 11:32β). Και ο
Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, συμπληρώνει:
«Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια» (Ιωάν. 10:10). «Εγώ είμαι το κλήμα, εσείς οι κληματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου κι εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο
καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε» (Ιωάν. 15:5).
Αυτός ο νικηφόρος Θεός πρέπει να είναι μια καθημερινή ευτυχισμένη και χαρούμενη πραγματικότητα
στη ζωή μας. Ολόκληρη η προσωπικότητά μας πρέπει
να γεμίσει με ενθουσιασμό, χαρά, τροπάρια και δοξολογίες στον Πατέρα Θεό. Πρέπει καθημερινά να είμαστε ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι Εκείνος ποτέ
δεν κουράζεται να μας βοηθά. Έχει ειδικευτεί στο να
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μας βοηθά και να κάνει τη ζωή μας άφθονη, πλούσια
και υπεράνθρωπα δυναμική. Οι σύγχρονοί μας άνθρωποι έχουν απόλυτη ανάγκη να δουν έναν τέτοιο
Θεό στη ζωή μας. Ποτέ δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε
στους ανθρώπους με ένα λυπημένο πρόσωπο. Ποτέ
δεν πρέπει να παρουσιάζουμε έναν αδύναμο Θεό. Αν
μερικές φορές νιώθουμε το πνευματικό μας επίπεδο
χαμηλό, καλύτερα να κλειστούμε στο σπίτι μας και να
προσευχηθούμε, ώσπου η λάμψη από το φως Του να
μας κατακτήσει και εσωτερικά και στο πρόσωπό μας.
Η ζωή των ανθρώπων της ερήμου ήταν να κλαίνε
στις σπηλιές τους για τις αμαρτίες τους και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Όταν όμως έβγαιναν να τους συναντήσουν, τα πρόσωπά τους έλαμπαν από τη θεία παρουσία. Πρέπει, λοιπόν, να παρουσιάζουμε τον Θεό
στον κόσμο όπως είναι: Δυνατός και χαρούμενος.

10. Ο Θεός είναι πάντοτε τρυφερός και
λεπτός μαζί σου
Ο Θεός είναι ο πατέρας που αγαπά και νοιάζεται για
τα παιδιά του. Δεν είναι μόνο ο Δημιουργός, αλλά
Εκείνος που μέσα στη φύση Του έχει όλες τις ιδιότητες του πατέρα. Είναι Θεός της ομορφιάς, του ελέους,
της αγάπης, της χάρης, της μακροθυμίας, της δικαιοσύνης, της καλοσύνης, της σοφίας, της δύναμης. Είναι Θεός πιστός και συνεπής στις σχέσεις Του και στις
υποσχέσεις Του σε κάθε πιστό Του παιδί.
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Καθώς βλέπουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Ιησού
Χριστού, βλέπουμε την ανθρώπινη και τη θεία τρυφερότητά Του για τον κόσμο. Μετά από ένα ταξίδι με
τους μαθητές Του, τους παίρνει σ’ ένα μέρος για να ξεκουραστούν (Μαρκ. 6:31). Όταν άκουσε για το θάνατο του φίλου Του, Λάζαρου, δάκρυσε (Ιωάν. 11:35).
Όταν είδε την Ιερουσαλήμ έκλαψε και εξέφρασε την
πιο βαθιά αγάπη Του και στοργή Του γι’ αυτή, λέγοντας: «Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου
όπως η κλώσα συνάζει τα κλωσόπουλα κάτω απ’ τις
φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε» (Ματθ.
23:37β). Όταν Του έφεραν παιδάκια για να τα ευλογήσει και οι μαθητές Του τα εμπόδισαν, με αγανάκτηση τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ’ εμένα. Μην τα εμποδίζετε. Γιατί η βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά» (Μαρκ.
10:13,14). Σε μια άλλη περίπτωση αποκαλεί τους μαθητές Του φίλους Του (Ιωάν. 15:13) και σε μια άλλη
ευκαιρία μιλά για την ανάγκη που έχει για τη συντροφιά τους (Μαρκ. 14:33,34). Ποτέ δεν ήταν σκληρός με
τους ανθρώπους. Ήταν σκληρός με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ευγένεια και η φιλανθρωπία Του σε όλους τους ανθρώπους εκφραζόταν με πολλούς τρόπους (Ματθ. 14:14-21, Μαρκ. 5:25-34).
