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ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Καθώς διαβάζετε το μικρό αυτό βιβλίο, θα
συναντήσετε μέσα σε παρενθέσεις μερικές παραπομπές που βρίσκονται στην Αγία Γραφή, δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Παρακάτω υπάρχουν μερικά παραδείγματα για
τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να τις βρίσκετε και στην δική σας Αγία Γραφή.
1. (Β’ Τιμόθεον 4:3,4)
Είναι παραπομπή στην Καινή Διαθήκη, από
την δεύτερη (Β’) επιστολή του Απ. Παύλου προς
τον Τιμόθεο, στο 4ο κεφάλαιο και στα χωρία 3
και 4.
2. (Α’ Σαμουήλ 28:3,9).
Είναι παραπομπή στην Παλαιά Διαθήκη, από
το πρώτο (Α’) βιβλίο του Σαμουήλ, στο 28ο κεφάλαιο και στα χωρία 3 και 9.
3. (Ιωάννης 15:7 και 17:21-23).
Είναι παραπομπές στην Καινή Διαθήκη, από
το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 15 και
χωρίο 7 και στο κεφάλαιο 17 και χωρία από 21
μέχρι 23.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύγχρονη ζωή έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε ο άνθρωπος σήμερα να χρειάζεται μεγάλη και καλή δύναμη έξω από τον εαυτό του για
να αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα προβλήματα της
εποχής μας. Ο άνθρωπος απαραίτητα χρειάζεται
σήμερα τον Παντοδύναμο και Πανάγαθο Θεό για να
νικήσει τις αρνητικές κακές δυνάμεις, που κάνουν τη
ζωή του δύσκολη και αγχώδη. Ο Θεός θέλει και μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο, που
ταπεινά και ειλικρινά ζητάει τη βοήθειά Του. Ο Θεάς θέλει και μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από την
αμαρτία, να τον ελευθερώσει από το άγχος και την
κατάθλιψη, να θεραπεύσει το σώμα του και να λύσει άλυτα προβλήματα, κάνοντας τα αδύνατα δυνατά.
Ο Θεός που αγαπά όλους τους ανθρώπους, αγαπά και την Πατρίδα μας. Η θεϊκή, υπεράνθρωπη και
υπερφυσική Του δύναμη και αγάπη, μπορεί να δημιουργήσει μια καινούργια ζωή στον τόπο μας. Ο
Θεός περιμένει κάθε Έλληνα να ταπεινωθεί και να
πιστέψει στον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Κύριο
της ζωής του. Το ενθαρρυντικό Του μήνυμα είναι ότι
περιμένει με υπομονή και αγάπη την επιστροφή του
Έλληνα στον Χριστό. Η πρόσκλησή Του είναι: «Ελά7

τε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι κι
εγώ θα σας ξεκουράσω» (Ματθ. 11:28). Η πρόσκλησή Του αυτή ισχύει για όλους τους «ευσεβείς»
και τους αμαρτωλούς. Η διάθεσή Του είναι να μη μείνει κανένας έξω από τη σωτηρία Του. «Αυτόν που
έρχεται σε μένα», είπε, «δεν θα τον πετάξω έξω»
(Ιωάν. 6:37).
Ο Θεός, λοιπόν, ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος,
είναι πολύ πιο σοφός, πιο καλός, πιο δυνατός και
πιο ειδικός να ξαναδημιουργήσει τον άνθρωπο, από
οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο και ανθρώπινο σύστημα. Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται απαραίτητα τον Θεό στη ζωή του. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ομολογούν ότι μόνον η θεϊκή δύναμη «αναπλάθει, αναδημιουργεί, ανασταίνει, αναπτερώνει, ανορθώνει, αναμορφώνει, ανακαινίζει και αναγεννά» τον
άνθρωπο. Για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Για τον άνθρωπο που πιστεύει στον Θεό και εμπιστεύεται τη ζωή του σ’ Αυτόν, ζώντας την ευλογημένη χριστιανική ζωή στην Εκκλησία, « όλα είναι δυνατά» (Μάρκος 9:23).
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ΔΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ
Σοφός και συνετός άνθρωπος στην εποχή μας είναι αυτός που έχει καταλάβει ότι, τόσο μόνος του
όσο και με τη βοήθεια άλλων, δεν θα μπορέσει να ζήσει ελεύθερος και ευτυχισμένος. Η σύγχρονη ζωή
προσφέρει πολλά και ποικίλα αγαθά, εξαιρετικές ευκαιρίες προόδου, υπέροχες δραστηριότητες για τις
ελεύθερες ώρες μας, πλούσια καλά και κακά θεάματα στην τηλεόραση και πολλά άλλα. Εκείνο που δεν
προσφέρει είναι εσωτερική ξεκούραση, ανάπαυση
της ψυχής, χαρά και γαλήνη. Είναι, λοιπόν, τραγικό
το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια αφθονία ευκαιριών, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ο σύγχρονος
άνθρωπος ζει καλοντυμένος, καλοταϊσμένος και
δραστήριος, κενός όμως, αγχώδης, με ένα ψεύτικο
χαμόγελο στα χείλη και στην καρδιά.
Σοφός και συνετός άνθρωπος είναι αυτός που
έχει καταλάβει ότι μόνο με μία υπερφυσική, υπεράνθρωπη καλή δύναμη θα μπορέσει να ξαναδημιουργηθεί σε μια νέα ζωή. Ο άνθρωπος σήμερα δεν
χρειάζεται πνευματικές επισκευές. Χρειάζεται ριζική ανακαίνιση και αλλαγή. Χρειάζεται μία θεία εσω9

τερική ανάσταση, μια καινούργια γέννηση σε μια καινούργια ζωή.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο ο σύγχρονος άνθρωπος να μάθει επιτέλους ότι μόνο με την υπερφυσική δύναμη του Τριαδικού Θεού στη ζωή του θα μπορέσει να γίνει ένας καινούργιος άνθρωπος, με μια
καινούργια υπεράνθρωπη δύναμη. Το υπέροχο και
μοναδικό σε αποτελεσματικότητα έργο της αναδημιουργίας, το κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός με το σωτήριο έργο Του επάνω στο σταυρό κάνει το παλαιό καινούργιο, το άρρωστο υγιές, το αδύνατο δυνατό. Η πρωτοβουλία της ριζικής αλλαγής
του σύγχρονου ανθρώπου είναι στα χέρια του ίδιου
του ανθρώπου. Από τη μεριά του Θεού όλα είναι
έτοιμα και τέλεια. Ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει και να ζητήσει τη σωτηρία του. Όταν το κάνει
αυτό, τότε ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, τον καθαρίζει
απόλυτα και ολοκληρωτικά, τον κάνει «καινούργιο
δημιούργημα» (Α’ Κορινθ. 5:17) και τον οδηγεί κάθε
μέρα σε μια νέα ζωή.
Από την στιγμή, λοιπόν, που θα έρθει στη ζωή
του ανθρώπου ο Θεός, Αυτός προσωπικά αναλαμβάνει τα προβλήματα του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος, ο καινούργιος άνθρωπος, γίνεται συνειδητός
Χριστιανός, ζωντανό μέλος της Εκκλησίας και στυλοβάτης της κοινωνίας. Η ανώτατη σε ποιότητα και
περιεχόμενο χριστιανική ζωή όχι μόνο τον αναζωογονεί κάθε μέρα, αλλά γίνεται μια αστείρευτη πηγή
αγάπης, φιλανθρωπίας και καλών έργων.
Ο άνθρωπος του Θεού, ο συνειδητός Χριστιανός,
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είναι ο άνθρωπος που με τη δύναμη του Θεού κάνει
τα αδύνατα δυνατά. Ο νέος του Χριστού άνθρωπος,
μαζί με το Θεό, έχει τη μοναδική εκείνη δύναμη που
μπορεί να επιβληθεί σε κάθε καταστρεπτική και αρνητική κατάσταση και να τη μετατρέψει σε οικοδομητική και θετική. Ο προφήτης Δαβίδ βροντοφωνάζει: «Με τον Θεό κάνουμε ανδραγαθίες» (Ψαλμ. 60:
12). Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο μεγάλος Απόστολοςτων Εθνών, Παύλος, «Όλα έχω τη δύναμη να τα
κάνω με τον Χριστό που με δυναμώνει» (Φιλ. 4:13).
Και ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός σωτήρας του ανθρώπου, προχωρεί πιο βαθιά και λέει,
«Οποιος πιστεύει σε μένα, αυτά που κάνω και εκείνος θα κάνει, και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει»
(Ιωάν. 14:12). Με τον Θεό, λοιπόν, στη ζωή, ο
άνθρωπος κάνει υπερφυσικές, υπεράνθρωπες πράξεις. Η πίστη μας σε ένα μεγάλο Θεό -όπως ακριβώς
είναι- λύνει τα προβλήματά μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η πίστη στον εαυτό μας και σε
άλλες ανθρώπινες δυνάμεις μάς κρατά φορτωμένους με βάρη, που κάνουν τη ζωή μας περισσότερο
αγχώδη και ανυπόφορη.
Όσοι ταπεινά ζητήσαμε από τον Χριστό να μας
ξεκουράσει και να μας ελευθερώσει από τα βάρη,
ζούμε μια καινούργια ζωή παντού: στο σπίτι, στην
εργασία, στην Εκκλησία. Συνεχίζουμε να είμαστε
αμαρτωλοί, αλλά μετανοημένοι αμαρτωλοί, «δυνατοί και ευτυχισμένοι αμαρτωλοί».
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ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ
Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά γι‘αυτόν που πιστεύει» (Ιησούς Χριστός - Μάρκος 9:23).
Η χριστιανική πίστη είναι η μοναδική ζωντανή και
δυναμική πίστη. Είναι η πίστη που κατορθώνει το
αδύνατο. Ο Θεός μας είναι ο Θεός που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Θεανθρώπου και έχει να δείξει με τη ζωή Του ότι είναι πρόθυμος να μας συμπαρασταθεί σε κάθε μας πρόβλημα, δυσκολία και
ανάγκη. Είναι ο Θεός που μας αγαπάει και το έδειξε
αυτό, στέλνοντας το Γιο Του να γεννηθεί από την
Αγία Παρθένο Μαρία, για να πεθάνει επάνω στο
σταυρό, ώστε καθένας που μετανοεί για την αμαρτωλή του ζωή και με πίστη ζητάει να σωθεί από την
αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο, να γίνεται ένας καινούργιος άνθρωπος.
Ο Θεός των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και
Πατέρων της Εκκλησίας και της Ιστορίας είναι ζωντανός Θεός που έχει άμεσο ενδιαφέρον για το σύγχρονο άνθρωπο. Ένας Θεός που αγαπάει υπερβολικά τον άνθρωπο και θέλει να τον βοηθήσει με δύναμη και αγάπη σε όλες του τις ανάγκες. Ο Θεός, ο
Τριαδικός Θεός, είναι ζωντανός σήμερα και θέλει να
12

