ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ

Χριστιανική Εκκλησία
των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η χριστιανική ζωή είναι μια αέναη πάλη. Ο θανάσιμος εχθρός
είναι η αμαρτία. Ή θα συντρίψεις αυτόν τον εχθρό ή θα σε συντρίψει αυτός. Δεν υπάρχει έλεος, ούτε συμβιβασμός.
Η πείρα, παράλληλα με την Αγία Γραφή, έχει καταδείξει ότι ο
εχθρός είναι ασύγκριτα ισχυρότερος από τον άνθρωπο. Είναι
πολυμήχανος και ακαταμάχητος, ενώ ο άνθρωπος είναι τόσο
αδύνατος, που διαρκώς βρίσκει τον εαυτό του σε θλιβερή κατάσταση να γεύεται το ποτήρι της ήττας, της απογοήτευσης και της
παράλυσης.
Συχνά, η αναγνώριση της πραγματικότητας αυτής έρχεται λίγο
αργά, επειδή δεν αισθανόμαστε έγκαιρα το βάθος του νοήματος
των λόγων του Κυρίου πού λέει: «χωρίς εμού δεν δύνασθε να
κάμητε ουδέν», ώστε να αποφύγουμε όλα τα δυσάρεστα, καταφεύγοντας σε Αυτόν, την πηγή της δύναμης και του θριάμβου.
Η εποχή μας είναι πολύ κρίσιμη. Σαν άτομα, σαν οικογένεια ή
σαν εκκλησία κινδυνεύουμε θανάσιμα. Η πάλη μας βρίσκεται στην
κρισιμότερη φάση της. Ο εχθρός έχει επιστρατεύσει όλες τις ισχυρές εφεδρείες του για τη συντριπτική επίθεσή του εναντίον των
κουρασμένων αγωνιστών.
Ευτυχώς, αυτή η κρίσιμη κατάσταση έχει διαγνωσθεί έγκαιρα
από μια μικρή ομάδα «παλαιών» πνευματικών αγωνιστών, και
προς αντιμετώπισή της αυτοί ίδρυσαν την ονομασθείσα «Σχολή
Προσευχής» η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου των
Ιεροκηρύκων της Εκκλησίας μας.
Οπουδήποτε λειτούργησε αυτή η Σχολή, τα αποτελέσματά της
ήταν αξιοθαύμαστα. Φλόγες πνευματικής αναζωπύρωσης αναπήδησαν, απονεκρωμένες και αδιάφορες ψυχές αναζωογονήθηκαν,
και ζήλος μιας νέας Πεντηκοστής κατέλαβε τις εκκλησίες.
Τα ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα αυτά αποτελέσματα παρακίνησαν τους ιθύνοντες της εκκλησίας μας να εκδώσουν ένα βιβλιαράκι με τον τίτλο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ, με πενήντα τρία
θέματα συμπροσευχής, τα οποία περιέχουν πολύτιμες περικοπές
από το πνεύμα της προφητείας, και να περάσει αυτό στη διάθεση
όλων των πιστών.
Η εκκλησία μας έκρινε σκόπιμο αυτό το βιβλιαράκι να μεταφρασθεί και να είναι στη διάθεση όλων των αγωνιζομένων, σαν
ένα πολύτιμο βοήθημα στη Σχολή της Προσευχής η οποία ιδρύεται σε όλες τις εκκλησίες μας.
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Ελπίζουμε ότι ανεκτίμητες πνευματικές ευλογίες θα προκύψουν από αυτή την επικοινωνία με το Θεό διαμέσου της προσευχής, και όλοι θα έχουμε την εμπειρία της όψιμης βροχής του Αγίου
Πνεύματος για να εμπλησθούμε με δύναμη εξ Ύψους, να γευθούμε τη νίκη και το θρίαμβο κατά της αμαρτίας, και να εκπληρώσουμε την αποστολή μας ως πιστοί και ως εκκλησία επάνω στη γη.
Χ. Α. Χριστοφορίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πέρασε μισός αιώνας από τότε που το βιβλιαράκι αυτό μεταφράσθηκε στα ελληνικά από τον αδ. Χριστόφορο Χριστοφορίδη.
Το περιεχόμενό του όμως όχι μόνο είναι διαχρονικό, αλλά και πιο
απαραίτητο στην εποχή μας.
Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να ανατυπωθεί. Από την εποχή εκείνη
μέχρι σήμερα, έχουν μεταφρασθεί στα ελληνικά και έχουν τυπωθεί ένδεκα βιβλία της αδ. Χουάιτ, και τα τμήματα που αναφέρονται
στο βιβλιαράκι, καταχωρήθηκαν όπως τώρα είναι γραμμένα στη
δημοτική. Τα τμήματα των βιβλίων που δεν έχουν μεταφρασθεί,
μεταφέρθηκαν από την τότε καθαρεύουσα γλώσσα στη σημερινή
δημοτική.
Επιπλέον, έχοντας σημερα τελειότερα μέσα εκτύπωσης, έγινε
μια εργασία η οποία σε ποιότητα πολύ απέχει από την πρώτη εκτύπωση. Παραταύτα, εκφράζουμε το σεβασμό μας για την εργασία που είχε γίνει τότε με τα μέσα της εποχής εκείνης που είχε το
γραφείο μας με τα χειροκίνητα μηχανήματα. ΄Ολη την εργασία με
τη σημερινή μορφή έκανε η αδ. Ερευνίδου.
Απόστολος Μαγκλής
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι παραπομπές στη βιβλιογραφία σημειώνονται με αρκτικόλεξα
όπως βλέπετε στην αριστερή στήλη. Ο αριθμός πριν από το αρκτικόλεξο, όταν υπάρχει, δηλώνει τον αριθμό του τόμου. Ο τελευταίος αριθμός είναι ο αριθμός της σελίδας. Ένα παράδειγμα:
3Τ.C 182 είναι 3ος τόμος Testimonies to the Church, σελίδα 182.
Κάτω από τον τίτλο στα αγγλικά έχει καταχωρηθεί και η μετάφρασή του
B.C.
R.H.