Σ’ αυτό το σκληρό, αγενή και άχαρο κόσμο, οι άνθρωποι διψούν και πεινούν να βλέπουν λεπτούς, τρυφερούς, συμπαθητικούς, εύσπλαχνους, μακρόθυμους
και ευγενικούς ανθρώπους. Ο Θεός σήμερα πρέπει
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να παρουσιαστεί στον κόσμο μέσα από τη γλυκύτητα
των ανθρώπων Του. Η στάση μας απέναντι στους συνανθρώπους μας και τους αδελφούς μας πρέπει να είναι εκείνη του Ιησού Χριστού. Πρέπει να συναναστρεφόμαστε τους συνανθρώπους μας με σκοπό να τους
υπηρετούμε, να τους βοηθούμε, να στεκόμαστε κοντά
στα προβλήματά τους, έτοιμοι να θυσιάσουμε χρόνο,
κόπο και χρήμα. Πρέπει να ξεχνάμε τον εαυτό μας και
να αγαπήσουμε να τους υπηρετούμε. Πρέπει να επιθυμούμε βαθιά να γίνουμε οι γέφυρες, απ’ όπου οι άνθρωποι, περνώντας από εμάς, θα περάσουν από το
σκοτάδι στο φως. Καθώς οι άνθρωποι του κόσμου
κλείνουν την πόρτα τους στους άλλους, εμείς πρέπει
να την ανοίγουμε. Μ’ αυτό τον τρόπο θα δουν τη διαφορά και θα δοξάσουν τον Θεό (Ματθ. 5:16). Το σπίτι μας πρέπει να είναι ανοιχτό για φιλοξενία. Πρέπει
να ξέρουν ότι είμαστε διαθέσιμοι γι’ αυτούς οποιαδήποτε ώρα, μέρα ή νύχτα. Πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους την ελευθερία να μας ζητούν χάρες. Και όλα αυτά με πολλή σοφία, με πνεύμα διάκρισης και με
ένα μόνιμο χαμόγελο στην καρδιά και στα χείλη μας.

11. Ο Θεός είναι ζωντανός και δυνατός
στην καθημερινή σου ζωή
Ο Χριστιανισμός δεν είναι μόνο ύμνοι, τροπάρια, διδασκαλία, κήρυγμα, λατρεία και ανθρώπινα καλά έργα. Ο Χριστιανισμός είναι ζωή άγια, καθαρή, με υπερ38

φυσικά έργα δύναμης Αγίου Πνεύματος. Η Βασιλεία
του Θεού δεν είναι μόνο λόγια, αλλά θαυμαστές, θαυματουργικές επεμβάσεις στην καθημερινή μας ζωή.
Τόσο ο Κύριος Ιησούς Χριστός όσο και οι άγιοι Απόστολοι και Πατέρες της Εκκλησίας παρουσιάζουν τη
χριστιανική πίστη μαζί με τα λόγια και τα ανθρώπινα
έργα φιλανθρωπίας και αγάπης, με τέρατα και με σημεία. Ο Χριστιανισμός κατέκτησε την οικουμένη με ενέργειες Αγίου Πνεύματος, που είναι ξένες στο σύγχρονο Χριστιανισμό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για χριστιανική πίστη, ενώ δεν είμαστε σε θέση να
ελευθερώσουμε το σύγχρονο πονεμένο άνθρωπο από το άγχος, την κατάθλιψη, τις διαστροφές, τα ναρκωτικά, τα οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα και όλα τα σύγχρονα δεινά που μαστίζουν το σημερινό άνθρωπο.
Η Βασιλεία του Θεού, που είναι η ουσία της χριστιανικής πίστης, είναι κήρυγμα, διδασκαλία, καλά έργα,
θεραπεία όλων των ασθενειών και όλων των δαιμονισμένων. Ο Κύριος, ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος,
που σώζει τον άνθρωπο από την κόλαση και τούτης
της ζωής και της αιώνιας, του δίνει επίσης μια όμορφη και υπέροχη ζωή εδώ κάτω στη γη. Είναι ο ίδιος
Θεός, που κάθε μέρα τον προστατεύει και τον ελευθερώνει από όλες τις κακές σύγχρονες δυνάμεις και τις
ορατές και τις αόρατες παγίδες του Σατανά.