δείξει τη ζωντάνια Του και την παρουσία Του με
εξαιρετικά δυναμικό και μεγαλοπρεπή τρόπο.
Ναι! Ο Κύριος είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ο Κύριος είναι ο Μόνος που σώζει, ελευθερώνει και θεραπεύει αυτούς που Τον παραδέχονται
Κύριό τους και Πατέρα τους.
Η πιο βαθιά επιθυμία και ευχαρίστηση του Θεού
είναι να βλέπει τον άνθρωπο που έχει πιστέψει στον
Χριστό, ως Κύριο και Σωτήρα του, να είναι κάθε μέρα και πιο πολύ δυνατός και ευτυχισμένος. Από την
άλλη πλευρά, η σωστή ζωή του ανθρώπου αυτού
ικανοποιεί τον Θεό και Τον κάνει να στραφεί σ’ αυτόν για να φροντίσει με υπερφυσικό και δυναμικό
τρόπο τις καθημερινές του ανάγκες. Ο Λόγος του
Θεού λέει: «έλπιζε ..., ευφραίνου..., ανάθες.,.,αναπαύου επί τον Κύριον και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου» (Ψαλμός 37: 3 - 7).
Για τον Θεό δεν υπάρχει πρόβλημα που να μη λύνεται. Το αδύνατο σε μας είναι δυνατό στον Θεό
(Λουκάς 18:27). Ο Θεός αρέσκεται στα δύσκολα και
τα αδύνατα γιατί εκεί φαίνεται η δύναμή Του (Μάρκος 9:22 - 27).
Για το Θεό δεν υπάρχει ανάγκη που να μην μπορεί να ικανοποιηθεί. Όλες οι ανάγκες είναι το ίδιο
εύκολες να τις φροντίσει και σπουδαίες να τις προσέξει (Ματθ. 6:25 - 34). Για τον Θεό δεν υπάρχει
ασθένεια που να μην μπορεί να θεραπεύσει. Όλες οι
ασθένειες είναι γι’ Αυτόν εύκολο να τις θεραπεύσει
και σπουδαίες να τις προσέξει (Ματθ. 20:30 - 34). Τα
μάτια του Θεού και τα αυτιά, λέει ο Απόστολος Πέτρος (Α’ Πέτρου 3:12) είναι συγκεντρωμένα στις αν13

θρώπινες ανάγκες αυτών που Τον αναγνωρίζουν ως
Πατέρα τους και ζούνε κάθε μέρα τη ζωή του Ευαγγελίου. Σ‘ αυτούς που Τον αγαπούν και επικοινωνούν μαζί Του κάθε μέρα και κάθε στιγμή, ο Θεός δίνει άφθονα και πλούσια αγαθά (Ψαλμ. 81:10). Οι
αποθήκες του ουρανού ποτέ δεν εξαντλούνται. Όλα
τα αγαθά που χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος
παραμένουν αιώνια «σκονισμένα» στις αποθήκες
του Θεού, γιατί δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι εκείνοι
που Τον αγαπούν με έργα και μ‘ όλη τους την καρδιά για να τους τα δώσει.
Καθώς πλησιάζουμε στη Δευτέρα Παρουσία και
οι δυνάμεις του Σατανά εργάζονται ακούραστα νύχτα και μέρα για την καταστροφή μας, ο Θεός θέλει
να στείλει το Άγιο Πνεύμα στην Πατρίδα μας και στη
ζωή κάθε ανθρώπου για να κάνει μεγάλα και θαυμαστά (Πραξ. 2: 17,18).
Ναι! Ο Κύριος κάνει θαυμαστές επεμβάσεις στη
ζωή μας! Ο Κύριος σε πολλά μέρη του κόσμου κάνει αυτά που «μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε και
καρδιά ανθρώπου δεν έχει επιθυμήσει» ( Α’ Κορινθ.
2 : 9). Ο Θεός είναι ζωντανός σήμερα. Όποιος μένει
σε μια τυπική, γενική πίστη για τον Θεό, δεν μπορεί
να καταλάβει τι θα πει Θεός. Όποιος όμως πιστεύει
ότι ο Θεός είναι Παντοδύναμος και Πανάγαθος, Τον
βλέπει πολύ ζωντανά στην καθημερινή του ζωή να
ικανοποιεί τις ανάγκες του, να λύνει τα προβλήματα του, να τον ελευθερώνει από τις σύγχρονες
ύπουλες παγίδες του Σατανά, να τον θεραπεύει, να
σώζει τα αγαπητά του πρόσωπα, να κάνει τα αδύνατα δυνατά.
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ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑ ΣΕΝΑ
Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, το
κακό και η διαφθορά έχουν τόσο μεγαλώσει και συνεχίζουν να μεγαλώνουν, ώστε είναι αδύνατον για
τον σύγχρονο άνθρωπο με τις δυνάμεις που διαθέτει να τα νικήσει, να ελευθερωθεί από αυτά και να
ζήσει μια ήρεμη, ανθρώπινη και ευτυχισμένη ζωή.
Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται απαραίτητα
μια υπεράνθρωπη καλή δύναμη που θα αναλάβει
αυτή το έργο της πνευματικής του εσωτερικής λευτεριάς.
Η δύναμη αυτή στον πλανήτη μας δεν υπάρχει.
Η μοναδική, καλή, δοκιμασμένη δύναμη που έχει
βοηθήσει αφάνταστα και συνεχίζει να βοηθά, είναι
ο Θεός. Ο Παντοδύναμος, Πανάγαθος, Πολυέλαιος
και Πολυεύσπλαχνος Θεός. Ο Θεός που φανερώθηκε με το μοναδικό Πρόσωπο, το Δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, τον Θεάνθρωπο που γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο, τον Κύριο Ιησού Χριστό, το μοναδικό Σωτήρα και βοηθό του σύγχρονου
ανθρώπου. Όποιος, με συντριβή για τις αμαρτίες
του και με πίστη στο έργο που Αυτός έκανε επάνω
στο σταυρό, Τον ζητά στη ζωή του ως Σωτήρα και
15

