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"να ξορκίσουν" το κακό που πλανιόταν επάνω στην ατµόσφαιρα και
που ήταν η αιτία των δεινών που πληµµύρισαν την ανθρωπότητα.
Τα τείχη του "κορονοϊού" γκρεµίζονται µε "δοξολογία"

1.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όταν συµβαίνουν γεγονότα που ανατρέπουν την πορεία της
καθηµερινότητάς µας, η αντίδραση των ανθρώπων είναι διαφορετική
και πολλές φορές εξαρτάται από το τι θεωρεί ο καθένας µας ως
πρώτιστο στη ζωή του, σε τι δίνει προτεραιότητα και που στοχεύει
στη συνέχεια. Υπάρχουν περιπτώσεις που για να διασκεδάσει κάποιος την αµηχανία του, ή το φόβο του, ή την αβεβαιότητα του αύριο,
δεν ενεργεί σαν άτοµο, αλλά αρέσκεται να ενεργεί µαζί µε άλλους και
εκεί, σαν σύνολο, προβάλει αυτό που πιστεύει ότι είναι το κατάλληλο
για την περίσταση.
Τέτοια γεγονότα, που δεν γνωρίζουν σύνορα, γεννήθηκαν από
την ταχεία εξάπλωση της πανδηµίας του κορονοϊού στις αρχές του
2020, όπου οι άνθρωποι µέσα στην καθηµερινή πίεση των εξελίξεων
και µέσα στον καταιγιστικό βοµβαρδισµό δυσάρεστων ειδήσεων από
τα ΜΜΕ, άρχισαν, ή να κλείνονται στον εαυτό µας, παρουσιάζοντας
εσωστρέφεια, ή να δηµιουργούν αυτοσχέδιες, απρογραµµάτιστες εκδηλώσεις, τόσο για να δώσουν ένα µήνυµα ελπίδας και αισιοδοξίας
για τη λύση του προβλήµατος, όσο και για να τονώσουν το πεσµένο
ηθικό και των ιδίων, αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο καθηµερινά υπερέβαινε τις ανθρώπινες δυνάµεις
αντοχής για να εκτελέσει ευσυνείδητα τα καθήκοντά του.
Είχε γίνει πλέον καθεστώς, πολίτες διαφόρων κρατών, εφόσον
δεν επιτρεπόταν η συγκέντρωσή τους σε δηµόσιους χώρους, να
βγαίνουν στα µπαλκόνια των σπιτιών τους και αυθόρµητα, χωρίς κανένα σχεδιασµό, να κάνουν µια αυτοσχέδια χορωδία, µε µαέστρο
την καρδιά του καθενός και η καρδιά τους να ανοίγει και να βγάζει
προς τα έξω αυτό που φιλοξενούσε µέσα της. Αυτές τις χορωδίες τις
ονοµάσαµε "χορωδίες µπαλκονιών". Όλοι οι συµµετέχοντες στις
χορωδίες αυτές, µπροστά στον κοινό αόρατο εχθρό του κορονοϊού
έγιναν ΕΝΑ. ∆εν υπήρχαν κοινωνικές τάξεις και οµάδες (τουλάχιστον
αυτή την εικόνα έδιναν), όλοι τους είχαν ενώσει τις καρδιές τους, τις
φωνές τους και την αγωνία τους, τραγουδώντας δυνατά, σαν να ήθελαν να διώξουν "κάτι" ή κατά τη λαϊκή δεισιδαιµονία σαν να ήθελαν
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Η τακτική αυτή ξεκίνησε αρχικά από την πολύπαθη γειτονική
µας χώρα Ιταλία, που την περίοδο εκείνη µετρούσε τα περισσότερα
θύµατα του κορονοϊού και που µετά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και
στα υπόλοιπα κράτη που αντιµετώπιζαν το ίδιο πρόβληµα. Εκείνο
που θα θίξουµε και θα σχολιάσουµε στη συνέχεια είναι η διαφορετικότητα των αυτοσχέδιων αυτών χορωδιών, εξετάζοντας το µήνυµα
που έδιναν, το οποίο φανέρωνε και ποιες ήταν οι προτεραιότητες στη
ζωή τους και εάν αυτές οι προτεραιότητες µπορούσαν να δώσουν
λύση στην µεγάλη επέλαση της πανδηµίας.

2.

ΤΡΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ

Επειδή σήµερα, λόγω της παγκοσµιοποίησης, είναι συνηθισµένο γεγονός τα κράτη να αντιγράφουν µεταξύ τους συµπεριφορές και
καταστάσεις και µάλιστα, λόγω των µέσων ενηµέρωσης (τηλεόραση,
ίντερνετ, κλπ), αυτό να γίνεται σε άµεσο χρόνο, θα χρησιµοποιήσουµε
σαν παράδειγµα την γειτονική Ιταλία, όπου µία από τις χορωδίες
των µπαλκονιών παρουσίασε και κάτι διαφορετικό, που στα άλλα
κράτη σε παρόµοιες περιπτώσεις δεν διαπιστώθηκε να γίνεται, ή τουλάχιστον, εάν έγινε κάπου, δεν το µετέδωσαν τα ΜΜΕ.
Από τις πολλές χορωδίες των µπαλκονιών, που συχνά έκαναν
την εµφάνισή τους, απρόοπτα και χωρίς προγραµµατισµό, θα αναφέρουµε 3 χαρακτηριστικές περιπτώσεις, διαφορετικές µεταξύ τους,
που ξεχώρισαν από τις λοιπές χορωδίες των µπαλκονιών, σαν αντίδραση των Ιταλών πολιτών, µπροστά στη "µάστιγα" του κορονοϊού:
(α) ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ: Στην 1η περίπτωση Ιταλοί πολίτες βγήκαν
στα µπαλκόνια και όλοι τους µε µια φωνή και µε µια ψυχή έψαλλαν
τον εθνικό ύµνο της χώρας τους, ενώ ταυτόχρονα ένας αλεξιπτωτιστής έκανε βουτιά επάνω στον εναέριο χώρο της εκεί περιοχής, κρατώντας µε καµάρι την Ιταλική σηµαία. Θα έλεγε κάποιος ότι αυτό
ήταν µια αυθόρµητη και σωστή ενέργεια, προκειµένου να εµψυχώνει
ο ένας τον άλλον και όλοι µαζί να εµψυχώνουν αυτούς που τους
έβλεπαν από την τηλεόραση.
(β) ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΠΑΒΑΡΟΤΙ: Στη 2η περίπτωση άλλοι πολίτες αντικαθιστούν τον εθνικό τους ύµνο µε τον ίνδαλµά τους, τον Λουτσιάνο Παβαρότι (Luciano Pavarotti), ο οποίος µε την επιβλητική και χα-
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ρακτηριστική φωνή του τραγουδά το γνωστό Nessum Dorma, ένα
µήνυµα το οποίο οι Ιταλοί ίσως να ήθελαν να πιστέψουν ότι αυτό
ήταν το πιο κατάλληλο για να τους υψώσει το πεσµένο ηθικό στη
δραµατική κατάσταση που ζει η χώρα τους. Κατ' αυτούς, ο Παβαρότι
υπερτερεί του εθνικού ύµνου και είναι πιο κατάλληλος για να εµψυχώσει τους δοκιµαζόµενους πολίτες.
(γ) Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ: Στην 3η περίπτωση µια άλλη
χορωδία των µπαλκονιών, που τα µέλη της ήταν συνειδητοί (αναγεννηµένοι) χριστιανοί, βάζουν σε 2η και 3η θέση τον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ και
τον ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΠΑΒΑΡΟΤΙ και βάζουν στην 1η θέση τον ΚΥΡΙΟ ΤΩΝ
∆ΥΝΑΜΕΩΝ, τον δηµιουργό του σύµπαντος και όλοι µαζί άρχισαν να
υψώνουν στον Θεό, έναν πολύ γνωστό παγκόσµια gospel ύµνο µε
τίτλο «Sing unto the Lord a new song» σε µουσική Becky Fender.
Ο ύµνος αυτός έχει αποδοθεί και στα Ελληνικά από τον ∆ηµήτριο Τζίµη Ζαχαρίου και ψάλλεται από τον λαό του Θεού στη χώρα
µας, από τους πιστούς οι οποίοι έχουν κάνει τον αναστηµένο και
ένδοξο Ιησού κύριο της ζωής τους, έχοντας πλυθεί µε το πολύτιµο
αίµα Του. Επειδή ο ύµνος αυτός είναι µια δοξολογία προς τον Θεό,
παραθέτουµε (για ιστορικούς λόγους) τους Ελληνικούς στίχους:
Ψάλλε στον Θεό νέο ύµνο, Ψάλλε στον Θεό του ουρανού.
Ψάλλε στον Θεό άσµα νέο, ∆όξασε το Όνοµα Αυτού.
Γιατ' είναι θαυµαστός, ένδοξος Θεός,
Είναι θαυµαστός, ένδοξος Θεός.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακούστε τον ύµνο από το κανάλι "Filadelfos TV - music" στο
YouTube. Ερµηνεύει το µουσικό συγκρότηµα "ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ" (κωδικός 66).

3.