Η σύγχρονη ζωή, που είναι γεμάτη από τρομερά και
καταστρεπτικά πάθη και έχει κάνει δούλο τον άνθρω39

πο σ’ αυτά γεμίζοντάς τον με πολύ άγχος, κατάθλιψη
και στενοχώρια, όσο και να επηρεάζει τον άνθρωπο
του Θεού, δεν μπορεί να του αφαιρέσει για πολύ καιρό τη μόνιμη χαρά και ειρήνη που ο Κύριος χαρίζει.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου για την αγάπη Του και τη
δύναμή Του, που μπορεί να ελευθερώνει το παιδί Του
και να του δίνει πάλι την όμορφη, πλούσια, άφθονη και
γεμάτη χαρές και θριάμβους ζωή. Ο λόγος του Θεού
λέει πως «ο δίκαιος κι αν πέσει εφτά φορές, ξανασηκώνεται» (Παροιμίες 24:16) και «εάν πέσει, στην πτώση του δεν μένει, γιατί ο Κύριος από το χέρι τον κρατάει» (Ψαλμός 37:24). Ο Κύριος, λοιπόν, είναι ο μεγάλος, καθημερινός προστάτης και ελευθερωτής του
πιστού από όλα τα σύγχρονα δεινά.
Όποιος γνωρίζει τον Κύριο ως προσωπικό του Σωτήρα και Κύριο, ζει κάθε μέρα την υπέροχη δυναμική
ζωή του Κυρίου, που δεν είναι άλλη από την Ορθόδοξη, ιστορική ζωή των Αγίων Προφητών, Αποστόλων
και Πατέρων της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη αυτή ζωή
και η πίστη είναι αστείρευτες πηγές καθημερινής δύναμης και νίκης. Ο συνειδητός Χριστιανός, που πιστεύει και εμπιστεύεται τη ζωή του στον Τριαδικό Θεό
και ζει σε στενή σχέση και επαφή μαζί Του μέσα στη
Εκκλησία με τα αδέλφια του, είναι πάντοτε χαρούμενος, αισιόδοξος και δυνατός να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Αν και ζει μέσα σ’ αυτή την αγχώδη
και καταστρεπτικά οργανωμένη κοινωνία μας, είναι
αισιόδοξος και βλέπει το μέλλον, με τη βοήθεια πάντο40

τε του Κυρίου, να είναι πιο όμορφο και πιο λαμπρό από το παρόν. Ενώ, λοιπόν, ζει και κινείται μέσα σ’ ένα κόσμο, όπου υπάρχει ανηθικότητα, διαφθορά, μόλυνση της ατμόσφαιρας, ακρίβεια, προβλήματα, άγχος και κατάθλιψη, αυτός ζει ελεύθερος και δυνατός.
Με τη ζωντανή, καθημερινή παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του, αρνείται να δεχτεί την καταλυτική
τους δύναμη. Αρνείται να αναπτύξει ανησυχία για γήινα και υλικά θέματα που ο Κύριος Ιησούς Χριστός τα
έχει ήδη νικήσει στο σταυρό. Οι ψυχικές ασθένειες,
που δυστυχώς «θερίζουν» στην εποχή μας, δεν έχουν
θέση στη ζωή του, γιατί αυτή είναι στα χέρια του Θεού. Πιστεύει απόλυτα στον Θεό τον Παντοδύναμο, τον
Πανάγαθο και τον Πονόψυχο, που είναι πάντοτε πρόθυμος και έτοιμος να τον βοηθήσει. Σ’ αυτόν τον Θεό
της αγάπης στρέφεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός στις
δύσκολες στιγμές της ζωής του. Αυτός και μόνο Αυτός,
ο Κύριος των κυρίων, δίνει πάντοτε τη νίκη, τη σωστή
λύση και την ελευθερία από όλα τα σύγχρονα δεινά.
Όσο πιο πολύ ζει με τον Κύριο σε στενή σχέση και επικοινωνία μαζί Του, η πίστη του καθημερινά μεγαλώνει, όλα τα ατομικά, οικογενειακά, οικονομικά και
οποιαδήποτε άλλα προβλήματα βρίσκουν άμεση λύση
στον Θεό.