Κύριο, αυτός ελευθερώνεται αμέσως μια για πάντα
και ζει μετά και πειραματίζεται κάθε μέρα την Παντοδυναμία και τη μεγάλη Του αγάπη στη ζωή του.
Όποιος έχει το Χριστό Σωτήρα και Κύριο στη ζωή
του, έχει και τον Πατέρα Θεό (Β’ Κορινθ. 6:16) και το
Πανάγιο Πνεύμα (Κορινθ. 3:16). Η Αγία Τριάδα μένει
μέσα του και Αυτή νικάει οποιοδήποτε κακό και αδύνατο γι’ αυτόν. Ο «άνωθεν» γεννημένος Χριστιανός
καθημερινά διαπιστώνει ότι ο Θεός που είναι μέσα
του, είναι η δύναμη, η αγάπη, η χαρά, η νίκη σε όλες
τις περιστάσεις και σε όλα του τα προβλήματα. Είναι Αυτός που βοηθά τον συνειδητό Χριστιανό να κάνει ανδραγαθίες (Ψαλμ. 60:12) και να μετατρέπει τα
αδύνατα σε δυνατά (Μάρκ. 10:27).
Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι τώρα είναι ο καιρός να δοκιμάσει τον
Θεό. Αυτόν που το θείο Του πάθος είναι η αγάπη
στον άνθρωπο και η χρησιμοποίηση της Παντοδυναμίας Του για την ελευθερία, τη θεραπεία, τη λύση
των προβλημάτων και τη σωτηρία του. Αν θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι κακός και ζητά το κακό του ανθρώπου, όλοι δίκαια θα επαναστατούσαμε γιατί
όλοι πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι καλός, είναι Θεός
αγάπης.
Το ερώτημα όμως που αυτόματα δημιουργείται
είναι: Αφού ο Θεός είναι καλός, Θεός αγάπης, τότε
γιατί τόσος πόνος και τόση δυστυχία γύρω μας: Η
απάντηση είναι: Αυτός ο Παντοδύναμος Θεός της
αγάπης δεν μπορεί να εξασκήσει την Παντοδυναμία
Του και την απέραντη αγάπη Του στον άνθρωπο,
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γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται συνειδητά μακριά από
Αυτόν, κλεισμένος στον εαυτό του, στις αδυναμίες
του, στα πάθη του και στον εγωισμό του. Ο Θεός
έφτιαξε τον άνθρωπο με ελεύθερη βούληση και τον
προσκαλεί με το στόμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού λέγοντας: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι
και οι φορτωμένοι και Εγώ θα σας ξεκουράσω
(Ματθ. 11:28). Και ο άνθρωπος απαντά: «Δεν έρχομαι».
Όλοι όσοι κατάλαβαν ότι είναι «κουρασμένοι και
φορτωμένοι» και ταπεινώθηκαν ζητώντας τη σωτηρία τους, ο Κύριος τους δέχτηκε, τους ξεκούρασε,
τους ξεφόρτωσε, τους έκανε καινούργιους ανθρώπους, καινούργια δημιουργήματα (Β‘ Κορινθ. 5:17).
Το Αγιο Πνεύμα που τους αναγέννησε, τους μεταμόρφωσε και τους δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουν νικηφόρα τα σύγχρονα κακά. Είναι οι υπερ-νικητές της ζωής, οι συνειδητοί Χριστιανοί, τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας που απολαμβάνουν τις χάρες και τις ευλογίες της πνευματικής και μυστηριακής ζωής. Τα καθημερινά προβλήματα, μικρά και μεγάλα, είναι προκλήσεις για να φανερωθεί η υπεράνθρωπη δύναμη του Θεού. Ο Απ. Παύλος γράφει: «Ας
είναι δοξασμένος ο Θεός, που μας οδηγεί πάντοτε σε
θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού» (Β’ Κορινθ.
2:14). Η δύναμη του Χριστού είναι η μοναδική εγγυημένη δύναμη που σώζει, ελευθερώνει και θεραπεύει τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο.
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Ο ΘΕΟΣ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΠ’ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα προβλήματα είναι οι μεγάλες ευλογίες του Θεού και οι μοναδικές ευκαιρίες της ζωής μας για να γίνουμε καλύτεροι και δυνατότεροι. Ο Κάρολος Κέττερινγκ, φημισμένος ερευνητής της Φυσικής, έλεγε :
«Δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς προβλήματα. Τα
προβλήματα κάνουν το μυαλό μου να δουλεύει. Τους
βοηθούς μου τους συμβουλεύω να μου φέρνουν τα
προβλήματά τους, γιατί αυτά με δυναμώνουν». Ένας
σοφός άνθρωπος είπε : «Δώσε μου έναν άνθρωπο με
δέκα προβλήματα. Μη μου δίνεις έναν με πέντε. Αυτός που έχει δέκα προβλήματα είναι πιο δυνατός και
ζωντανός, από αυτόν που έχει πέντε».Όταν λοιπόν,
μας παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, αντί να παραπονιόμαστε, να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε το
Θεό γι’ αυτή την ευκαιρία που μας δίνει να μάθουμε
καινούργια πράγματα. Κάθε πρόβλημα ανοίγει κι ένα
καινούργιο δρόμο να διδαχθούμε καινούργιες αλήθειες. Κάθε πρόβλημα είναι μια καινούργια μέθοδος του
Θεού για να αποκτήσουμε ειδικές γνώσεις πάνω στο
θέμα αυτού του προβλήματος. Γι’ αυτό, όταν μας
«χτυπάει» ένα πρόβλημα, αντί να παραπονιόμαστε,
να ρωτάμε τον Κύριο : «Κύριε, τι θέλεις να με διδάξεις
με το πρόβλημα αυτό; Ποιό είναι το βαθύ μάθημα
18