Η ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Από τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, θα αναφερθούµε ειδικά
στην 3η περίπτωση και ποιο ήταν το µήνυµα που έστειλε, τόσο προς
τον Ιταλικό λαό, όσο και προς όλους τους λαούς της γης, σαν συνταγή θεραπείας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κορονοϊού,
τότε και µετά. Η χορωδία αυτή των µπαλκονιών θα µπορούσε να
ονοµαστεί "χορωδία της πίστης", γιατί:
• ∆ΕΝ ΕΒΛΕΠΕ το πρόβληµα µόνο της Ιταλίας.
• ∆ΕΝ ΕΒΛΕΠΕ ότι ο Λουτσιάνο Παβαρότι είναι παγκόσµια γνωστός και ότι µπορούσε να περάσει ένα µήνυµα αισιοδοξίας στη
µαστιζόµενη από την αρρώστια και την αµαρτία ανθρωπότητα.
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•

•
•

∆ΕΝ ΕΒΛΕΠΕ σε ανθρώπινα - γήινα µέσα για την καταπολέµη-

ση του κορονοϊού και την ανύψωση του ηθικού των ιατρών της
χώρας τους. Αλλά που έβλεπε;
ΕΒΛΕΠΕ Σ' Αυτόν που είναι Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ σε κάθε πρόβληµα, όπου αυτό παρουσιάζεται, είτε στην Ιταλία, είτε παγκόσµια.
ΕΒΛΕΠΕ Σ' Αυτόν που όταν Τον επικαλεστείς µε πίστη θα είναι η ασφάλειά σου και η προστασία σου!

Η 3η χορωδία των µπαλκονιών µέσα στο πρόβληµα άρχισε µ'
έναν υπέροχο ΥΜΝΟ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑΣ και ΘΡΙΑΜΒΟΥ στον παντοδύναµο Θεό, ο οποίος φανερώθηκε στον άνθρωπο στο πρόσωπο του
Υιού Του Ιησού. Ύψωσε φωνή δοξολογίας µέσα στο πρόβληµα για
να έχει τη ΝΙΚΗ. Αυτό ακριβώς θέλει ο Ιησούς για τον καθένα από
µας σήµερα. Αυτός έχυσε το αίµα Του στον Γολγοθά για τη δική µας
προσωπική σωτηρία, θεραπεία και ελευθερία, εµείς Τον δοξάζουµε
σε κάθε στιγµή της ζωής µας και έτσι έχουµε ΠΑΝΤΑ τη νίκη.

4.

Η ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ και ΤΟΥ ΣΙΛΑ

Αξίζει να θυµηθούµε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα γεγονός
πολύ συγκλονιστικό, το οποίο συνέβηκε στον απόστολο Παύλο και
στον συνεργάτη του Σίλα, όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα για να κηρύξουν το ευαγγέλιο, τα καλά νέα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού στον
ειδωλολατρικό τότε λαό της χώρας µας. Το περιστατικό αυτό περιγράφεται µε λεπτοµέρειες στο Κς'/26ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων:
Ο Παύλος ήρθε στην Ελλάδα, κηρύττοντας το ευαγγέλιο του Ιησού, αρχίζοντας από τα βόρεια µέρη της χώρας, από την Μακεδονία,
µε κατεύθυνση τα νότια µέρη, ώστε να καλύψει ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Παύλος δεν ήρθε στην Ελλάδα µε προσωπική του πρωτοβουλία και θέληση, αλλά µε καθαρή οδηγία από τον ίδιο τον Θεό, όταν
ένα βράδυ, ενώ βρισκόταν στην Τρωάδα είδε ένα όραµα. Είδε έναν
άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος στεκόταν όρθιος και τον παρακαλούσε,
λέγοντάς του: «∆ιάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ηµάς» (Πράξεις
Κς/26:9), γι' αυτό και ο Παύλος ήταν προετοιµασµένος για τις δοκιµασίες και τους διωγµούς που επρόκειτο να ακολουθήσουν.
Πρώτος σταθµός του Παύλου ήταν η πόλη των Φιλίππων και
µετά κατά σειρά πήγε Θεσσαλονίκη, Βέροια, Αθήνα και Κόρινθο. Όταν µαζί µε τον συνεργάτη του Σίλα ήταν στους Φιλίππους, Ρωµαϊκή
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αποικία τότε, µετά από κατηγορίες ζηλόφθονων οµοεθνών τους, συλλαµβάνονται από τους Ρωµαίους και αφού τους χτύπησαν άσχηµα
τους έριξαν µέσα στη φυλακή. Θα πρέπει να γνωρίζουµε πως όταν οι
Ρωµαίοι ραβδούχοι χτυπούσαν, δεν "χάιδευαν", αλλά τα µαστίγιά
τους είχαν στις άκρες βαρίδια που ξέσκιζαν τις σάρκες.
Όλοι θα περίµεναν ο Παύλος και ο Σίλας, όπως ήσαν καταπονηµένοι, καταµατωµένοι, χωρίς δυνάµεις και ίσως πεινασµένοι, να
αρχίσουν να απογοητεύονται, να γογγύζουν κατά των οµοεθνών τους
για τη µοχθηρία τους και να καταφέρονται κατά των Ρωµαίων που
τους έριξαν στη φυλακή, χωρίς δίκη, γιατί ο Παύλος θα µπορούσε να
το αποφύγει αυτό, καθόσον ήταν επίσηµα πολιτογραφηµένος Ρωµαίος πολίτης.
Τίποτα, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Έκαναν κάτι άλλο, που
είναι πέρα από την ανθρώπινη λογική, έξω από τη συνηθισµένη
συµπεριφορά των ανθρώπων, κάτι που αφήνει άφωνο όποιος το ακούει. Τι έκαναν; Μέσα στη σκληρή παγωµένη φυλακή, χωρίς να
τους νοιάζει εάν πονούσαν και εάν το αίµα έτρεχε, άρχισαν να προσεύχονται δυνατά και να υµνούν τον Θεό και τους άκουγαν όλοι οι
δέσµιοι και ο δεσµοφύλακας.
Τότε είναι που συνέβηκε κάτι το τροµερό και το αναπάντεχο:
Γίνεται ένας τροµερός σεισµός, σπάζουν τα δεσµά τους και ανοίγουν
οι πόρτες της φυλακής. ∆εν ήταν ένας γενικός σεισµός σε ολόκληρη
την πόλη των Φιλίππων, αλλά ο σεισµός ήταν ΜΟΝΟ για µέσα στο
κτίριο της φυλακής. Ήταν µια θαυµαστή ενέργεια του Κυρίου. Με τη
δοξολογία τους, κινήθηκε το "χέρι" του Θεού και σείστηκε ο χώρος. Όταν συνέβηκε αυτό, ο δεσµοφύλακας πίστεψε ότι οι φυλακισµένοι είχαν αποδράσει. Γνώριζε τι προέβλεπε ο Ρωµαϊκός νόµος
για την απόδραση των καταδίκων. ∆εν θα τον εκτελούσαν απλά, αλλά θα περνούσε από βασανιστήρια για την "αµέλειά" του να του ξεφύγουν οι κρατούµενοι, έστω και αν αυτό οφειλόταν σε φυσική καταστροφή. Για τον λόγο αυτό έβγαλε το ξίφος του για να αυτοκτονήσει.
∆εν πρόλαβε όµως να το κάνει αυτό, γιατί µέσα από το βάθος
της σκοτεινής φυλακής, ακούει µία φωνή, τη φωνή του Παύλου να
του λέγει "Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, είμαστε όλοι εδώ!!". Σίγουρα ο δεσµοφύλακας που είχε συνηθίσει να ακούει τους φυλακισµένους να κατηγορούν, να βρίζουν, ή να παρακαλούν, ή να φωνάζουν πως είναι αθώοι, είδε ότι η συµπεριφορά των δύο καταµατωµέ-
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νων καταδίκων δεν είχε καµιά σχέση µε όλα όσα ήξερε µέχρι τότε και
αυτό θα τον είχε παραξενέψει.
Όταν συνειδητοποίησε ο δεσµοφύλακας τι είχε συµβεί και ότι
γλύτωσε τον θάνατο "παρά τρίχα", όπως λέµε σήµερα, έκανε και αυτός κάτι που δεν είναι συνηθισµένο για έναν σκληροτράχηλο Ρωµαίο
στρατιωτικό της εποχής εκείνης. Παίρνοντας φως για να βλέπει, πήγε
και γονάτισε από ευγνωµοσύνη µπροστά στους 2 φυλακισµένους και
αφού τους έβγαλε έξω στο φως, τους έκανε µία ερώτηση, η οποία
επρόκειτο να µείνει στην ιστορία σαν η ερώτηση που απευθύνει ο
κάθε άνθρωπος που ψάχνει εναγωνίως την αλήθεια, που εκζητεί µε
την καρδιά του τον Θεό, τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάµω διά
να σωθώ;» (Πράξεις Κς/26:30). Αυτή η ερώτηση είναι η αγωνία του
αµαρτωλού σε όλες τις γενιές "τι πρέπει να κάνω για να σωθώ;"
Η απάντηση, την οποία έλαβε από τον Παύλο και τον Σίλα
ήταν κάτι παραπάνω από συγκλονιστική, όπου µέσα σε λίγες λέξεις
αποκάλυπτε µια µεγαλειώδη αλήθεια: «Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον
Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, συ και ο οίκoς σου» (Πράξεις
Κς/26:31). Μία ΕΡΩΤΗΣΗ και µία ΑΠΑΝΤΗΣΗ που κρύβουν µέσα τους
το κέντρο του µηνύµατος του ευαγγελίου του Χριστού.
Στη συνέχεια η ιστορία είναι απλή. Ο δεσµοφύλακας τους πήρε
στο σπίτι του, τους περιποιήθηκε και εκεί άκουσε τα καλά νέα στης
σωτηρίας του Ιησού και πίστεψε ο ίδιος και όλη η οικογένειά του και
σαν επιβεβαίωση του τέλειου έργου που έκανε ο Κύριος Ιησούς στη
ζωή τους, βαπτίστηκαν στον νερό στο όνοµά Του.
Ποιο είναι το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ από όλα αυτά:
Η 3η οµάδα των Ιταλών πολιτών µέσα στη µάστιγα του κορονοϊού άρχισε να δοξάζει τον Θεό. Αυτό έκαναν ο Παύλος και ο Σίλας
µέσα στη φυλακή των Φιλίππων και ήρθε η λύση, ήρθε η απελευθέρωση από τη θαυµαστή ενέργεια του Θεού. Το ίδιο πρέπει να κάνεις
και εσύ και εγώ και ο καθένας µας, σαν αναγεννηµένα παιδιά του
Θεού να δοξάζουµε και να υψώνουµε τον Ιησού µέσα στο πρόβληµα, που κατά τα φαινόµενα φαίνεται "άλυτο" και µέσα από τη δοξολογία το πρόβληµα θα γκρεµίζεται. Η λύση των προβληµάτων δεν θα
έρθει από τις ανθρώπινες κυβερνήσεις, που υπηρετούν τον άρχοντα
του κόσµου τούτου και την αµαρτία. Μακριά από τον Θεό όλες οι
ενέργειές τους βρίσκονται σε αδιέξοδο και αµηχανία και όλες οι ενέργειές τους είναι σπασµωδικές και αναποτελεσµατικές.
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5.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