Ο συνειδητός Ορθόδοξος Χριστιανός βλέπει τον Θεό
ζωντανό και δυνατό στη ζωή του, γιατί πιστεύει απόλυτα στις υποσχέσεις Του. Πιστεύει στις ευεργεσίες
Του και στη μεγάλη Του αγάπη, που έχει δείξει στους
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άγιους Προφήτες, Αποστόλους και Πατέρες της Εκκλησίας. Πιστεύει στο Λόγο του Θεού, που έχει πάνω από 32.000 αληθινές υποσχέσεις του Κυρίου για τη ζωή
του. Με την απόλυτη αυτή πίστη και εμπιστοσύνη στις
υποσχέσεις αυτές, ζει καθημερινά βλέποντας τον Θεό
να ενεργεί στη ζωή του, και με τη ζωή του, μεγάλα
θαύματα (Ιερεμίας 33:3). Δεν πιστεύει ότι υπάρχουν
δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Δεν παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, δυσκολία, ασθένεια, οτιδήποτε
καλό και οποιοδήποτε πράγμα αδύνατο να νικηθεί,
που ο Θεός να μη μπορεί να θριαμβεύσει επάνω του.
Όσο αυτός μένει πιστός στον Κύριο, Εκείνος ενεργεί
με δύναμη στη ζωή του. Γιατί, ο Λόγος του Θεού που
είναι πιστός λέει: «Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας,
ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας; Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή Του Υιό, αλλά Τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρίσει, λοιπόν, μαζί μ’ Αυτόν τα πάντα»; (Ρωμ. 8:31,
32).
Ο Θεός, λοιπόν, που δεν λυπήθηκε το πιο πολύτιμο
πρόσωπο που είχε, τον μονογενή Υιό Του, τον Κύριο
Ιησού Χριστό, και Τον έστειλε για να πεθάνει στο σταυρό για τις αμαρτίες μας, θα λυπηθεί κόπο, χρόνο ή οτιδήποτε άλλο έχει ο πιστός ανάγκη για να τον βοηθήσει;
Ο Θεός σήμερα, στην εποχή αυτή του άγχους, της ταραχής και της διάλυσης των πάντων, θέλει, περισσό42

τερο από κάθε άλλη εποχή, να δραστηριοποιήσει τη δύναμή Του και την αγάπη Του για κάθε πονεμένο άνθρωπο, που ειλικρινά θα Τον ζητήσει Σωτήρα του και
Κύριό του. Όπως φαίνεται δυνατός στα παιδιά Του, έτσι θέλει να φανεί δυνατός και με τα παιδιά Του σ’ όλους αυτούς που έχουν την ανάγκη Του.

12. Ο Θεός είναι η μοναδική σου ελπίδα
Η μεγαλύτερη αλήθεια για τον Θεό, σε σχέση με το
συνειδητό Χριστιανό, είναι ότι Εκείνος μας γνωρίζει.
Ο Θεός μας έσωσε και κάθε μέρα μας σώζει, μας προστατεύει, μας συγχωρεί, μας δυναμώνει, μας φροντίζει καθημερινά. Είμαστε το διαρκές αντικείμενο της
αγάπης Του, του ενδιαφέροντός Του και της στοργής
Του. Εκείνος είπε ότι μας ζωγράφισε στις παλάμες
Του (Ησαΐας 49:16). Τον γνωρίζουμε γιατί Εκείνος
πρώτος μας έκανε να Τον γνωρίσουμε, στο πρόσωπο
του Ιησού Χριστού, μέσω του Αγίου Του Πνεύματος.
Ως άνθρωποι που έχουμε ανάγκη τη διαρκή φροντίδα του Θεού, πρέπει να θυμόμαστε πως είναι Θεός
ζηλότυπος (Εξοδ. 20:5, 34:14). Το μόνο πρόσωπο που
πρέπει να αγαπούμε περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Θεός. Οι βαθύτερες επιθυμίες
μας και προσπάθειες πρέπει να είναι πώς θα ευχαριστήσουμε Εκείνον σε κάθε πλευρά της χριστιανικής
μας ζωής και υπηρεσίας. Αυτή η ανθρωπομορφική έκφραση της αγάπης του Θεού, ως Θεού ζηλότυπου,
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πρέπει πραγματικά να γεμίζει την καρδιά μας με χαρά και ευγνωμοσύνη. Ο Κύριός μας θέλει να ανήκουμε σ’ Αυτόν ολοκληρωτικά. Είναι Θεός ζηλότυπος όταν αγαπούμε κάτι ή κάποιον άλλο περισσότερο από
Αυτόν. Έτσι, πρέπει κάθε μέρα και περισσότερο να
παραδίνουμε τον εαυτό μας στον Κύριο και κάθε μέρα και περισσότερο να αυξάνεται η αγάπη μας γι’ Αυτόν.