που πρέπει να πάρω;» Με την προσδοκία, λοιπόν,
της μοναδικής αυτής ευκαιρίας για κάτι μεγάλο και
καινούργιο, με τη δύναμη και τη βοήθειά Του, να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία κάθε πρόβλημα.
Όσο και να θέλουμε να ζούμε χωρίς προβλήματα,
η πραγματικότητα της ζωής μάς διδάσκει ότι τα προβλήματα, σαν ζωντανοί οργανισμοί που είμαστε,
πάντοτε θα υπάρχουν. Αυτοί που δεν έχουν προβλήματα βρίσκονται κάτω από τα κυπαρίσσια, στα
νεκροταφεία. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι όμως
νεκροί. Ένα, λοιπόν, απλό συμπέρασμα που βγαίνει
από αυτή την αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα είναι
αποδείξεις ζωής. Και μάλιστα, όσο πιο πολλά έχουμε, τόσο πιο ζωντανοί είμαστε. Έτσι, αντί να
παραπονιόμαστε, να χαιρόμαστε που είμαστε ζωντανοί και να δοξάζουμε το Θεό που είναι πρόθυμος
και δυνατός να μας βοηθήσει να τα λύσουμε. Ένας
σύγχρονος σοφός, όταν έρχονταν οι νέοι να παραπονεθούν για κάποιο πρόβλημα τους έλεγε: «Ω! Πώς
έχεις αυτό το πρόβλημα; Συγχαρητήρια! Από το πρόβλημά σου αυτό μεγάλα και υπέροχα πράγματα θα
έρθουν στη ζωή σου». Κάθε πρόβλημα έχει το αδύνατό του σημείο. Για να το βρεις, πρέπει να κάνεις το
πρόβλημά σου μικρά - μικρά κομματάκια. Καθώς το
αναλύεις, θα διαπιστώσεις, πρώτον ότι δεν είναι και
τόσο τρομερό όσο νόμιζες. Δεύτερον, θα βρεις κάτι
υπέροχο στο πρόβλημα αυτό. Κάθε πρόβλημα φέρνει και ένα ανεκτίμητο δώρο, μια εμπειρία και μια βαθύτερη κατανόηση κάποιου τομέα της ζωής, που για
σένα ήταν άγνωστος μέχρι τότε. Και τρίτον, θα βρεις
οπωσδήποτε τη λύση. Κανένα πρόβλημα δεν είναι πιο
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μεγάλο από τον Θεό. Αν ήταν, τότε το πρόβλημα αυτό θα ήταν ο Θεός. Η βοήθεια του Θεού στο πρόβλημά σου είναι μεγαλύτερη από το πρόβλημα. Κάποιος έλεγε: « Με το Θεό είναι αδύνατον να αποτύχεις». Με τον Θεό στη ζωή σου μπορείς να λύσεις
οποιοδήποτε πρόβλημα. Πρέπει, λοιπόν, να ζητήσεις
ο Θεός, ο Παντοδύναμος και Πανάγαθος να έρθει στη
ζωή σου. Πρέπει να παραδεχτείς ότι έζησες μακριά
από το Θεό όλη σου τη ζωή, παρά τις κάποιες
«εκλάμψεις πνευματικότητας» που είχες και έχεις κατά καιρούς. Θα πρέπει να ζητήσεις ο Κύριος Ιησούς
Χριστός να γίνει ο δικός σου Σωτήρας και Κύριος,
ώστε ο Θεός να βάλει μέσα σου το Πνεύμα το Άγιο,
το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, που είναι Θεός, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβεις το πρόβλημα και θα σου δώσει τη
δύναμη να το λύσεις. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Ζωντανός Θεός που ενεργεί δυναμικά σε κάθε δύσκολο πρόβλημα και σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής σου.
Τα προβλήματα, λοιπόν, δεν είναι για να κάνουν
τη ζωή μας δύσκολη. Τα προβλήματα είναι ευκαιρίες
που μας δίνει ο Θεός για να γίνουμε σοφότεροι και
δυνατότεροι. Τα προβλήματα είναι υπέροχα και ανεκτίμητα, γιατί μας φανερώνουν πόσο ζωντανοί και
δυνατοί είμαστε να τα λύνουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τα προβλήματα, όσο και να μας στεναχωρούν και να μας πιέζουν, είναι οι ευκαιρίες που
ο Θεός μας δίνει να δείξουμε τη πίστη μας σ‘ Αυτόν.
Όσο μεγάλο κι αν είναι το πρόβλημα, δεν είναι πιο μεγάλο από τον Θεό. Ο Θεός όλα τα νικάει.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Η σύγχρονη ζωή γίνεται και θα γίνεται κάθε μέρα
και πιο δύσκολη, πιο απάνθρωπη και με πιο μεγάλα
και ασήκωτα βάρη. Ο άνθρωπος, παρά τα πολλά
αγαθά, θα αγριεύει περισσότερο. Ο Απ. Παύλος,
πριν από 2000 χρόνια έγραψε στο Τιμόθεο (Β‘ Τιμ.
3:1-5) τα παρακάτω για τον σημερινό άνθρωπο:
«Τούτο γνώριζε, ότι κατά τας τελευταίας ημέρας θα
έλθουν καιροί δύσκολοι. Διότι οι άνθρωποι θα είναι
εγωϊστές, φιλάργυροι, φαντασμένοι, υπερήφανοι,
βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι,
άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι, φίλοι της ηδονής μάλλον παρά φίλοι του
Θεού, άνθρωποι που έχουν την εξωτερική μορφή
της ευσέβειας αλλά με τη ζωή τους αρνούνται τη δύναμή της. Και τούτους απόφευγε». Μια ματιά στις
εφημερίδες, στην τηλεόραση, στους δρόμους και
στις δουλειές, μας πείθει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος
είναι πραγματικά όπως τον περιγράφει η Αγία Γραφή.
Για την κατάσταση αυτή του ανθρώπου μία και
μόνο μία λύση υπάρχει: Ο άνθρωπος να ζητήσει τη
βοήθεια του Θεού. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει
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το σύγχρονο άνθρωπο τέλεια, αποτελεσματικά και
μόνιμα είναι ο Θεός. Ο Θεός και θέλει και μπορεί να
βοηθήσει τον άνθρωπο. Το παράπονο του Θεού είναι ότι δεν βρίσκει άνθρωπο που θα Του ζητήσει να
λύσει τα άλυτά του προβλήματα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, απορρίπτοντας τον Θεό από τη ζωή του,
απορρίπτει τη μοναδική δύναμη που μπορεί να τον
βοηθήσει και έτσι μένει ισόβια σκλάβος στα δεσμά
της απόγνωσης. Ο Θεός από την άλλη πλευρά
ακούραστα επιμένει να προσκαλεί τον άνθρωπο να
τον ελευθερώσει από τα σύγχρονα ασήκωτα φορτία και να τον κάνει δυνατό και ελεύθερο. Ο Θεός
λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω» (Ματθ. 11:28),
και ο άνθρωπος επιμένει να στηρίζεται σε ανθρώπινες δυνάμεις.
Έτσι, υποφέρει, γεμίζει με άγχη, με στενοχώριες,
με κατάθλιψη και συνεχίζει να ζει μια δυστυχισμένη
ζωή.
Ο Θεός είναι και λέγεται Θεός, γιατί μπορεί και
θέλει να κάνει στον άνθρωπο αυτά που ο άνθρωπος
δεν μπορεί να κάνει στον εαυτό του. Το κύριο ενδιαφέρον του Θεού είναι η απόλυτη ελευθερία από όλα
τα εσωτερικά και εξωτερικά δεσμά του ανθρώπου.
Έχει ειδικευτεί, μέσα στους αιώνες, να κάνει τους δυστυχισμένους ευτυχισμένους, τους δούλους ελεύθερους, τους ανίκανους ικανούς, τους θλιμμένους χαρούμενους, τους άρρωστους υγιείς και τους χτυπημένους από τη ζωή αποκαταστημένους και θεραπευμένους.
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Σαν σύγχρονος άνθρωπος που είσαι, αγαπητέ
μου, ζώντας σε μια κοινωνία που συνέχεια διαμορφώνεται αρνητικά, δεν έχεις καμιά ελπίδα να καλυτερεύσεις τη ζωή σου ουσιαστικά. Οι ανθυγιεινές
συνθήκες του μολυσμένου περιβάλλοντός μας, η κακή οικονομική κατάσταση, η ταραχή που επικρατεί
τόσο στην κοινωνία μας όσο και στα βάθη κάθε ανθρώπου, θα κάνει τη ζωή σου κάθε μέρα και πιο
ανυπόφορη. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ήρθε
στον κόσμο για να σου δώσει ελευθερία, δύναμη και
χαρά. Χρειάζεσαι απαραίτητα την ουσιαστική αυτή
ελευθερία, δύναμη και χαρά που μόνο ο Σωτήρας
και Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να σου δώσει.
Πρέπει απαραίτητα να ελευθερωθείς από τις
σύγχρονες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις και να
ζήσεις επιτέλους όπως ο Θεός σ‘ έφτιαξε να ζεις:
ελεύθερος, δυνατός και ευτυχισμένος. Για να γίνει
όμως αυτό, θα πρέπει απαραίτητα να παραδεχτείς
ότι απέτυχες να γίνεις από μόνος σου ένας τέτοιος
άνθρωπος. Θα πρέπει λοιπόν, να το ομολογήσεις
στο Θεό και να Του ζητήσεις να σε συγχωρέσει, να
σε δεχτεί και να σε κάνει έναν καινούργιο άνθρωπο.
Μη φοβάσαι τον Θεό. Ο Θεός σ‘ αγαπάει και θέλει
να σε κάνει τον πιο δυνατό, ελεύθερο και ευτυχισμένο άνθρωπο. Ζήτησέ Τον στη ζωή σου και θα γίνεις.
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ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύει ότι οι βασικές και
απαραίτητες ανάγκες του είναι: το χρήμα, η καλή οικογενειακή ζωή, η αποδοτική εργασία, η μόρφωση, η ελευθερία,
η καλή φήμη, οι απολαύσεις, η ικανοποίηση των ονείρων
του. Μια σοβαρή όμως μελέτη του σύγχρονου ανθρώπου
μάς δείχνει ότι «οι πρώτες βασικές και απαραίτητες ανάγκες του ανθρώπου είναι δύο: «Η δύναμη και η αγάπη».
Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται μια μεγάλη δύναμη
για να αντισταθεί στο κακό που πληθαίνει γύρω του και για
να χαλιναγωγήσει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τα παράνομα συμφέροντά του και πάνω απ‘ όλα τον εγωισμό του.
Τέτοια όμως μεγάλη δύναμη ο σύγχρονος άνθρωπος δεν διαθέτει. Η πολυσύνθετη σύγχρονη ζωή τον έχει εξαντλήσει
σωματικά, διανοητικά, ψυχικά και πνευματικά. Χρειάζεται,
λοιπόν, μια μεγάλη υπερφυσική δύναμη έξω από αυτόν. Και
η δύναμη αυτή είναι ο ίδιος ο Θεός.
Ο Θεός διαθέτει τη μεγάλη δύναμη που χρειάζεται ο άνθρωπος. Μόνον η δύναμή Του μπορεί και τον ελευθερώνει
και τον καθαρίζει από κάθε κακό του παρελθόντος. Μόνον
η δύναμή Του τον αναγεννά, τον κάνει έναν εντελώς καινούργιο άνθρωπο με υπερφυσικές, τεράστιες δυνάμεις που από
τη στιγμή της αναγέννησής του ενεργούν με δύναμη στη ζωή
του και στο περιβάλλον του. Η υπερφυσική αυτή δύναμη
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του Θεού είναι το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που
μπαίνει και μένει στη ζωή του ανθρώπου. Για να γίνει αυτό,
ο Θεός όρισε ότι ο άνθρωπος πρέπει να μετανοήσει (Πραξ.
3:19) για όλη του τη ζωή που έζησε μακριά από τον Θεό,
να λυπηθεί βαθιά γι αυτό και με πίστη (Πραξ. 16:31) στο
λυτρωτικό έργο του Χριστού στο σταυρό να ζητήσει ο Θεός να τον συγχωρήσει και να τον δεχτεί. Αυτός είναι ο μόνος
τρόπος σωτηρίας του ανθρώπου όπως περιέχεται στην
Αγία Γραφή από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και
των Αγίων Αποστόλων και Πατέρων της Εκκλησίας.
Όταν ο άνθρωπος γίνει ένας καινούργιος άνθρωπος, τότε έρχονται στη ζωή του όλες εκείνες οι αρετές και οι δυνάμεις της χριστιανικής ζωής, που πρώτη είναι η αγάπη (Γαλ.
5:22).
Ο σύγχρονος άνθρωπος στερείται αγάπης. Δεν έχει αγάπη, δεν ζει με αγάπη και δεν βρίσκει αγάπη. Το κίνημα των
Χίπις διαλύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεη της Καλιφόρνιας, όταν πέντε χιλιάδες χίπις μαζεύτηκαν ψάχνοντας
για αγάπη. Δεν βρέθηκαν 5.000 άλλοι χίπις να δώσουν αυτή την αγάπη και έτσι το κίνημα διαλύθηκε.
Όλοι μας μιλάμε για αγάπη. Μας αρέσει να μας αγαπούν. Αναφερόμαστε όμως στην αγάπη, χωρίς να ξέρουμε
ποια είναι η πραγματική αγάπη. Η λογοτεχνία, το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, ο περιοδικός τύπος, η μουσική ασχολούνται με την αγάπη, εννοώντας τις
περισσότερες φορές τον ιδιοτελή, εγωιστικό, σαρκικό έρωτα.
Το πρώτο, όμως, γνώρισμα της αγάπης είναι να δίνει και
όχι να παίρνει. Αντίθετα, ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύει
ότι η αγάπη είναι να παίρνεις. Ο νέος και η νέα ψάχνουν να
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βρούν άνθρωπο που να τους αγαπάει και να τους καταλαβαίνει. Δεν ψάχνουν να βρούν άνθρωπο να τον αγαπήσουν
και να τον καταλαβαίνουν. Ο πολίτης αγαπάει την πολιτεία
για να παίρνει όχι για να δίνει. Τα ατομικά συμφέροντα είναι
πάνω από τα κοινωνικά. Έτσι ο αγώνας στη ζωή γίνεται
από κάθε άνθρωπο με σκοπό να ικανοποιήσει τον εαυτό
του. Γι’ αυτό η αγάπη έχει εξαφανιστεί στις μέρες μας.
Αντίθετα με το σύγχρονο πνεύμα, η αληθινή αγάπη
πηγάζει από το Θεό που δίνει και ποτέ δεν παίρνει. «Τόσο
αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε τον Γιο Του τον
μονογενή (το πιο πολύτιμο που είχε) για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ‘ Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιωαν. 3:16).
Η ευτυχία του Θεού βρίσκεται στο ότι έδωσε και συνέχεια
δίνει. Και δίνει σ‘ αυτούς που ζητάνε. Σ‘ αυτούς που έρχονται στα συγκαλά τους και με ειλικρινή συναίσθηση της
άθλιάς τους κατάστασης ζητάνε να τους κάνει καινούργιους ανθρώπους. Τότε ο Θεός κάνει το θαύμα της αναγέννησης. Το θαύμα των θαυμάτων σε μία στιγμή. Έτσι μεταμορφώνει τον ανήθικο, τον υλιστή, τον εγωιστή, τον φιλάργυρο σε ηθικό πνευματικό ετεροκεντρικό και γενναιόδωρο
άνθρωπο. Δηλαδή αληθινό άνθρωπο. Από τότε ο άνθρωπος αρχίζει να αγαπάει πραγματικά. Αρχίζει να προσφέρεται στους συνανθρώπους. Αρχίζει να ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και να τους βοηθάει. Η βαθιά του επιθυμία είναι να κάνει καλά έργα. Να κάνει τους άλλους χαρούμενους και
ευτυχισμένους. Και κάνοντας αυτό, ζει μια ευτυχισμένη ζωή.
Μαθαίνει ότι το μυστικό της ευτυχίας δεν είναι να παίρνεις,
αλλά να δίνεις. Έτσι, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα του κάθε μέρα και πιο πολύ νικάει το κακό και κάθε μέρα πιο πολύ αγαπάει πραγματικά τους συνανθρώπους του.
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Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Η διαμόρφωση της σύγχρονης πολυδιάστατης κοινωνίας είναι τέτοια, ώστε να κάνει τη ζωή μας δύσκολη και κουραστική. Τα καυσαέρια στις μεγαλουπόλεις, η σκληρή δουλειά, ο αθέμιτος και απάνθρωπος ανταγωνισμός σε όλους τους τομείς της ζωής, η
μανία για οικονομική πρόοδο και ευημερία, είναι οι
εξοντωτικές εκείνες δυνάμεις που καταστρέφουν ανεπανόρθωτα την υγεία μας. Από την άλλη πλευρά, τα
«φτηνά» και πολλές φορές ανύπαρκτα ιδανικά στους
μεγάλους και στους νέους, η κάθετη πτώση των αξιών
της ζωής, η υποβάθμιση του ανθρώπου σε ένα σεξουαλικό, υλιστικό και απάνθρωπο όν και το καθημερινό άγχος, κάνουν τη σύγχρονη ζωή αφόρητη και καταθλιπτική.
«Η Εταιρεία της Ρώμης» , που αποτελείται από
ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης, προβλέπει ότι η ανθρωπότητα συνέχεια βυθίζεται και οδηγείται σε μια ανεπανόρθωτη καταστροφή που κανένας δεν μπορεί να την σταματήσει.
Έτσι κάνουν έκκληση οι σύγχρονοι αυτοί σοφοί στον
Ο.Η.Ε., σε διεθνείς κοινωνικούς και θρησκευτικούς οργανισμούς να πάρουν μέτρα, ώστε η ολοκληρωτική
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καταστροφή της ανθρωπότητας να αργήσει όσο το
δυνατόν περισσότερο.
Ποιο, λοιπόν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας;
Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα βουνά αυτά της ηθικής και πνευματικής κατάρρευσης της
ανθρωπότητας;
Υπάρχει λύση;
Το μέλλον θα είναι αυτό που θα το κάνει ο καθένας
μας για τον εαυτό του. Αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό
που σχεδιάζουμε, αυτό που επιθυμούμε και αγωνιζόμαστε.
Όποιος αγαπάει τη ζωή, θα ζήσει ζωή αγάπης.
Όποιος μισεί τη ζωή, θα ζήσει ζωή μίσους. Ό,τι θα
σπείρει ο άνθρωπος αυτό και θα θερίσει (Γαλ. 6:7).
Για να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να
αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα προβλήματά του, θα
πρέπει να γεμίσει με τη δύναμη εκείνη που θα τον βοηθήσει και θα τον βοηθάει καθημερινά να δίνει λύσεις
στα προβλήματα αυτά. Η δύναμη όμως αυτή δεν
υπάρχει στον άνθρωπο. Υπάρχει μόνο στον Θεό. Η
υπεράνθρωπη δύναμη που χρειάζεται ο σύγχρονος
άνθρωπος βρίσκεται στον Παντοδύναμο και Πανάγαθο Θεό, που είναι πρόθυμος και διατεθειμένος να τη
δώσει σε κάθε άνθρωπο που Τον εμπιστεύεται.
Ο σύγχρονος, λοιπόν, άνθρωπος για να νικήσει τις
αρνητικές δυνάμεις που κάνουν τη ζωή του καταθλιπτική και αφόρητη, χρειάζεται μια ριζική αλλαγή και
ανακαίνιση. Τη δουλειά αυτή την κάνει μόνον ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Όταν ο Θεάνθρωπος έλεγε:
«Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι
και εγώ θα σας ξεκουράσω» (Ματθ. 11:28), το εννο28