∆ευτέρα, 19 Σεπτεµβρίου 1994. Ήταν µια συνηθισµένη ηµέρα
όµως και όλες οι άλλες ηµέρες της καθηµερινότητας. Μένω στο Νέο
Ηράκλειο Αττικής και σηκώθηκα το πρωί για να πάω στην υπηρεσία µου, που τότε ήταν στο κτίριο της ΓΑ∆Α, στη Λ.Αλεξάνδρας. ∆εν
πήγαινα µε την συγκοινωνία, αλλά µε το υπηρεσιακό λεωφορείο, το
οποίο ξεκινούσε σαν αφετηρία από το Μαρούσι και για να φθάσει
στον προορισµό του, εξυπηρετούσε τις περιοχές Νέο Ηράκλειο, Νέα
Ιωνία, Περισσό και Γαλάτσι.
Εγώ έπαιρνα το λεωφορείο σχεδόν από την αφετηρία και µέχρι
να φθάσουµε στην ΓΑ∆Α, η διαδροµή ήταν περίπου 35 - 40 λεπτά.
Λόγω της ώρας που ξεκινούσε το λεωφορείο ήταν σκοτάδι και δεν
είχε ξηµερώσει, όταν φθάναµε στην υπηρεσία τότε άρχισε να χαράζει. Εγώ σαν παιδί του Θεού, αναγεννηµένο και βαπτισµένο µε το
άγιο Πνεύµα, συνήθιζα να εκµεταλλεύοµαι τον χρόνο αυτό σε προσευχή, γι' αυτό και έκλεινα τα µάτια µου και προσευχόµουν όλη την
ώρα την διαδροµής και η ηµέρα µου ήταν αφιερωµένη στον Ιησού.
Οι στάσεις που έκανε το λεωφορείο για να παραλάβει τους υπαλλήλους ήταν συγκεκριµένες. Όταν φθάσαµε στον Περισσό, έκανε τη συνηθισµένη στάση, ακριβώς δίπλα από τις γραµµές του ηλεκτρικού τρένου και στο ύψος του σταθµού (ΗΣΑΠ), από το επάνω
(αριστερό) µέρος µε κατεύθυνση προς την Οµόνοια.
Όπως το λεωφορείο είχε σταµατήσει και είχε ανοίξει την µπροστινή πόρτα για να µπει ο πρώτος από τους εκεί αναµένοντες, τίποτε δεν προµήνυε στην ήσυχη και ήρεµη εκείνη ώρα που ακόµα
δεν είχε ξηµερώσει, αυτό που επακολούθησε σε λίγα δευτερόλεπτα. Εγώ, ως συνήθως είχα κλειστά τα µάτια και προσευχόµουν.
Ακούω µια τροµερή έκρηξη, που δεν κατάλαβα τι ακριβώς ήταν, νόµισα για δευτερόλεπτα ότι ήταν κάποιο βραχυκύκλωµα του οχήµατος
που προκάλεσε την έκρηξη. Αµέσως όµως προσγειώθηκα στην
πραγµατικότητα, γιατί το όχηµα γέµισε µε καπνούς και πυκνή σκόνη
και απέξω από το πεζοδρόµιο ακουγόταν η κραυγή µιας συναδέλφου
που έλεγε το όνοµα ενός άλλου συναδέλφου που βρισκόταν στο έδαφος αιµόφυρτος, που όταν έγινε η έκρηξη, είχε προλάβει να ανέβει
µόνο στο πρώτο σκαλοπάτι του οχήµατος.
Ήταν µια τροµακτική ενέργεια της τότε οργάνωσης "Ε.Λ.Α." και
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ήταν η πρώτη φορά που µια τέτοια οργάνωση κτυπούσε λεωφορείο
της ΕΛ.ΑΣ, που δεν µετέφερε µάχιµο προσωπικό, αλλά διοικητικό
προσωπικό γραφείου (αστυνοµικούς και πολιτικούς υπαλλήλους). Η
οργάνωση της "17 ΝΟΕΜΒΡΗ", που την περίοδο εκείνη είχε στο ενεργητικό της πολλές παρόµοιες επιθέσεις, ποτέ δεν είχε κτυπήσει διοικητικό προσωπικό, που εθεωρείτο "άµαχο".
Ο διάδροµος του οχήµατος µεταξύ των 2 σειρών καθισµάτων
δεξιά και αριστερά, ήταν πολύ µικρός και ίσα που χωρούσε να περάσει ένα άτοµο. Όταν έγινε η έκρηξη, φυσικά επικράτησε µεγάλη σύγχυση µέσα στο σκοτάδι και υποθέτω πως όλοι θα ήθελαν να βγουν
έξω. Εγώ δεν κατάλαβα πως βγήκα έξω. ΠΩΣ σηκώθηκα από τη
θέση που καθόµουν, ΠΩΣ πέρασα από το στενό διάδροµο, χωρίς να
υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, ΠΩΣ βγήκα από την µπροστινή κατεστραµµένη πόρτα ήταν πολύ παράξενο, γιατί έγιναν όλα σαν φυσιολογικά. Ήταν, σαν να µε άρπαξε ένα αόρατο χέρι και να µε έβγαλε
έξω, αφού δεν είδα ούτε τον συνάδελφο που ήταν πεσµένος στο έδαφος. Όταν συνειδητοποίησα ότι ήµουν έξω άκουσα, κάποιον να λέγει
να αποµακρυνθούµε µήπως γίνει κάποια νέα έκρηξη, κάτι που κάναµε όλοι, όσοι είµαστε εκεί κοντά.
Καθόµουν 3η θέση πίσω από τον οδηγό. Έµαθα στις επόµενες ηµέρες ότι όλοι, όσοι ήσαν γύρω από µένα, µπρος, πίσω και
πλάγια δεξιά, είχαν λίγο ή πολύ τραυµατιστεί. ∆ύο συνάδελφοι από
τους γύρω µου έχασαν το φως τους από το ένα µάτι. Άλλοι δύο
συνταξιοδοτήθηκαν µετά από λίγο καιρό, για λόγους υγείας. Εγώ δεν
έπαθα τίποτε, εκτός του γεγονότος ότι για 4-5 ηµέρες είχα κάποιο
πρόβληµα όταν άκουγα δυνατούς ήχους. Πήγα σε ιατρό ΩΡΛ, µε
εξέτασε και δεν βρήκε καµιά απολύτως βλάβη.
Θυµήθηκα την υπόσχεση που ο Κύριος δίνει στα παιδιά του ότι
γύρω µας θα γίνεται όλεθρος και συντριβή, αλλά εµάς τίποτα δεν θα
µας αγγίζει «Χιλιάδες θέλουν πίπτει εξ αριστερών σου και µυριάδες εκ
δεξιών σου· πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει θανατικό και όλεθρος» (Ψαλµός 91:6-7). Πολλές, παρά πολλές υποσχέσεις µας δίνει ο Κύριος για
να έχουµε τέλεια ειρήνη στην καρδιά µας και να µην µπαίνει φόβος
µέσα µας από όλα αυτά που θα βλέπουµε να γίνονται γύρω µας. Μία
ακόµα από τις υποσχέσεις Του είναι ότι σε ηµέρα συµφοράς, θα µας
κρύψει ο ίδιος µέσα στα βάθη της δικής Του σκηνής, εκεί που δεν θα
µπορεί να µας βρει ο όλεθρος και το κακό: «∆ιότι εν ηµέρα συµφοράς
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θέλει µε κρύψει εν τη σκηνή Αυτού· Θέλει µε κρύψει εν τω αποκρύφω
της σκηνής Αυτού· θέλει µε υψώσει επί βράχον» (Ψαλµός ΚΖ/27:5).
Μα θα πει κάποιος "εσύ ήσουν καλός και όλοι οι άλλοι ήσαν
αμαρτωλοί;". Όχι, ο Ιησούς έχυσε το αίµα Του για όλους δεν κάνει
διακρίσεις, τους δέχεται όλους, αλλά εµείς απειθούµε στον Λόγο
Του, βάζουµε άλλες προτεραιότητες στη ζωή µας, ενώ Θεός µας
ζητά την αποκλειστική προτεραιότητα, ζητά να του δώσουµε την
καρδιά µας χωρίς όρους και η ζωή µας να είναι συνέχεια καλυµµένη
κάτω από το δικό Του αίµα και αυτό για µας είναι η τέλεια προστασία
και η τέλεια ασφάλειά µας από τις συµφορές, τον όλεθρο και το κακό:
«...Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ΚΑΡ∆ΙΑΣ σου, και
εξ όλης της ΨΥΧΗΣ σου, και εξ όλης της ∆ΙΑΝΟΙΑΣ σου, και εξ όλης της
∆ΥΝΑΜΕΩΣ σου· αύτη είναι η πρώτη εντολή» (Μάρκος ΙΒ/12:30). Αυτά
είναι λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού, εάν λοιπόν εσύ δεν το κάνεις
αυτό, µη ζητάς ευθύνες από τον Θεό γιατί δεν έχεις ασφάλεια.
Εσύ δεν το ζήτησες, για ήσουν συνέχεια απασχοληµένος µε
άλλα πράγµατα της καθηµερινότητας, αλλά για σένα ο Θεός δεν ήταν
ο Θεός της καθηµερινότητας, ήταν ο Θεός της Κυριακής, των εορτών και των τελετών. Εσύ θεωρούσες πρώτιστο την καριέρα σου στη
δουλειά και το πως να βγάλεις περισσότερα χρήµατα. Εσύ ήσουν
πολύ απορροφηµένος µε τα σχέδια για το πως θα οικοδοµήσεις και
για το πως θα παντρέψεις τα παιδιά σου και να ασχολείσαι µόνο µε
αυτά τα θέµατα. Εσύ έδινες πάντα την πρώτη θέση για το πως θα
περάσεις καλύτερα και µε ποιον τρόπο θα διασκεδάσεις. Εσύ δεν
είχες ποτέ χρόνο για τον Θεό, δεν σου περίσσευε χρόνος, γιατί ήσαν
πολλές, πάρα πολλές οι κοινωνικές υποχρεώσεις σου. Πρόσεξε! ∆εν
είναι αµαρτία να θέλεις να επιτύχεις επαγγελµατικά, ή να κτίζεις, ή να
κάνεις κάτι άλλο που σου δίνει χαρά, κλπ, κλπ, αµαρτία είναι να µην
δίνεις στον Θεό την πρώτη θέση.
Θυµόσουν τον Θεό το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, στην εορτή
σου και όποτε εσύ θεωρούσες ότι έπρεπε να κάνεις το θρησκευτικό
σου καθήκον. Μόνο θυµήσου ότι ποτέ ο Κύριος δεν ζητά θρησκευόµενους να Τον ακολουθούν , δεν ζητά µεγάλους σταυρούς, δεν ζητά
να πηγαίνει κάποιος από υποχρέωση ή από ανάγκη στην εκκλησία,
δεν ζητά αυτά που εσύ "νοµίζεις" ότι είναι σωστά.