Μια άλλη αλήθεια, που επίσης συγκινεί την καρδιά
μας, είναι ότι ο Θεός είναι αναλλοίωτος (Μαλαχ. 3:16).
Δεν υπάρχει αλλοίωση στο χαρακτήρα Του (Ιάκ. 1:17).
Η αλήθεια Του δεν αλλάζει (Ψαλμ. 119:89). Οι σχέσεις Του με τους πιστούς είναι πάντοτε οι ίδιες (Δευτερ. 7:9). Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λέει ψέματα στους πιστούς, σε οποιοδήποτε ζήτημα.
Καθώς αντιμετωπίζουμε έναν κόσμο που βυθίζεται
όλο και πιο βαθιά στην αμαρτία, ας δυναμώσουμε την
πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σ’ Αυτόν. Ο Θεός
μας είναι πάντοτε ο ίδιος, έτοιμος να μας βοηθήσει.
Όσο περισσότερο μελετούμε την Αγία Γραφή, τους
Πατέρες της Εκκλησίας και ζούμε μέσα στην Εκκλησία, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε το πρακτικό ενδιαφέρον του Θεού να μας βοηθά στην καθημερινή μας
ζωή. Στον Ψαλμό 46:1 διαβάζουμε: «Είν’ ο Θεός για
μας καταφύγιο και δύναμη, στάθηκε στις ανάγκες μας
βοήθεια σπουδαία». Υπάρχει κανένα πρόβλημα στον
κόσμο που ο Θεός να μη μπορεί να το λύσει; Αν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, τότε το πρόβλημα αυτό είναι
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ο Θεός. Ο Κύριος μέρα και νύχτα αγρυπνά και περιμένει να ακούσει τις αιτήσεις των παιδιών Του, για να
τα βοηθήσει. Όταν οι άνθρωποι του κόσμου δουν ότι
Αυτός, ο Θεός, φανερώνεται με δυναμικό τρόπο στα
καθημερινά μας προβλήματα, τότε θα θέλουν κι εκείνοι να έχουν έναν τέτοιο Θεό για τον εαυτό τους.
Ο Θεός προστατεύει τους ανθρώπους Του μ’ ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί δυνατές λέξεις για εκείνους που προσπαθούν να βλάψουν τους ανθρώπους του Θεού. Στον Ζαχαρία 2:12β
διαβάζουμε: «…όποιος χτυπάει εσάς, χτυπάει την κόρη του ματιού μου». Δεν υπάρχει καμία δύναμη στον
κόσμο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τον πιστό. Πρέπει να προσευχόμαστε για εκείνους που είναι εναντίον
μας, γιατί βρίσκονται πραγματικά σε πολύ άσχημη θέση όταν μας πειράζουν. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Θεσσαλονικείς, λέει: «Πραγματικά είναι
δίκαιο για τον Θεό να ανταποδώσει θλίψεις σε όσους
σας θλίβουν» (Β’ Θεσσ. 1:6). Έχοντας, λοιπόν, έναν
τόσο μεγάλο, τρυφερό Θεό, ας είμαστε πιο ευτυχισμένοι και δυνατοί. Δεν υπάρχει καμία δύναμη σ’ αυτό το
διεφθαρμένο κόσμο, ούτε ο ίδιος ο διάβολος, που να
μπορεί να σταθεί εναντίον μας. Γιατί «όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον
μας»; (Ρωμ. 8:31).
Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος του
ουρανού, ο καλός Πατέρας, πρέπει να κατακτά όλο
και πιο πολύ τη ζωή μας. Καθώς οι κακές δυνάμεις του
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κόσμου θα μεγαλώνουν και μαζί μ’ αυτές η υπερηφάνεια και η κακία των ανθρώπων, εμείς, οι άνθρωποι
του Θεού, πρέπει να μεγαλώνουμε όλο και πιο πολύ
σε αγάπη και αφοσίωση προς τον Κύριό μας. Καθώς
ζούμε στους έσχατους καιρούς, ο Κύριος, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην Ιστορία, είναι πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει μ’ έναν ασυνήθιστο τρόπο οποιονδήποτε ζητήσει την πανάγαθη και παντοδύναμη βοήθειά Του.
Ο Κύριος, γνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε κοντά στη
Δευτέρα Παρουσία, με μεγάλη αγάπη και ανυπομονησία περιμένει τον πιστό ή τους πιστούς που θα Τον ζητήσουν να κυριαρχήσει στη ζωή τους και να εργαστεί
μέσω αυτών για την αναγέννηση του κόσμου.
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