ούσε και το έκανε. Έτσι, άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, με πολλά και διαφορετικά προβλήματα, πάθη και αρρώστιες, έρχονται στον Ιησού Χριστό,
ελευθερώνονται και γίνονται καινούργιοι άνθρωποι.
Το θαύμα της αναγέννησης του ανθρώπου από τον
Ιησού Χριστό κάνει τον άνθρωπο έναν καινούργιο και
δυνατό άνθρωπο. Ανθρωποι όπως ο τελώνης Ματθαίος, ο διανοούμενος Νικόδημος, ο βουλευτής Ιωσήφ
ο από Αριμαθαίας, γυναίκες με ανήθικη ζωή όπως η
Σαμαρείτισσα και η Μαρία η Μαγδαληνή, βρήκαν την
ειρήνη της ψυχής τους - το πιο πολύτιμο και σπάνιο
αγαθό της εποχής μας - και έγιναν δυνατοί για το καλό και ευτυχισμένοι.
Όποιος ειλικρινά καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατος
να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα κακά του παρόντος
και του μέλλοντος και με ταπείνωση και συντριβή ζητάει τη σωτηρία του, αυτός γίνεται ένας καινούργιος
άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός τον ανασταίνει κυριολεκτικά σε μια νέα ζωή. Ο απ. Παύλος βροντοφωνάζει:
«Όποιος είναι του Χριστού είναι καινούργιο δημιούργημα, τα παλιά πέρασαν όλα έγιναν νέα» (Β’ Κορινθ.
5:17). Ο Χριστός που κατοικεί μέσα στον ανακαινισμένο άνθρωπο, του δίνει τη δύναμή Του να αντιμετωπίζει τα πάντα νικηφόρα. Η δύναμη αυτή, που είναι το
Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το Αγιο Πνεύμα,
τον προστατεύει καθημερινά, τον βοηθάει, φροντίζει
τις ανάγκες του, και τον φωτίζει να παίρνει σωστές
αποφάσεις. Όποιος έχει το Χριστό, έχει τη μοναδική
Δύναμη.
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει προβλήματα. Στην πραγματικότητα όσο πιο ζωντανός και
δραστήριος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχει. Το να έχεις λοιπόν προβλήματα, δεν
είναι κακό, είναι φυσιολογικό. Τα προβλήματα είναι
και αυτά μέρος της ζωής μας. Μάλιστα είναι το μέρος εκείνο, που μπορεί να γίνει η αιτία μεγάλης προόδου στη ζωή μας και στη δουλειά μας. Τα προβλήματα δεν είναι πάντοτε πρόβλημα. Είναι πολλές φορές μια πρόκληση για να δραστηριοποιήσουμε τις
πνευματικές και σωματικές μας δυνάμεις για μια καλύτερη και πιο επιτυχημένη ζωή.
Ας μην ξεχνούμε, επίσης, ότι δεν είμαστε μόνο
εμείς που έχουμε προβλήματα. Πίσω από τα χαμόγελα, τις επιδείξεις, τη φαινομενική σιγουριά στη
ζωή, κρύβονται άνθρωποι με πολλά βάρη, με ατομικά και οικογενειακά προβλήματα, με χρόνιες αρρώστιες και με μόνιμες ανυπόφορες καταστάσεις.
Είτε, λοιπόν, το θέλουμε, είτε όχι, θα ζούμε πάντοτε μέσα στα προβλήματα. Και μαζί με τα δικά μας
ατομικά και οικογενειακά προβλήματα, θα έχουμε
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και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής, που είναι
τα καυσαέρια, οι θόρυβοι, η εξάπλωση της ανηθικότητας, της ανεργίας, οι σύγχρονες ασθένειες του άγχους, της κατάθλιψης, της μελαγχολίας και της στενοχώριας.
Το πάρα πολύ όμως ευχάριστο γεγονός είναι ότι
τα προβλήματα λύνονται. Μερικά από αυτά λύνονται με τις ανθρώπινες δυνάμεις και με τα ανθρώπινα μέσα. Πολλά όμως, πάρα πολλά, λύνονται με την
υπερφυσική δύναμη του Θεού. ‘Οταν, λοιπόν, ο σύγχρονος άνθρωπος καταλάβει ότι όλα τα προβλήματα δεν μπορεί να τα λύσει μόνος του και ότι ο Θεός
με μεγάλη χαρά θα του τα λύσει, τότε η ζωή αρχίζει
στον άνθρωπο αυτό να χαμογελάει. Τα άλυτα, λοιπόν, προβλήματα, και ιδιαίτερα τα εσωτερικά και
ψυχολογικά, μπορούν να λυθούν από τον Θεό. Όσοι
κάποτε στη ζωή μας διαπιστώσαμε ότι μόνοι μας
δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας και
πήγαμε στο Θεό με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη και
Του ζητήσαμε να αναλάβει, όχι μόνον τα προβλήματα αυτά, αλλά και ολόκληρη τη ζωή μας, αυτός μας
καλοδέχτηκε, μας έκανε καινούργιους ανθρώπους,
μας έλυσε πάρα πολλά προβλήματα και μας έδωσε
και μας δίνει δύναμη να αντιμετωπίσουμε αυτά που
θα λυθούν αργότερα.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, λόγος για κανέναν άνθρωπο
να ζει με άλυτα προβλήματα. Τα προβλήματα του
σύγχρονου ανθρώπου, όσο μεγάλα, δύσκολα και
άλυτα κι αν είναι, μπορούν να λυθούν από το Θεό.
Και μπορούν να λυθούν, γιατί ο Θεός είναι Παντο31