οποίο εσύ ποτέ δεν έχεις ανοίξει, βρίσκοντας την εύκολη δικαιολογία
ότι αυτά είναι για τους παπάδες, τους οπισθοδροµικούς και ότι εάν
γεράσω, τότε βλέπουµε!.
Ζητά από σένα καρδιά που να έχει συντριφτεί και να έχει παραχωρηθεί τελείως σε Αυτόν που πέθανε στη δίκη σου θέση για να
µπορείς εσύ να έχεις αιώνια ζωή από τώρα, από αυτή τη ζωή. Το
µόνο που έχεις να κάνεις είναι να Τον εκζητήσεις να έρθει στην καρδιά σου και να γίνει Αυτός ο µόνος κυβερνήτης της ζωής σου. Τότε
θα έχεις και την τέλεια προστασία του Κυρίου από κάθε επιβουλή του
εχθρού, τότε θα δεις τον Κύριο να επεµβαίνει δυναµικά στη ζωή σου.
Από όλους τους συναδέλφους που είµαστε µαζί στο λεωφορείο
την ηµέρα εκείνη, επειδή όλοι γνωριζόµαστε και ο ένας ήξερε από
συζητήσεις τις προτεραιότητες του άλλου, κανείς από αυτούς δεν είχε
βάλει στην πρώτη θέση της ζωής του τον Ιησού Χριστού. ∆εν ήταν
άτοµα που δεν πίστευαν στον Θεό, αντίθετα ήταν πολύ θρησκευόµενοι και µάλιστα κατά κόσµο ήσαν εξαιρετικοί σε ήθος και σε ευγένεια,
αλλά τον Ιησού δεν Τον είχαν στην πρώτη θέση της καρδιάς τους,
αφού ο ίδιος µας ζητά να τον αγαπούµε µε όλη την καρδιά µας, µε
όλη την ψυχή µας, µε όλη τη διάνοιά µας και µε όλη τη δύναµή µας.
Ο Θεός δεν θέλει ηµίµετρα, ο Θεός είναι ζηλότυπος, δεν θέλει µοιρασµένη καρδιά (βλ. Έξοδος Κ/20:5, Λ∆/34:14, ∆ευτερονόµιο ∆/4:24, Ε/5:9).
Έγινε η τροµοκρατική ενέργεια στο λεωφορείο και εγώ δεν έπαθα τίποτα, γιατί; Γιατί από τον Απρίλιο του 1977 άφησα πίσω µου
τον παλιό Αλκιβιάδη, άφησα πίσω µου τον καλό, τον θρησκευόµενο
και τον ηθικό Αλκιβιάδη, αλλά που ήταν χωρίς επίγνωση Θεού και
αφιέρωσα τη ζωή µου σε Αυτόν που έχυσε το πολύτιµό Του αίµα
προσωπικά για µένα και από τότε έγινε ο προσωπικός µου σωτήρας και λυτρωτής, έγινε ο µόνος κύριος της ζωής µου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτοµέρειες µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος να
διαβάσει το βιβλίο µε τίτλο «ΠΩΣ ΓΝΩΡΙΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ» Έχει
αναρτηθεί σε αρχείο pdf στην ιστοσελίδα µου www.AlkiviadisFiladelfos.com.

Ζητά από σένα ο Κύριος να εφαρµόσεις αυτά που είναι γραµµένα µέσα στον άγιο και θεόπνευστο Λόγο Του, την Αγία Γραφή, τον

Ο Παύλος και ο Σίλας µέσα στη φυλακή των Φιλίππων έψαλλαν και δόξαζαν τον Θεό και Αυτός τους ελευθέρωσε. Εγώ προσευχόµουν στο λεωφορείο και ο Κύριος είχε διατάξει τους αγγέλους Του
να µε περιφρουρούν: «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλω των φοβουµένων αυτόν και ελευθερόνει αυτούς» (Ψαλµός Λ∆/34:7).
Τον Φεβρουάριο του 2020, ο Ιησούς έδειξε µια όραση σε µια
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πιστή αδελφή από την Θεσσαλονίκη: Είδε να βρίσκεται µε τις δύο της
κόρες στην πλατεία Αριστοτέλους και της έκανε πολύ µεγάλη εντύπωση που η πολυσύχναστη και πολύβουη πλατεία ήταν τελείως
έρηµη, δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος. Σηκώνει τα µάτια της ψηλά
και βλέπει τον ουρανό να είναι κατάµαυρος και από µακριά να έρχεται µε φοβερή ταχύτητα ένας ανεµοστρόβιλος, που στο πέρασµά του
άφηνε την καταστροφή και το θάνατο. Πήρε στην αγκαλιά της τα δύο
παιδιά της, προσευχήθηκε και περίµενε το τέλος. Όταν όµως ο ανεµοστρόβιλος έφτασε µπροστά τους "πάγωσε", δεν τους άγγιξε και
τους προσπέρασε, συνεχίζοντας την καταστροφική του πορεία. Μετά
από λίγες ηµέρες ήρθε στη χώρα µας, αλλά και στην Ευρώπη ο
ανεµοστρόβιλος του "ΙΟΥ της κορώνας", γιατί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον "ΥΙΟ του Θεού", που είναι η πηγή της αληθινής ζωής.
Απ' όπου περνούσε ο ανεµοστρόβιλος της πανδηµίας έφερνε ανησυχία, φόβο, ανασφάλεια, πόνο και θάνατο. Ειδικά στις χώρες της Ευρώπης, κυρίως σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία κινήθηκε µε µεγάλη ταχύτητα, παρασύροντας τις κυβερνήσεις σε µία αδιέξοδη κατάσταση.

6.

ΣΩΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ σε ΛΑΘΟΣ ΟΧΘΗ

(Α)

Θα ήθελα να δούµε ένα περιστατικό µέσα από τη ζωή του λαού
Ισραήλ, που όταν βρέθηκε σε µια δύσκολη και απελπιστική κατάσταση, αντί να δοξάσει και να υψώσει τον Θεό για να έχει τη νίκη, άρχισε να γογγύζει κατά του Θεού και κατά του Μωυσή.
Ο Θεός για να αναγκάσει τον Φαραώ της Αιγύπτου να ελευθερώσει τον για 430 χρόνια υπόδουλο λαό Ισραήλ, άρχισε να φέρνει επάνω στην Αίγυπτο µια σειρά από δέκα καταστροφικές κρίσεις. Στην
τελευταία δέκατη κρίση, που ήταν και η πιο σκληρή, θανατώθηκε κάθε πρωτότοκο της Αιγύπτου, άνθρωπος ή ζώο, µεταξύ αυτών ήταν
και ο γιος του Φαραώ. Κάτω από τη φοβερή αυτή κατάσταση, ο σκληρός και αµετάπειστος Φαραώ την ίδια νύχτα κάλεσε τον Μωυσή και
του έδωσε την εντολή να πάρει τον λαό του και να αναχωρήσει, µαζί
µε όλα τα υπάρχοντά τους (Έξοδος, κεφ.ΙΒ/12).
Με χαρά και αλαλαγµό ο λαός Ισραήλ εξήλθε από την Αίγυπτο
µε κατεύθυνση προς την Ερυθρά Θάλασσα και µάλιστα ο Μωυσής
κατ' εντολή του Θεού τους οδήγησε σε ένα συγκεκριµένο αδιέξοδο
µέρος (Έξοδος Ι∆/14:1-2). Ενώ βάδιζαν προς το σηµείο αυτό, ο Κύριος
πορευόταν µπροστά τους την ηµέρα µε στύλο νεφέλης, για να τους
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οδηγεί στο δρόµο και τη νύχτα µε στύλο φωτιάς, για να τους φέγγει
ώστε να οδοιπορούν ηµέρα και νύχτα. Στην Αίγυπτο όµως η κατάσταση άλλαξε, ο Φαραώ µετανόησε που έδιωξε έναν λαό που αποτελούσε για την αυτοκρατορία ένα υπολογίσιµο εργατικό δυναµικό, έζευξε
600 εκλεκτές άµαξες, όλες τις λοιπές άµαξες της Αιγύπτου και όλους
τους αρχηγούς και άρχισε να καταδιώκει τους Ισραηλίτες.
Εδώ είναι που αρχίζει ο λαός Ισραήλ να βρίσκεται σε µια τραγική θέση και σε µια αδιέξοδη κατάσταση. Μπροστά ήταν η Ερυθρά
Θάλασσα, δεξιά και αριστερά βρισκόντουσαν τα βουνά, που ήταν
αδύνατον ο λαός µε τα γυναικόπαιδα και τα υπάρχοντά τους να τα
διαβούν και πίσω ερχόντουσαν οι σιδηρόφρακτες στρατιές του Φαραώ. Είχαν παγιδευτεί οι Ισραηλίτες σαν το ποντίκι µέσα στη φάκα, η
διαφυγή ήταν αδύνατη. Ήταν ώρα πανικού σε όλο το στρατόπεδο, οι
άνδρες έτρεµαν από τον φόβο τους, οι γυναίκες και τα παιδιά έκλαιγαν και όλοι µαζί άρχισαν να γογγύζουν κατά του Μωυσή, λέγοντες:
«∆εν υπήρχαν µνήµατα εις την Αίγυπτο και µας έβγαλες δια να αποθάνουµε εις την έρηµο; Γιατί το έκανες αυτό εις εµάς; ∆ιότι ήταν καλύτερο
εις εµάς να δουλεύουµε τους Αιγύπτιους, παρά να αποθάνουµε εις την
έρηµο» (βλ. Έξοδος Ι∆/14:11-12).
Απιστία και γογγυσµός ενός λαού που είχε δει φοβερά πράγµατα να κάνει ο Θεός. Ξέχασαν ότι καµία από τις δέκα πληγές της
Αιγύπτου δεν τους άγγιξε και ότι είχαν τέλεια προστασία και τέλεια
ασφάλεια από τον Θεό. Ξέχασαν ότι έβλεπαν καθηµερινά τον στύλο
της νεφέλης την ηµέρα και τον στύλο της φωτιά τη νύχτα για να τους
οδηγούν. Ξέχασαν ότι οι ίδιοι τόσα χρόνια ζητούσαν την ελευθερία
τους και κανένας δεν τους ανάγκασε να φύγουν, εάν το ήθελαν θα
µπορούσαν να µείνουν στην Αίγυπτο, δική τους ήταν η επιλογή να
φύγουν. Όλα αυτά τα ξέχασαν µπροστά στο αδιέξοδο που βρέθηκαν και άρχισαν να γογγύζουν κατά του Θεού στο πρόσωπο του
Μωυσή. Η χαρά της εξόδου µετατράπηκε ξαφνικά σε τραγωδία.
Κανένας όµως δεν φανταζόταν πόσο µεγάλη και συγκλονιστική
θα ήταν σε λίγο η επέµβαση του Θεού για να τους ελευθερώσει,
αφού ο ίδιος ο Θεός τους οδήγησε εκεί. Ούτε τα λόγια του Μωυσή
τους καθησύχασαν, όταν τους είπε: «Μη φοβείσθε· σταθήτε και βλέπετε την σωτήριαν του Κυρίου, την οποίαν θέλει κάµει εις εσάς σήµερον»
(Έξοδος Ι∆/14:13). Ξαφνικά οι σφοδροί άνεµοι διαχώρισαν τα νερά της
θάλασσας και ο λαός πέρασε µέσα από τον ευρύχωρο δρόµο που
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ανοίχτηκε και έφθασε µε ασφάλεια στην απέναντι όχθη.
Ο κίνδυνος όµως δεν είχε περάσει τελείως, γιατί τα στρατεύµατα του Φαραώ είχαν µπει µέσα στην ανοιχτή πλέον θάλασσα και
συνέχιζαν την καταδίωξη. Ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, σήκωσε
το χέρι του προς τη θάλασσα και τα νερά άρχισαν να επιστρέφουν
και παρέσυραν τις άµαξες, τους ιππείς και όλο το στράτευµα του Φαραώ στο βυθό και δεν σώθηκε ούτε ένας.
(Β)

Ερχόµαστε τώρα στο πιο κρίσιµο σηµείο της ιστορίας µας, το
οποίο έδειχνε ποια ήταν η πραγµατική καρδιά του λαού. Το θέαµα
που αντίκρισαν οι Ισραηλίτες ήταν εξόχως συγκλονιστικό. τα στρατεύµατα της Αιγύπτου καταστράφηκαν σαν να ήσαν ψεύτικα στρατιωτάκια. Μέσα στη σιγουριά της ασφάλειας όλος ο λαός άρχισε να
υψώνει ύµνο δοξολογίας, γιατί είδε ότι ο Θεός µε έναν δυναµικό
τρόπο τους είχε ελευθερώσει από το απελπιστικά τραγικό αδιέξοδο
στο οποίο είχαν βρεθεί.
Το τι επακολούθησε στη συνέχεια, µπορούµε να το φανταστούµε από τις γλαφυρές περιγραφές της Βίβλου. Όλοι µαζί, µικροί και
µεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, έγιναν ένα και άρχισαν να αλαλάζουν
να φωνάζουν, να πηδούν, να χορεύουν και έκαναν κάθε εκδήλωση
µπορούσε να εκφράσει τη µεγάλη τους χαρά και ανακούφιση που
επιτέλους ήσαν ελεύθεροι από τη δυναστεία και το βούρδουλα του
Φαραώ, ξεχνώντας ότι στην απέναντι όχθη είχαν καταφοβηθεί, αλλά
και εξοργιστεί κατά του Μωυσή. Ο ύµνος που έψαλλαν στον Κύριο,
εξέφραζε τη χαρά της στιγµής. Να, πως το περιγράφει η Βίβλος:
«Και ΕΙ∆ΕΝ ο Ισραήλ το µέγα εκείνο έργον, το οποίον έκαµεν ο Κύριος
επί τους Αιγυπτίους· και εφοβήθη ο λαός τον Κύριον, και επίστευσεν εις
τον Κύριον, και εις τον Μωυσήν τον θεράποντα αυτού. ΤΟΤΕ έψαλεν ο
Μωυσής και οι υιοί Ισραήλ την ωδήν ταύτην προς τον Κύριον, λέγοντες:
Ας ψάλλω προς τον Κύριον· διότι εδοξάσθη ενδόξως·
τον ίππον και τον αναβάτην αυτού έρριψεν εις την θάλασσαν.
Ο Κύριος είναι η ΔΥΝΑΜΙΣ μου και το ΑΣΜΑ μου,
και εστάθη η ΣΩΤΗΡΙΑ μου·
αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει αυτόν·
Θεός του πατρός μου, και θέλω υψώσει αυτόν.
Ο Κύριος είναι ΔΥΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ· Κύριος το όνομα αυτού. . . .

Τις όµοιός σου Κύριε, µεταξύ των θεών; Τις όµοιός σου, ένδοξος
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εις αγιότητα, θαυµαστός εις ύµνους, ενεργών τεράστια; »
(βλ. Έξοδος Ι∆/13:31, ΙΕ/15:1-3, 11).