δύναμος, Παντογνώστης, Πάνσοφος και Πανάγαθος. Οι ιδιότητες αυτές του Θεού είναι μοναδικές
στο σύμπαν, και είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει
ικανές και δυνατές για να ελευθερώσουν τον άνθρωπο από τα προβλήματά του.
Στο σύγχρονο κουρασμένο και ταλαιπωρημένο
άνθρωπο μένει να παραδεχτεί την ανικανότητά του
να λύσει τα προβλήματά του, την αποτυχία του, να
νικήσει τις αρνητικές εκείνες δυνάμεις που τον υποδουλώνουν εσωτερικά και να στραφεί ταπεινά και
ειλικρινά στον Θεό ζητώντας τη δική Του επέμβαση
στη ζωή του. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος δεν δεχτεί
την ανικανότητά του να λύσει ιδιαίτερα τα εσωτερικά του προβλήματα και δεν παραδώσει με συντριβή
ολόκληρη τη ζωή του στον Θεό της δύναμης και της
αγάπης, θα ζει και θα συνεχίσει να ζει με το άγχος
των προβλημάτων. Όταν όμως ο Θεός γίνει ζωή του
ανθρώπου, Σωτήρας και Ελευθερωτής, τότε Αυτός
αναλαμβάνει να λύσει τα προβλήματά του. Ο Θεός
και μόνον ο Θεός είναι η λύση σ‘ όλα τα σύνθετα και
δυναμικά σύγχρονα προβλήματα. Δοκίμασε και θα
δεις.
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Η γέννηση, τα θαύματα, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη και ο ερχομός του Ιησού Χριστού στη
Δευτέρα Παρουσία, έναν και μόνο ένα σκοπό έχουν.
Να αποδείξουν την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Απ. Παύλος περιγράφει την αγάπη αυτή
του Θεού με τα παρακάτω λόγια : «Ο Θεός δείχνει
την αγάπη Του σε μας, διότι ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας» (Ρωμ. 5:8). Ο Απ.
Ιωάννης, ζώντας με τον Ιησού Χριστό και βλέποντας
ζωντανά στη ζωή Του την αγάπη του Θεού για τον
άνθρωπο, γράφει : «Ο Θεός μας έδωσε ζωή αιώνιον,
και η ζωή αυτή υπάρχει εις τον Υιόν Του. Όποιος
έχει τον Υιόν, έχει τη ζωή, όποιος δεν έχει τον Υιόν
του Θεού, δεν έχει τη ζωή» (Α‘ Ιωάν. 5:11,12). Έτσι
η ζωή, η πραγματική ζωή, η ζωή της ειρήνης και της
χαράς είναι ο Ί δ ι ο ς ο Ιησούς Χριστός. Όποιος μετανοεί και πιστεύει σ‘ Αυτόν, αποκτάει μια υπέροχη
ζωή εδώ κάτω στη γη και μια ακόμα πιο υπέροχη
μετά στην αιωνιότητα.
Η τελειοποίηση του έργου «της ζωής», που είναι
ο Ιησούς Χριστός και που προσφέρεται δωρεάν σε
κάθε άνθρωπο, έγινε με την ανάστασή Του. Ο Απ.
33

Πέτρος στο πρώτο του κήρυγμα μετά την Πεντηκοστή είπε: «Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πας ο οίκος
του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν
αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε» (Πραξ.2:35). Ο Ιησούς με την ανάστασή
Του αποδείχθηκε Κύριος της ζωής και του θανάτου.
Η ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν αυτή που έκανε και κάνει τη διαφορά από τους άλλους μύστες και
αρχηγούς θρησκειών. Όλοι πέθαναν και τάφηκαν
όπως κάθε άνθρωπος. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε,
τάφηκε, άλλα την τρίτη μέρα αναστήθηκε. Έτσι, έγινε Κύριος της ζωής και του θανάτου και έχει το δικαίωμα ως «Υιός Θεού εν δυνάμει» να δίνει ζωή
άφθονη και πλούσια εδώ κάτω στη γη (Ιωαν. 10:10)
και μετά τον θάνατο ζωή αιώνια (Ιωάν.3:16).
Η δύναμη της ανάστασης του Χριστού είναι μια
ζωντανή καθημερινή εμπειρία, γιατί ο αναστημένος
Χριστός είναι ζωντανός στα δεξιά του Πατέρα Θεού,
συνεχίζοντας το έργο της αγάπης του στον άνθρωπο με το να μεσιτεύει στον Πατέρα Θεό για τις ανθρώπινες ανάγκες. Ο Απ. Παύλος γράφει, «...Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, όστις και
μεσιτεύει υπέρ ημών» (Ρωμ. 8:34). Το υπέροχο της
χριστιανικής πίστης είναι ότι έχει ένα ζωντανό Κύριο, που μένει στους αιώνες στο πλευρό κάθε ανθρώπου που ζητάει την αγάπη Του, την προστασία
Του και τη δύναμή Του, τον Ιησού Χριστό.
Ο θάνατος, η ανάσταση και η θέση του Κυρίου
Ιησού Χριστού στα δεξιά του Πατέρα είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά για το σύγχρονο, φορτωμένο με
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τόσα άγχη και βάρη, άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός,
πέθανε και αναστήθηκε για να ελευθερώσει κάθε άνθρωπο που Τον επικαλείται, από ολόκληρο το καταθλιπτικό του παρελθόν, να του χαρίσει μία νέα
ζωή εδώ κάτω στη γη, μια αιώνια ζωή μετά τον θάνατό του και μια μόνιμη, υπερβολικά μεγάλη δύναμη,
όσο ζει. Έτσι, πρέπει να τονιστεί ξανά και ξανά ότι
ο Χριστός, αναστημένος και ζωντανός, μεσιτεύει, ζητάει από τον Πατέρα Θεό να επεμβαίνει κάθε φορά
που ο πιστός έχει την ανάγκη Του.
Η μοναδική ελπίδα για μια σωστή, ισορροπημένη
και πλούσια εσωτερικά ζωή, είναι ο άνθρωπος να
στραφεί με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό
και να Τον ζητήσει Σωτήρα και Κύριο στη ζωή του.
Η σωτηρία του ανθρώπου και η φροντίδα του μέχρι
τη στιγμή που θα φύγει για τον ουρανό είναι αποκλειστικό έργο του Κυρίου της ζωής και του θανάτου, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όσοι με ειλικρινή μετάνοια και πίστη στο έργο που έκανε επάνω στο Σταυρό ζήτησαν τη σωτηρία τους, έγιναν
καινούργιοι άνθρωποι, ζώντας μια καινούργια ζωή
και βλέποντας τη δύναμή Του σε καθημερινές τους
ανάγκες. Όποιος θέλει μια τέτοια ζωή, δεν έχει παρά να ζητήσει τη μοναδική «αναστημένη» ζωή, τη
μόνη ζωή που έχει τη δύναμη να τον περάσει από
τούτο τον κόσμο νικητή και ευτυχισμένο.
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Η σύγχρονη πολυσύνθετη ζωή κομματιάζει όλο και
περισσότερο την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η πολυφωνία των συμφερόντων, των δραστηριοτήτων και
των αγαθών συνθέτουν μια χορωδία που τραγουδάει
τρομερά φάλτσα. Ζούμε σε μια δύσκολη ταραγμένη
εποχή. Τα πάθη κυριαρχούν στις καρδιές των ανθρώπων. Η βία και η τρομοκρατία κάθε μέρα και πιο πολύ
γίνονται καθημερινές επικίνδυνες εκδηλώσεις. Η διαφθορά και η ανηθικότητα σε υψηλά και χαμηλά κοινωνικά στρώματα παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Οι
αιρέσεις, οι δαιμονικές και ανατολικές θρησκείες αλωνίζουν τη χώρα μας με καταστρεπτική μανία. Η διαφθορά του πολιτικού κόσμου, οι θρησκευτικές και κοινωνικές διαμάχες ταράζουν την κοινωνία. Η ελευθερία θυσιάζεται στο βωμό της ασυδοσίας. Οι πολεμικές εστίες
αντί να λιγοστεύουν, αυξάνονται. Το πιο τραγικό όμως
απ‘ όλα είναι η αισθητή και συνειδητή εχθρική στάση
υπευθύνων και ανεύθυνων εναντίον του Θεού. Το κέντρο της ζωής έχει γίνει η ύλη, η πρόσκαιρη απόλαυση,
η ηδονή, η εφήμερη ικανοποίηση, η απάτη, η κλοπή και
η «κομπίνα». Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία μιας διαλυμένης κοινωνίας με ανθρώπους αγχώδεις, καταθλιπτικούς, δυστυχισμένους και μισότρε36

λους. Η πλειοψηφία του λαού ζητάει : πολύ, τώρα και
χωρίς κόπο. Ζητάει, και κανείς δεν έχει να δώσει. Λύση
εδώ κάτω στον πλανήτη μας δεν υπάρχει.
Ο σύγχρονος ταλαιπωρημένος άνθρωπος δεν έχει
καμιά επιλογή. Δύναμη για να λύσει τα υπαρξιακά του
προβλήματα δεν έχει. Οι σοφοί της εποχής μας διακηρύττουν ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι σε θέση να
κάνει το καλό. Αργά ή γρήγορα οδηγείται στο γκρεμό
της αυτοκαταστροφής του.
Ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να αλλάξει ριζικά
τον άνθρωπο, την κοινωνία, το έθνος, ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ο Μοναδικός, Παντοδύναμος και Πανάγαθος
Θεός που θέλει και μπορεί. Κανένα άλλο πρόσωπο ή
κοινωνικό σύστημα, όσο και να θέλει να σώσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να το κάνει. Και δεν μπορεί, γιατί
δεν διαθέτει την υπεράνθρωπη και υπερφυσική δύναμη που ο Θεός διαθέτει. Ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται αυτή και μόνον αυτή τη δύναμη: τη δύναμη του
Θεού. Η δύναμη του Θεού είναι η μόνη που μπορεί να
αντισταθεί στο κακό μέσα του και γύρω του. Είναι η δύναμη που διαλύει και εξαφανίζει ριζικά όλα τα εσωτερικά κακά, που σκοπό έχουν να τον καταστρέψουν.
Ας γίνει, λοιπόν, γνωστό, ότι ο Θεός και μόνον ο Θεός διαθέτει την καλή δύναμη που ξαναδημιουργεί τον
άνθρωπο. Τον ξαναγεννάει, τον κάνει έναν εντελώς καινούργιο άνθρωπο, με υπερφυσικές και υπερανθρώπινες δυνάμεις που ενεργούν θετικά και αποτελεσματικά,
τόσο στη ζωή του όσο και στο περιβάλλον του.
Η υπερφυσική αυτή δύναμη του Θεού εκδηλώνεται
στη γη με το Τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το
Άγιο Πνεύμα. Το Αγιο Πνεύμα είναι ο Θεός που μετα37