Προσέξτε τις δύο λέξεις "ΕΙ∆ΕΝ" και "ΤΟΤΕ", που έχουν υπογραµµιστεί. Φανερώνουν ότι ο ύµνος αυτός δεν ψάλθηκε µε αληθινή
καρδιά πίστης. Ο λαός Ισραήλ έψαλλε τον "ΣΩΣΤΟ ύμνο σε ΛΑΘΟΣ
όχθη". ∆όξασε τον Θεό στην άλλη όχθη της Ερυθράς Θάλασσας και
όχι στην όχθη που ήταν από τη µεριά της Αιγύπτου. Ύψωσε τη φωνή δοξολογίας στην ΟΧΘΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ και όχι στην ΟΧΘΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ. Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι στην πορεία της επίγειας
ζωής µας, πάντα θα συναντούµε τις δύο αυτές όχθες. Από τη µία µεριά οι δοκιµασίες, οι πειρασµοί, το σκοτάδι και η απελπισία και από
την άλλη µεριά η νίκη, η σωτηρία και η απολύτρωση.
Ο λαός Ισραήλ, όταν "είδε" τη σωτηρία του Θεού, "τότε" έψαλλε προς Αυτόν. Είναι εύκολο, πάρα πολύ εύκολο στον καθένα να
δοξάζει µέσα στη σιγουριά της νίκης και όταν πλέον έχει ξεπεράσει
την όποια δοκιµασία. ∆εν είναι όµως αυτό που θέλει ο Θεός από µας
που Τον έχουµε γνωρίσει και Τον έχουµε κάνει κύριο της ζωής µας.
Θέλει να Τον δοξάζουµε και να Τον υψώνουµε µέσα στο πρόβληµα
και να τον εµπιστευόµαστε πλήρως ότι Αυτός είναι ο Κύριός µας και
ο Θεός µας, ότι είµαστε δικά Του παιδιά και βρισκόµαστε κάτω από
τη δική Του ασφάλειά και ότι Αυτός έχει µεριµνήσει για µας.
Όταν ψάλλουµε στη σιγουριά της όχθης της νίκης, ψάλλουµε
ψεύτικα, κούφια, ψάλλουµε από έναν ενθουσιασµό της στιγµής που
δεν έχει γερό θεµέλιο, γιατί σε µια νέα δοκιµασία, δεν θα µπορούµε
να εµπιστευθούµε τον Κύριο, αλλά θα µας καταλάβει απελπισία και
φόβος και θα αρχίσουµε να γογγύζουµε το ίδιο όπως πριν, όπως
ακριβώς έκαναν και πάλι οι Ισραηλίτες, µέσα σε διάστηµα µόνο τριών
ηµερών, αφού πέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα. Περπατούσαν
επί τριήµερο και στην πορεία τους δεν έβρισκαν νερό, γι' αυτό άρχισαν να κάνουν αυτό που γνώριζαν καλύτερα, να γογγύζουν στον
Μωυσή (Έξοδος ΙΕ/15:22-25). Ξέχασαν από που και µε ποιον τρόπο ο
Θεός τους έβγαλε, ξέχασαν τη µεγάλη συντριβή των Αιγυπτίων, ξέχασαν που δοξολογούσαν τον Θεό στην όχθη της νίκης, τα ξέχασαν
ΟΛΑ, γιατί ακόµα η καρδιά τους ήταν κολληµένη στην Αίγυπτο.
Τα πράγµατα θα ήταν τελείως διαφορετικά, όταν βρισκόντουσαν στην όχθη της δοκιµασίας και µέσα στο πρόβληµα, εάν άρχιζαν
µε πίστη και εµπιστοσύνη να δοξάζουν τον Θεό. Εάν έλεγαν "Εμείς

16

είμαστε λαός του Θεού, δεν φοβόμαστε τον Φαραώ, γιατί ο Κύριος είναι
ο υπερασπιστής μας, είτε ζήσουμε, είτε πεθάνουμε, εμείς ανήκουμε σ'
Αυτόν!" Εάν έλεγαν αυτό, θα έκτιζαν σχέσεις εµπιστοσύνης µε τον
Θεό και η πορεία τους θα ήταν µια συνεχής νίκη.

7.

Η ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΗΝ "ΙΕΡΙΧΩ"

Επανερχόµαστε στις χορωδίες των µπαλκονιών και µένουµε
στη θέση που τήρησε η µία χορωδία της πίστης. Μέσα στο πρόβληµα της πανδηµίας, µέσα στη δοκιµασία όλοι άρχισαν να ψάλλουν µε
δυνατή φωνή, προτρέποντας ο ένας τον άλλον µε τα λόγια του ύµνου
"Ψάλλε στον Θεό νέο ύμνο, ψάλλε στον Θεό του ουρανού ...Δόξασε το
όνομα Αυτού, γιατί είναι θαυμαστός.." Έψαλλαν (τραγουδούσαν) τον
σωστό ύµνο στο σωστό µπαλκόνι. Αυτό είναι ΝΙΚΗ. Αντίθετα, οι
άλλες χορωδίες των µπαλκονιών τραγουδούσαν λάθος τραγούδια
στο σωστό µπαλκόνι. Προσπαθούσαν µε ανθρώπινες ενέργειες να
τονώσουν το ηθικό τους και να πάρουν δύναµη. Αυτό γνώριζαν, αυτό
είχαν στην καρδιά τους και αυτό έδιναν. Ο Ιησούς Χριστός το είπε
πολύ καθαρά ότι από το στόµα µας βγαίνει αυτό που έχουµε µέσα
µας «τα δε εξερχόµενα εκ του στόµατος εκ της καρδίας εξέρχονται»
(Ματθαίος ΙΕ/15:18-19).

∆οξολογία, λατρεία και αφιέρωση στον Κύριο. Αυτό πρέπει να
κάνουµε και το πρόβληµα θα µας προσπεράσει. Αυτό έκανε ο Παύλος και ο Σίλας µέσα στη φυλακή των Φιλίππων και η δοξολογία
τους έφερε έναν σεισµό απελευθέρωσης. Αυτό έκανα και εγώ µέσα
στο υπηρεσιακό λεωφορείο που δέχτηκε επίθεση, λάτρευα τον Κύριο
µε έναν διαφορετικό τρόπο (σιωπηλά) λόγω της περίστασης και ο
Κύριος µε διαφύλαξε. Αυτό συνέβηκε και στην όραση που είδε η
αδελφή µε τον ανεµοστρόβιλο, ο οποίος την προσπέρασε γιατί ήταν
καλυµµένη µε το αίµα του Ιησού. Η δοξολογία γκρεµίζει τα τείχη των
προβληµάτων, που βάζει στη ζωή µας ο εχθρός της ψυχής µας, ο
∆ιάβολος µε τις πονηρές δυνάµεις του.
Ας θυµηθούµε µε συντοµία µια ακόµα περίπτωση από τη ζωή
του λαού Ισραήλ, ο οποίος όταν βγήκε από την Αίγυπτο, λόγω της συνεχιζόµενης παρακοής του στο νόµο του Θεού, περιπλανιόταν για 40
χρόνια µέσα στην έρηµο. Όταν τελικά έφτασαν στη γη Χαναάν, ο Μωυσής είχε πεθάνει και την αρχηγία την είχε αναλάβει ο Ιησούς του Ναυή,
οι δε Ισραηλίτες που είχαν φθάσει ήταν η δεύτερη γενιά, γιατί η πρώτη

17

γενιά η οποία βγήκε από την Αίγυπτο, είχε πέσει στην έρηµο, λόγω της
απιστίας της (βλ. Αριθµοί, κεφ. ς΄/6, Α' Κορινθίους Ι'/10:5).
Έπρεπε ο Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη Ιεριχώ, την οποία ο
Θεός είχε υποσχεθεί, αλλά από στρατιωτική άποψη φαινόταν απόρθητη. Σύµφωνα µε τους κατασκόπους που είχαν σταλεί στην πόλη
ήταν ισχυρά οχυρωµένη µε ψηλά τείχη, οι πολίτες της ήσαν γιγαντόσωµοι και είχαν άρτια οργάνωση. Ο Θεός όµως έδωσε στον Ιησού
του Ναυή συγκεκριµένες οδηγίες πως θα κατακτήσει την πόλη. ∆εν
του είπε να επιτεθεί µε τον στρατό στην πόλη, αλλά του είπε κάτι που
ανθρώπινα φαινόταν παράξενο, ακόµα θα µπορούσε κάποιος να το
ονοµάσει "ανόητο".
Είπε ο Κύριος στον Ιησού του Ναυή: «Θα περιέλθετε την πόλη
όλοι οι άνδρες του πολέμου, κύκλο της πόλεως μία φορά ("άπαξ")· έτσι
θα κάνεις για 6 ημέρες. Και 7 ιερείς θα βαστάζουν μπροστά από την
κιβωτό 7 κεράτινες σάλπιγγες· και την 7η ημέρα θα βαδίσετε γύρω από
την πόλη 7 φορές· και οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Και όταν
σαλπίσουν με την κεράτινη σάλπιγγα παρατεταμένα, καθώς ακούσετε
τον ήχο της σάλπιγγας, ΟΛΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΑΛΑΛΑΞΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑ ΑΛΑΛΑΓΜΟ και το τείχος της πόλης θα καταπέσει από τη βάση του, και ο λαός
θα ανέβει, ο καθένας κατευθείαν μπροστά του» (Ιησούς του Ναυή, κεφ.ς΄
/6:4-5). Τους είπε ο Θεός για 7 ηµέρες να γυρίζουν µε την Κιβωτό της
∆ιαθήκης γύρω από τα τείχη της πόλης, τις 6 πρώτες ηµέρες µόνο
µία φορά και την 7η ηµέρα να γυρίζουν 7 φορές. Όταν ακούσουν το
παρατεταµένο ήχο της σάλπιγγας, τότε όλος ο λαός θα αλαλάξει
πολύ δυνατά, τα τείχη θα πέσουν και στη συνέχεια θα µπουν µέσα
για να καταλάβουν την πόλη. Όλα έγιναν ακριβώς, όπως ο Κύριος
διέταξε, ο λαός αλάλαξε και τα τείχη έπεσαν.
Η δοξολογία έριξε τα απόρθητα τείχη. Η Παλαιά ∆ιαθήκη έχει
πολλούς τύπους και συµβολισµούς, που στην Καινή ∆ιαθήκη βλέπουµε το αντίτυπο και την πνευµατική εκπλήρωση. Ο κατά σάρκα
λαός Ισραήλ µε την δοξολογία έριξε τα "τείχη στην Ιεριχώ". Σήµερα ο
πνευµατικός λαός Ισραήλ, η εκκλησία του Ιησού µε την δοξολογία
γκρεµίζει τα "τείχη των προβλημάτων", όσο απόρθητα και εάν φαντάζουν, αρκεί η δοξολογία να γίνεται στη σωστή όχθη. Ένα τέτοιο τείχος είναι και ο "ΙΟΣ της κορώνας", που πέφτει µε την δοξολογία στον
"ΥΙΟ του Θεού", τον Ιησού. Η δοξολογία γκρεµίζει την "Ιεριχώ" που
εσύ έχεις κτίσει µέσα σου, ή την "Ιεριχώ" που κτίζουν οι άλλοι γύρω

18

σου. Η ζωή µας έχει πολλά τείχη που πρέπει να πέσουν.
Όλες οι προσπάθειες και οι ενέργειες των κυβερνήσεων, των
ιατρών και των νοσηλευτών για να καταπολεµήσουν τον κορονοϊό
ήσαν και είναι άξιες επαίνου, γιατί κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά χρειάζεται και κάτι ακόµα περισσότερο για να επισφραγίσει
την προσπάθειά τους και να τους δώσει τη λύση. Χρειάζεται να εκζητήσουν τον Θεό, που Τον είχαν ξεχάσει, χρειάζεται οι ηγέτες και ο
απλός λαός να ταπεινώσουν τον εαυτό τους και να υψώσουν στη
ζωή τους τον αναστηµένο και ένδοξο Ιησού, ο οποίος είναι η µόνη
λύση των προβληµάτων. Μέσα στον Λόγο του Θεού διαβάζουµε:
«Μακάριον το έθνος, του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο λαός, τον οποίον εξέλεξε διά κληρονοµίαν αυτού» (Ψαλµός ΛΓ/33:12). Είναι µακάριο,
ευλογηµένο το κράτος που έχει κάνει τον Θεό να είναι ο "Κύριος", να
είναι Αυτός που έχει την "εξουσία" επάνω στο κράτος.

8.

ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΛΑΘΟΣ

Από τα περιστατικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, το συµπέρασµα είναι απλό: Μέσα στο πρόβληµα δοξάζεις και λατρεύεις τον
Θεό και το πρόβληµα θα φύγει, γιατί ο Θεός ξέρει να ελευθερώνει τον
δίκαιο. Τη λύση σε όλες τις περιπτώσεις, στον φυσικό τοµέα, την έχει
ο λαός του Κυρίου, η άγια εκκλησία Του, όταν υψώνει φωνή αλαλαγµού προς τον Κύριο των δυνάµεων. Τη νίκη την έχουν αυτοί που
έχουν κάνει στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό προσωπικό τους κύριο
και λυτρωτή. Η εκκλησία δοξάζει τον Κύριο και ο βραχίονάς Του κινείται προς σωτηρία και λύση, όχι µόνο από τον ιό της πανδηµίας
που κατέκλυσε την ανθρωπότητα ολόκληρο το 2020 και µετά, αλλά
και από κάθε άλλο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο άνθρωπος. Για
τον Ιησού δεν υπάρχουν µικρά ή µεγάλα προβλήµατα, µικρές ή µεγάλες αρρώστιες, για τον Κύριο τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία
Του και την παντοδυναµία Του. Περιµένει εσένα να συνεργαστείς
µαζί Του, σε περιµένει να Του το ζητήσεις.
Λαέ του Θεού µην κάνεις το ίδιο λάθος που έκαναν οι περισσότερες χορωδίες των µπαλκονιών, που µε ανθρώπινα µέσα θέλησαν να γεµίσουν την πονεµένη τους καρδιά µε λίγο χαρά και λίγη
αισιοδοξία. Κάνε αυτό που ο Θεός ευαρεστείται, ύψωσε φωνή δοξολογίας και λατρείας προς τον Κύριο της δόξας, προς τον Ιησού Χριστό. ∆εν χρειάζεται ο Κύριος λογοτεχνικές προσευχές, από σένα
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θέλει απλή καρδιά και απλά λόγια ευχαριστίας. Κάνε το και καθώς θα
υψώνεις φωνή δοξολογίας, οι καταρράκτες των ευλογιών του ουρανού θα ανοίξουν και θα δεις τη δόξα του Κυρίου Ιησού να πληµµυρίζει τη ζωή σου και να σου δίνει νόηµα και περιεχόµενο.
Από όλες τις χορωδίες των µπαλκονιών, είτε στην Ιταλία που
αναφερθήκαµε στην αρχή, είτε στη δική µας χώρα, είτε αλλού, ξεχώρισε µόνο µία, η "χορωδία της πίστης" (όπως εµείς την ονοµάσαµε), η
χορωδία που άρχισε να δοξάζει τον ένα και µόνο αληθινό Θεό µέσα
στο πρόβληµα που κατακυρίευε τη χώρα τους και έφερνε όλους
τους πολίτες σε απόγνωση. Αυτή είναι η σωστή αντιµετώπιση όλων
των προβληµάτων µέσα στη ζωή µας: ∆οξολογία µέσα στη δίνη των
προβληµάτων και όλα τα "τείχη" γκρεµίζονται.
Το ίδιο συστήνω, όχι µόνο σε αυτούς που συνειδητά λατρεύουν
τον Κύριο Ιησού στη ζωή τους, αλλά και σ' αυτόν που είναι αδιάφορος µε τα πράγµατα του Θεού, ή που ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα τυπικά και από συνήθεια, γιατί έτσι τα έµαθε από µικρός, ή
που είναι απασχοληµένος µε τα πράγµατα του κόσµου και δεν έχει
χρόνο, ή που ακόµα µε το στόµα του αρνείται τον Θεό. Προτρέπω
τον κάθε άνθρωπο προσωπικά να κάνει ένα απλό πείραµα, που είναι
"να δοκιµάσει" τον Θεό. Ο ίδιος µας το λέγει αυτό, δεν είναι δικά µου
λόγια: «Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός (είναι) ο Κύριος· µακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν» (βλ. Ψαλµός Λ∆/34:8 & Α' Πέτρου Β/2:3).
∆εν αναφέροµαι και δεν σου συστήνω θρησκείες, δόγµατα, οµάδες, αιρέσεις, οργανώσεις, κλπ, κλπ. αλλά σου συστήνω ένα πρόσωπο τον Κύριο ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ. Σου συστήνω Αυτόν που γεννήθηκε
από την παρθένο Μαρία, έζησε µια άγια και αναµάρτητη ζωή, διήλθε
τη ζωή του ολόκληρη ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους τους
καταδυναστευοµένους από την αµαρτία και τον ∆ιάβολο, πέθανε επάνω σ' έναν ατιµωτικό σταυρό, πληρώνοντας τα λύτρα της δικής
σου αµαρτίας, αναστήθηκε την τρίτη ηµέρα και τώρα ζει στη δόξα του
ουρανού, περιµένοντας να συναντήσει και εσένα!!

Κλείνω το θέµα µε τα παρακάτω λόγια:
Για να καταπολεµήσεις της "κορώνας τον ΙΟ"
∆ώσε τη δόξα στου "Θεού τον ΥΙΟ"
Το όνοµά Του ένα και ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ: "Ι Η Σ Ο Υ Σ"

20

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΟΥ - Ψαλµός 91

Ψαλµός 91 του ∆αβίδ
κείµενο αρχιµ. Νεόφυτου Βάµβα

Όταν έχεις οποιοδήποτε πρόβληµα, άρχισε να διαβάζεις δυνατά (όχι από µέσα σου) τα παρακάτω λόγια. Είναι από τον Ψαλµό 91
του ∆αβίδ, αλλά σε 1ο πρόσωπο. Είναι µια προσευχή δοξολογίας
που βγαίνει µέσα από την καρδιά σου. Αυτό να το κάνεις καθηµερινά:

Επειδή έθεσα σε Σένα την αγάπη μου, δια τούτο Εσύ θα με λυτρώνεις και Εσύ θα με υψώνεις, διότι εγώ γνώρισα το όνομά Σου.
Θα σε επικαλούμαι και Συ θα με εισακούς. Μαζί μου θα είσαι στη
θλίψη, Εσύ θα με λυτρώνεις και Εσύ θα με δοξάζεις. Θα με χορτάσεις σε μακρότητα ημερών και θα μου δείχνεις τη σωτηρία μου».