μορφώνει τον άνθρωπο, όχι κάθε άνθρωπο, αλλά αυτόν που θέλει να αλλάξει, να ελευθερωθεί από τα πάθη του και τις κακίες του και να γίνει ένας καινούργιος
άνθρωπος.
Σ‘ αυτούς που έρχονται στα συγκαλά τους και με ειλικρινή συναίσθηση της αθλιότητάς τους ζητούν τον
Θεό στη ζωή τους, το Άγιο Πνεύμα έρχεται μέσα τους,
τους καθαρίζει, τους ελευθερώνει και «σκηνώνει» στη
ζωή τους. Είναι το θαύμα των θαυμάτων που κάνει
πολλές φορές ο Θεός σε μια στιγμή. Αυτή είναι η εμπειρία της Μαρίας της Μαγδαληνής, του Ζακχαίου, του
τελώνη Ματθαίου, του Αποστόλου Παύλου, του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και όλων των Αγίων και Πατέρων
της Εκκλησίας.
Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, μεταμορφώνει τον υλιστή,
τον εγωιστή και τον φιλάργυρο σε ηθικό, πνευματικό,
θεοκεντρικό, γενναιόδωρο και ευτυχισμένο άνθρωπο.
Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος αρχίζει να αγαπάει ειλικρινά τον εαυτό του και τους άλλους
και να προσφέρεται να βοηθήσει τους συνανθρώπους
του. Η βαθιά του επιθυμία είναι με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να κάνει το καλό. Κάνοντας το καλό σε
όλους, ακόμα και στους εχθρούς του, γεμίζει με μια
πρωτόγνωρη ευτυχία και χαρά. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν χρειάζεται καμιά άλλη δύναμη για να γίνει ένας
καινούργιος άνθρωπος. Χρειάζεται την καλή δύναμη
του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, το Τρίτο Πρόσωπο της
Αγίας Τριάδος.

38

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
Δεν υπάρχει καμιά άλλη θρησκεία στον κόσμο τόσο ζωντανή και τόσο αληθινή όπως η χριστιανική
θρησκεία. Γιατί μόνον η χριστιανική θρησκεία έχει
έναν αρχηγό που αναστήθηκε από τους νεκρούς και
ζει αυτή τη στιγμή και μεσιτεύει (Ρωμ. 8: 34) για κάθε έναν που τον αναγνωρίζει και Τον πιστεύει Σωτήρα του και Κύριό του.
Με έναν τέτοιο δυνατό αρχηγό, η χριστιανική θρησκεία μπορεί και κάνει τα αδύνατα δυνατά. Απευθύνεται σε αδύνατους ανθρώπους και τους λέει πώς
να γίνουν δυνατοί. Βοηθάει τους ηττημένους της
ζωής να ζήσουν σαν υπερ-νικητές. Οδηγεί τους δυστυχισμένους και γεμάτους άγχη ανθρώπους σε μια
οργανωμένη ζωή ειρήνης και χαράς. Υπόσχεται σε
όλους - και το πραγματοποιεί - ότι μπορούν να γίνουν υπέροχοι και καινούργιοι άνθρωποι. Διδάσκει
όλους μας πώς να ζήσουμε μια ευτυχισμένη ζωή και
πώς μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού να κτίσουμε
έναν όπως πρέπει κόσμο.
Αν την υπέροχη αυτή νικηφόρα ζωή δεν τη ζει ο
σύγχρονος «Χριστιανός», είναι γιατί δεν είναι Χριστιανός. Είναι, γιατί ποτέ του δεν ζήτησε σοβαρά και
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συνειδητά τη βοήθεια του Ιησού Χριστού στη ζωή
του. ‘Οταν αυτό το κάνει, τότε ελευθερώνεται από
τα βάρη του παρελθόντος, γίνεται ένας καινούργιος
άνθρωπος που με την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος μέσα του και τη συνειδητή συμμετοχή
του στην πνευματική και μυστηριακή ζωή της εκκλησίας, ζει μια υπέροχη ευτυχισμένη ζωή.
Στη σύγχρονη ανιαρή και αγχώδη ζωή, ο Χριστός
μας προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Μπορούμε να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Μπορούμε να αποκτήσουμε μια καινούργια δύναμη για να αντιμετωπίσουμε όλα τα σύγχρονα κακά που κάθε μέρα και πιο πολύ μεγαλώνουν. Με τον Χριστό στη ζωή μας μπορούμε να είμαστε πάντοτε νικητές. Γιατί σύμφωνα με την
υπόσχεσή Του, «τα πάντα είναι δυνατά σ‘ αυτόν που
πιστεύει» (Μάρκος 9:23).
Στον καινούργιο, «τον άνωθεν γεννηθέντα» κατά
τους Πατέρες της Εκκλησίας μας άνθρωπο, ο Θεός
υπόσχεται ότι θα έχει στενή σχέση μαζί του, θα
ακούει τις προσευχές του και θα κάνει τα αδύνατα,
δυνατά γι’ αυτόν. Ο προφήτης Ιερεμίας μεταφέρει
το θερμό ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο με
την παρακάτω πρόσκληση: «Φώναξε σε μένα, και θα
σου αποκριθώ και θα σου δείξω μεγάλα και θαυμαστά, τα οποία εσύ δεν γνωρίζεις» (Ιερεμ. 33:3). Το έργο του Χριστού πάνω στο σταυρό είχε και έχει σαν
βασικό σκοπό να αναγεννήσει τον άνθρωπο και να
τον κάνει ικανό για έργα καλά. Όποιος εμπιστεύεται
τη ζωή του στον Κύριο της ζωής και του θανάτου,
αυτός θα δει μεγάλα και θαυμαστά. Ο Θεός, σ’ αυ40

τόν που Τον πιστεύει και Τον αγαπάει μ‘ όλη του την
καρδιά, μετατρέπει το κακό σε καλό, το αδύνατο σε
δυνατό, το άσχημο σε όμορφο, την αρρώστια σε
υγεία, το άγχος σε χαρά. Ο Θεός είναι η μοναδική πηγή δύναμης μιας ριζικής αλλαγής, ολόκληρης της προσωπικότητας του ανθρώπου. Αυτή είναι η αληθινή
μαρτυρία των αγίων της Εκκλησίας μας και όλων των
συνειδητών Χριστιανών, κληρικών και λαϊκών.
Ο γεννημένος «άνωθεν» (Ιωαν.3:3) άνθρωπος με
τη βοήθεια του Θεού υπερπηδάει γιγαντιαία εμπόδια, δίνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα και ζει την
καλύτερη ζωή που έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Ο άνθρωπος του Θεού κάνει απίθανες ανδραγαθίες στη
ζωή, όχι επειδή αυτός έχει τη δύναμη να τις κάνει,
αλλά επειδή ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, είναι μέσα του
και πολλαπλασιάζει τις ανθρώπινες δυνάμεις σε
αφάνταστο βαθμό.
Το ερώτημα, λοιπόν, στο σύγχρονο ταλαιπωρημένο άνθρωπο είναι : «Θέλεις μια καινούργια ζωή και
μια καινούργια δύναμη;» Άν θέλεις, δεν έχεις παρά να
ζητήσεις με πίστη αυτή τη ζωή και αυτή τη δύναμη
από το Θεό. Δοκίμασε τον Θεό στη ζωή σου. Ταπεινώσου μπροστά Του και ομολόγησε την πνευματική
σου αποτυχία. Ζήτησέ Του να έρθει στη ζωή σου και
Αυτός να αναλάβει εσένα και οτιδήποτε σε αφορά,
και θα δεις ότι θα συμβούν στη ζωή σου πολύ πιο μεγάλα και υπέροχα, από όσα φανταζόσουν ότι μπορούσαν να συμβούν.
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
Σύγχρονες έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι σε θέση να κάνει το καλό. Δεν
έχει τη δύναμη να κάνει το καλό, δεν έχει τη δύναμη
να ελευθερωθεί από τα πάθη του και τις αδυναμίες
του. Ο γιατρός συμβουλεύει τον ασθενή να κόψει το
τσιγάρο, ενώ ο ίδιος ο γιατρός καπνίζει. Ο γονιός
συμβουλεύει το παιδί του να αποφεύγει την ανηθικότητα, ενώ ο ίδιος έχει ανήθικες σχέσεις. Ο άνθρωπος σήμερα έχει πρόβλημα μεγάλο στο να κάνει το
καλό.
Για το λόγο αυτό, ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται μία μεγάλη δύναμη για να αντικατασταθεί το
κακό που υπάρχει γύρω του και μέσα του, για να
μπορεί να αναγνωρίσει τα πάθη του, τις αδυναμίες
του, τα παράνομα συμφέροντά του και πάνω απ‘
όλα την αλαζονεία του και τον εγωισμό του. Τέτοια
όμως μεγάλη και καλή δύναμη ο σημερινός άνθρωπος δεν την διαθέτει. Η πολυσύνθετη ζωή σήμερα
τον έχει εξαντλήσει και συνέχεια τον εξαντλεί σωματικά, ψυχικά και πνευματικά. Χρειάζεται λοιπόν
μία μεγάλη, καλή, υπερφυσική δύναμη έξω από αυ42

τόν. Η δύναμη αυτή είναι ο ίδιος ο Θεός.
Ο Θεός έχει τη μεγάλη δύναμη που χρειάζεται ο
άνθρωπος. Μόνο η δύναμή Του μπορεί και νικάει κάθε κακό που καταδυναστεύει τον άνθρωπο. Μόνο η
δύναμή Του αναγεννά και ανανεώνει τον άνθρωπο
με τις υπερφυσικές και θεϊκές δυνάμεις που διαθέτει.
Η θεία δύναμη του Θεού είναι το τρίτο Πρόσωπο
της Αγίας Τριάδας που μπαίνει και «σκηνώνει» στη
ζωή του αναγεννημένου από το Θεό άνθρωπο.
Ο μοναδικός τρόπος, για να πάρει ο άνθρωπος
τη δύναμη αυτή, είναι να αδειάσει από την κακή του
δύναμη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τη δύναμη του Θεού ενόσω έχει το κακό μέσα του. Πρέπει
να απαλλαγεί, να ελευθερωθεί, να αδειάσει ολοκληρωτικά και απόλυτα. Η αιτία της δυστυχίας του ανθρώπου είναι ότι είναι παραφορτωμένος. Για να ξεφορτωθεί και να αδειάσει από κάθε βάρος, κάθε
αμαρτία, κάθε πικρία, κακία και παράπονο χρειάζεται τη βοήθεια Του Θεού. Το «άδειασμα» αυτό γίνεται με τη μετάνοια, με την ειλικρινή αναγνώριση της
αδυναμίας του να ζήσει όπως πρέπει να ζήσει. Ο
μοναδικός τρόπος σωτηρίας του ανθρώπου είναι
προσδιορισμένος από τον Θεό και γίνεται μόνο από
τον Θεό (Πράξεις 3:19).
Όλοι οι ελευθερωμένοι, οι καθαροί και οι καινούργιοι άνθρωποι, ελευθερώθηκαν, καθαρίστηκαν,
και ανακαινίσθηκαν, όταν ειλικρινά μετανόησαν και
ζήτησαν από τον Θεό να τους συγχωρήσει, να τους
καθαρίσει, να τους δώσει καινούργια δύναμη, υπεράνθρωπη και υπερφυσική. Την καλή αυτή δύναμη
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που χρειάζεται ο άνθρωπος να νικήσει όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις του κακού, ο καλός
Θεός την προσφέρει δωρεάν (Εφεσίους 2:8). Ο Θεός ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος και ανήμπορος να κάνει το καλό. Έτσι έστειλε τον Γιο Του, που
πλήρωσε πάνω στο σταυρό για τα βάρη και τις
αμαρτίες μας. Το σωτηριακό, απελευθερωτικό και
απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού είναι το μόνο που εξαφανίζει τις κακές δυνάμεις και ανασταίνει τις θείες εκείνες δυνάμεις που τον κάνουν ικανό
και δυνατό να ζήσει ευτυχισμένος και χαρούμενος.
Η ΔΥΝΑΜΗ του Θεού είναι η απαραίτητη δύναμη που χρειάζεται ο άνθρωπος σήμερα. Όσοι
ζητήσαμε, δεχτήκαμε, ζήσαμε και ζούμε τη δύναμη
αυτή, δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο που
παρά τις ταλαιπωρίες και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής, μας κάνει ικανούς να την απολαμβάνουμε.
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ΝΟΜΟΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ
Ο Θεός είναι Θεός, γιατί μπορεί να ενεργεί δυναμικά και αποτελεσματικά στη ζωή, στις ανάγκες και
στις υποθέσεις αυτών που Τον παραδέχονται, Τον
πιστεύουν και ζουν κάθε μέρα μαζί Του. Οτιδήποτε
δύσκολο και αδύνατο για τις ανθρώπινες δυνάμεις
και τα σύγχρονα μέσα, είναι δυνατό για τον Θεό. Ο
Θεός, όπως πάντοτε, έτσι και σήμερα, είναι ο Παντοδύναμος, Πανάγαθος, Πάνσοφος, Πολυέλαιος και
Πολυεύσπλαχνος Θεός. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και
θέλει να κάνει τα πάντα για το καλό αυτών που Τον
παραδέχονται. Ενώ εμείς ερχόμαστε και φεύγουμε
ή όσο ζούμε αλλάζουμε ζωή, τακτική, συμπεριφορά, είτε προς το καλό είτε προς το κακό, ο Θεός μένει πάντοτε ο ίδιος για τον άνθρωπο. Οι νόμοι της
σχέσης Του και της συμπεριφοράς Του είναι γραμμένοι στο Βιβλίο Του, την Αγία Γραφή. Το ενδιαφέρον
του Θεού για κάθε άνθρωπο είναι πάντοτε το ίδιο.
Η αγάπη Του είναι πάντοτε η ίδια. Η δύναμή Του είναι η ίδια. Ο Θεός διακατέχεται από ένα θείο πάθος: Να βοηθήσει και να βοηθάει κάθε άνθρωπο, σε
κάθε περίπτωση ανάγκης του, σε κάθε εποχή.
Ο Θεός είναι «αθεράπευτα» φιλάνθρωπος. Την
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αγάπη Του για τον άνθρωπο την έδειξε και τη δείχνει
καθημερινά σ’ αυτούς, που πειθαρχούν στους νόμους και στις αρχές του Ιερού Βιβλίου, την Αγία Γραφή.
Όποιος άνθρωπος θέλει να ευεργετηθεί από την
αγάπη και τη δύναμη του Θεού στην καθημερινή του
ζωή, θα πρέπει να πιστέψει, να πειθαρχήσει και να
τηρήσει τους νόμους του Θεού, που είναι απλοί, κατορθωτοί και πάντοτε αποτελεσματικοί.
Νόμος Πρώτος: Ο άνθρωπος που θέλει τον Θεό
πάντοτε νικητή στην καθημερινή του ζωή και ιδιαίτερα στα άλυτα προβλήματα του, θα πρέπει να παραδεχτεί την αλήθεια ότι είναι ανήμπορος να ζήσει
μια καθαρή και δυνατή για το καλό ζωή, μακριά από
τον Θεό. Νόμος απαράβατος του Θεού που πρέπει
να τηρηθεί είναι, ο άνθρωπος να παραδεχτεί ότι είναι ανίκανος ηθικά και πνευματικά να ζήσει μια ζωή
με ειρήνη και χαρά στην καρδιά του, χωρίς άγχη και
καταθλίψεις (Ψαλμ. 14:3).
Νόμος Δεύτερος: Ο άνθρωπος να λυπηθεί γι’ αυτή του τη διαπίστωση. Να αναγνωρίσει με ειλικρίνεια ότι δεν τα καταφέρνει στη ζωή, γιατί δεν έχει
τον Θεό στη ζωή του. Η ειλικρινής αυτή αναγνώριση λέγεται μετάνοια, από το σύνθετο ρήμα μετανοώ, δηλαδή αλλάζω μυαλό. Μόνον όταν ο άνθρωπος με συντριβή «αλλάζει μυαλό», τότε μπορεί ο Θεός να τον βοηθήσει (Πράξ. Αποστ. 3:19).
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Νόμος Τρίτος: Αναγνωρίζοντας ο άνθρωπος την
άσχημη κατάσταση που βρίσκεται, πρέπει να ζητήσει με απλά λόγια, μέσα από τα βάθη της ψυχής
του, ο Θεός να τον συγχωρήσει μια για πάντα για
όλες τις αμαρτίες του και ιδιαίτερα για όλα εκείνα τα
χρόνια που πέρασαν και βρισκόταν μακριά από Αυτόν (Λουκάς 18:13).
Ο Θεός, με το στόμα του Ιησού Χριστού, βεβαιώνει κάθε άνθρωπο ότι θα τον δεχθεί με μεγάλη ευχαρίστηση (Ματθ. 11:28-30). Η επιστροφή κάθε ανθρώπου σ’ Αυτόν είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός
χαράς για το Θεό. Στην Αγία Γραφή, διαβάζουμε ότι
στον ουρανό γίνεται μεγάλη χαρά για κάποιο άνθρωπο που μετανοεί (Λουκ. 15:7).
Όποιος πραγματικά θέλει τον Θεό, τη δύναμή
Του, την αγάπη Του στη ζωή του, πρέπει απαραίτητα να υποταχτεί και να ακολουθήσει τους νόμους
αυτούς του Θεού. Όλοι οι μεγάλοι και μικροί αμαρτωλοί, οι γνωστοί και άγνωστοι, όλοι οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι Πατέρες της Εκκλησίας, έτσι
ήρθαν στον Κύριο και άλλαξε η ζωή τους. Ο δρόμος
που οδηγεί σε μια ζωή δύναμης και νίκης αρχίζει με
τη συντριβή του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Καθώς ο άνθρωπος συντρίβεται, ο Θεός τον καθαρίζει
με το Άγιό Του Πνεύμα, τον κάνει έναν καινούργιο
άνθρωπο και αρχίζει μια καινούργια σχέση μαζί του.
Από την στιγμή που ο άνθρωπος εμπιστευτεί τη
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ζωή του στον Κύριο, Εκείνος τον ονομάζει παιδί του
(Ιωάν. 1:12) και αναλαμβάνει τις ευθύνες του καλού
Πατέρα. Όσο ο καινούργιος άνθρωπος μένει κοντά
στον Θεό, ζεί καθημερινά μαζί Του στην προσευχή,
στη μελέτη του Λόγου Του, στην ευλογημένη ζωή και
λατρεία στην Εκκλησία και η δύναμη του Θεού μέσα
του μεγαλώνει. Τα δύσκολα γίνονται εύκολα. Τα άλυτα λύνονται από τον Κύριο. Τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και αυτά που ακόμα δεν ήρθε η ώρα τους να
λυθούν και να φροντιστούν, γίνονται ευλογία υπομονής, υπακοής και ζωντανής μαρτυρίας στους άλλους.
Οι νόμοι, λοιπόν, της αγάπης και της δύναμης του
Θεού είναι το μέσον εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος
μεταφέρεται από το σκοτάδι στο φως, από την
πνευματική και σαρκική δουλεία στην πραγματική
ελευθερία και από την απογοήτευση και απελπισία,
στην ελπίδα και στη χαρά.
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