01. Ο κατοικών υπό την σκέπην του Υψίστου υπό την σκιάν του
Παντοκράτορος θέλει διατρίβει.
02. Θέλω λέγει προς τον Κύριον: "Συ είσαι καταφυγή µου και
φρούριόν µου· Θεός µου· επ' αυτόν θέλω ελπίζει".
03. ∆ιότι αυτός θέλει σε λυτρόνει εκ της παγίδος των κυνηγών και
εκ θανατηφόρου λοιµού.
04. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει, και υπό τας πτέρυγας
αυτού θέλεις είσθαι ασφαλής· η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία
και ασπίς.
05. ∆εν θέλεις φοβείσθαι από φόβου νυκτερινού, την ηµέραν από
βέλους πετωµένου.
06. Από θανατικού, το οποίον περιπατεί εν σκότει· από ολέθρου,
όστις ερηµόνει εν µεσηµβρία·
07. Χιλιάς θέλει πίπτει εξ αριστερών σου και µυριάς εκ δεξιών σου·
πλην εις σε δεν θέλει πλησιάζει.
08. Μόνον µε τους οφθαλµούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει
των ασεβών την ανταπόδοσιν.
09. Επειδή συ τον Κύριον, την ελπίδα µου, τον Ύψιστον έκαµες καταφύγιόν σου,
10. δεν θέλει συµβαίνει εις σε κακόν, και µάστιξ δεν θέλει πλησιάζει εις την σκηνήν σου.
11. ∆ιότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου,
διά να σε διαφυλάττωσιν εν πάσαις ταις οδοίς σου.
12. Θέλουσι σε σηκόνει επί των χειρών αυτών, διά να µη προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου.
13. Θέλεις πατήσει επί λέοντα και επί ασπίδα· θέλεις καταπατήσει
σκύµνον και δράκοντα.
14. Επειδή έθεσεν εις εµέ την αγάπην αυτού, διά τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν· θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνοµά µου.
15. Θέλει µε επικαλείσθαι, και θέλω εισακούει αυτού· µετ' αυτού
θέλω είσθαι εν θλίψει· θέλω λυτρόνει αυτόν και θέλω δοξάζει
αυτόν.
16. Θέλω χορτάσει αυτόν µακρότητα ηµερών και θέλω δείξει εις
αυτόν την σωτηρίαν µου.
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«Κατοικώ κάτω από τη σκιά του ύψιστου Θεού και διαμένω κάτω
από τη σκιά του παντοκράτορα Θεού. Λέγω προς τον Κύριο: "ΕΣΥ
ΕΙΣΑΙ καταφυγή μου και ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ το φρούριό μου. ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Θεός
μου και σε ΣΕΝΑ θα ελπίζω"

ΕΣΥ Κύριε με λυτρώνεις από τις παγίδες των κυνηγών και από
θανατηφόρο λοιμό. ΕΣΥ με σκεπάζεις με τα πτερά Σου και είμαι
ασφαλής κάτω από τις πτέρυγές Σου. Η αλήθειά Σου είναι για μένα
πανοπλία και ασπίδα.
Δεν φοβάμαι από φόβο νυχτερινό και δεν φοβάμαι την ημέρα από
βέλος που έρχεται εναντίον μου.
Δεν φοβάμαι από θανατικό, το οποίο περιπατεί στο σκοτάδι και δεν
φοβάμαι από όλεθρο, ο οποίος ερημώνει μέρα μεσημέρι.
Χιλιάδες θα πέφτουν από αριστερά μου και μυριάδες θα πέφτουν
από δεξιά μου, πλην σε μένα δεν θα πλησιάζει θανατικό και
όλεθρος. Μόνο με τους οφθαλμούς μου θα τα θεωρώ όλα αυτά και
θα βλέπω την ανταπόδοση των ασεβών.
Επειδή Εσένα τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο, εγώ έκαμα
καταφύγιο, δεν θα συμβαίνει σε μένα κακό και δεν θα πλησιάζει
μάστιγα στη σκηνή μου, διότι Εσύ θα προστάξεις τους αγγέλους Σου
για μένα για να με διαφυλάττουν σε όλους τους δρόμους μου. Θα
με σηκώνουν στα χέρια τους για να μην προσκόψει σε λίθο το πόδι
μου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Τα παρακάτω Βιβλικά 4 αποσπάσµατα είναι υποσχέσεις, προειδοποιήσεις και προτροπές προς τον λαό του Θεού, ώστε στις έσχατες ηµέρες που ζούµε, οι πιστοί να µην ταράζονται και λιποψυχούν,
όταν βλέπουν τις επερχόµενες κρίσεις που θερίζει ο άνθρωπος που
έχει απορρίψει τη ζωντανή σχέση του µε τον Θεό, αλλά να έχουν
τέλεια ειρήνη και εµπιστοσύνη στο Κύριο της δόξας, τον Ιησού.

Ψαλµός MΖ/47:1-5
01. Ο Κύριος είναι ΦΩΣ µου και ΣΩΤΗΡΙΑ µου· ποιον θέλω φοβηθή;
Ο Κύριος είναι δύναµις της ζωής µου· από ποιον θέλω δειλιάσει;
02. Ότε επλησίασαν επ' εµέ οι πονηρευόµενοι, διά να καταφάγουν
την σάρκα µου, οι αντίδικοι και οι εχθροί µου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον.
03. Και αν παραταχθή εναντίον µου στράτευµα, η καρδία µου δεν
θέλει φοβηθή· και αν πόλεµος σηκωθή επ' εµέ, και τότε θέλω
ελπίζει.
04. Ένα εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εκζητεί· το να κατοικώ εις τον οίκο του Κυρίου πάσας τας ηµέρας της ζωής µου, να
θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτωµαι τον ναόν
αυτού.
05. ∆ιότι εις ηµέρα συµφοράς θέλει µε κρύψει εις την σκηνή Αυτού·
Θέλει µε κρύψει εις το απόκρυφον της σκηνής Αυτού· θέλει µε
υψώσει επί βράχον·

Προσέξτε ιδιαίτερα τις υποσχέσεις του Θεού στο εδάφιο 5, όπου σε
ηµέρα κρίσης και συµφοράς, ο ίδιος ο Κύριος θα µας κρύψει στα πιο
βαθιά µέρη της άγιας σκηνής Του. Αυτό σηµαίνει τέλεια ασφάλεια.

Ησαΐας Κς'/26:2021

Στο εδάφιο 20, βλέπουµε να αναφέρει την κατάσταση που διαµορφώθηκε παγκόσµια από την πανδηµία του κορονοϊού, όπου οι κυβερνήσεις των κρατών (µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), απαγόρευσαν την
κυκλοφορία των πολιτών για τον φόβο της εξάπλωσης του ιού. Ο Κύριος µας προτρέπει, όσο κρατεί η κρίση, να µείνουµε κλεισµένοι στο
ταµείο της προσευχής, µέχρι να παρέλθει η οργή Του κατά της ανοµίας.

Ματθαίος Κ∆/24:5-8
05. ∆ιότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόµατί µου, λέγοντες, "Εγώ
είµαι ο Χριστός" και πολλούς θέλουσι πλανήσει.
06. Θέλετε δε ακούσει πολέµους και φήµας πολέµων· προσέχετε
µη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά
δεν είναι έτι το τέλος.
07. ∆ιότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και
θέλουσι γείνει πείναι και λοιµοί και σεισµοί κατά τόπους·
08. πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.

Στα λόγια αυτά του Ιησού, οι άγιοι, οι αναγεννηµένοι πιστοί, πρέπει
να προσέξουν 3 πράγµατα:(1) Να µην ΤΑΡΑΧΘΟΥΝ, γιατί ο Κύριος έχει
πρόνοια γι' αυτούς. (2) Αυτά ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν, άρα οι προσευχές µας
είναι για να έχουµε ασφάλεια. (3) Όλα αυτά είναι η αρχή µιας πνευµατικής Ω∆ΙΝΗΣ, όπου η Γη κοιλοπονεί για να γεννήσει κάτι το "νέο". Η
Βίβλος αναφέρεται στο "νέον πράγµα" (Ησαΐας ΜΓ/43:18-19).

Β' Τιµόθεου Γ/3:1-2
1.

Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ηµέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί . . .
εδ. 2. ∆ιότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφηµοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, 3. άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς,
ανήµεροι, αφιλάγαθοι, 4. προδόται, προπετείς, τετυφωµένοι, φιλήδονοι µάλλον παρά φιλόθεοι. . .
5. έχοντες µεν µορφήν ευσεβείας (θρησκευόµενοι), αρνούµενοι δε την
δύναµιν αυτής. Και τούτους φεύγε.

20. Ελθέ, λαέ µου, είσελθε εις τα ταµεία σου και κλείσον τας θύρας
σου οπίσω σου· κρύφθητι διά ολίγον καιρόν, ΕΩΣΟΥ παρέλθη
η οργή.
21. ∆ιότι, ιδού, ο Κύριος εξέρχεται από του τόπου αυτού διά να παιδεύση τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανοµίας αυτών· η δε
γη θέλει ανακαλύψει τα αίµατα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει
πλέον τους πεφονευµένους αυτής.

Θεωρώ ότι είναι από τα λίγα εδάφια της Βίβλου, που δεν χρειάζονται καθόλου σχόλια, γιατί παρουσιάζουν µε πολύ ζωηρά χρώµατα τον
καθρέπτη της σηµερινής µας κοινωνίας σε παγκόσµιο επίπεδο.
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