Seventh Day Adventist Bible Commnetary
Βιβλικά Σχόλια των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας
(Βιβλική Εγκυκλοπαίδεια)
Review and Herald
Επιθεώρηση και Κήρυξ (περιοδικό)

Βιβλία της αδ. Χουάιτ που έχουν μεταφρασθεί στα ελληνικά
Μ.Σ.Ν. Μηνύνατα στα Νιάτα
Π.Α.
Οι Πράξεις τον Αποστόλων
ΕΚ.
Εκπαίδευση
Ε.Ο.Ο. Η Επί του ΄Ορους Ομιλία
Τ.Π.Σ. Η Τελική Παγκόσμια Σύρραξη
Ζ.Χ.
Η Ζωή του Χριστού
Β.Χ.
Βήματα προς τον Χριστό
Λ.Ζ.
Λύσεις για τη Ζωή (Παραβολές)
Π.Π.
Πατριάρχες και Προφήτες
Π.Β.
Προφήτες και Βασιλείς
Ζ.Υ.
Ζωή και Υγεία
Βιβλία της αδελφής Χουάιτ στα αγγλικά
S.M. Selected Messages
Επιλεγμένες Αγγελίες
S.T.
Special Testimonies
Εδικές Μαρτυρίες
G.W. Gospel Workers
Εργάτες του Ευαγγελίου
EV.
Evangelism
Ευαγγελισμός
M.L.T. My Life Today
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Η Ζωή μου Σήμερα
The Story of Redemption
Η Ιστορία της Λύτρωσης
F.L. The Faith I live By
Η Πίστη την Οποία Ζω
O.H.C. Our High Calling
Η Υψηλή Κλήση μας
F,C.E. Funtamentals of Christian Education
Θεμελιώδη Χριστιανικής Εκπαίδευσης
M.M. Medical Ministry
Ιατρική Υπηρεσία
H.S. Historical Sketches
Ιστορικές Σκιαγραφίες
T.C. Testimonies to the Church
Μαρτυρίες στην Εκκλησία
T.M. Testimonies to Ministers
Μαρτυρίες στους Ιεροκήρυκες
C.G. Child Guidance
Καθοδήγηση του Παιδιού
E.W. Early Writings
Πρώτα Γραπτά
C.P.T.S. Counsels to Parents, Teachers and Students
Συμβουλές στους Γονείς, Διδασκάλους και Μαθητές
C.H. Counsels on Health
Συμβουλές για την Υγεία
A.H. The Adventist Home
Το Σπίτι του Αντβεντιστού
S.D.G. Sons and Daughters of God
Γιοι και Θυγατέρες του Θεού
C.S. Christian Service
Χριστιανική Υπηρεσία
S.R.
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1. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν, είπε τις των μαθητών αυτού προς αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευχώμεθα, καθώς καi ο Ιωάννης εδίδαξεν εις τους μαθητάς αυτού.» Λουκ. ια΄1.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι είναι η αληθινή και αποτελεσματική προσευχή; Δε θα ήταν καλό, πριν εισέλθουμε στην πνευματική αυτή πείρα να δώσουμε τον
ορισμό της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Είναι να μιλήσουμε με το Θεό όπως με ένα φίλο.
«Με την προσευχή ανοίγουμε την καρδιά μας στο Θεό, όπως
σε ένα φίλο. ΄Οχι για να γνωστοποιήσουμε στο Θεό τι είμαστε, αλλά για να μπορέσουμε να Τον δεχθούμε. Η προσευχή δεν κατεβάζει το Θεό σε μας, αλλά εμάς φέρνει στο Θεό.» Β.Χ. 87.
Είναι μια συνομιλία με το Θεό
«Αν έχουμε πάντα τον Κύριο μπροστά μας με καρδιά που ξεχειλίζει από ευχαριστία και δοξολογία, θα έχουμε αδιάκοπη φρεσκάδα στην πνευματική ζωή. Οι προσευχές μας θα πάρουν μορφή συνομιλίας με το Θεό, όπως θα μιλούσαμε με ένα φίλο. Αυτός
θα μας μιλάει προσωπικά για τα μυστήριά Του. Συχνά θα μας
πλημμυρίζει ένα γλυκό αίσθημα της παρουσίας του Ιησού. Οι
καρδιές μας θα καίνε μέσα μας καθώς θα έρχεται κοντά μας για
συνομιλία, όπως έκανε με τον Ενώχ. ΄Οταν αυτή η πείρα γίνει
πραγματικότητα στο Χριστιανό, θα χαρακτηρίζει τη ζωή του η
απλότητα και η ταπεινοφροσύνη, που θα δείχνουν στο περιβάλλον του ότι ήταν με τον Ιησού και διδάχθηκε από Αυτόν.» Λ.Ζ. 94.
Είναι το κλειδί στα χέρια της πίστης
«Το σκοτάδι του πονηρού περιβάλλει εκείνους οι οποίοι παραμελούν την προσευχή. Οι πειρασμοί που ο εχθρός ψιθυρίζει, τους
παρασύρουν στην αμαρτία, επειδή οι παραμελούντες δεν κάνουν
χρήση του προνομίου που ο Θεός έχει στη διάθεσή τους κατά την
ώρα της προσευχής.» Β.Χ. 88.
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Είναι η ψυχή της ευσέβειας
«Μη αμελείτε τη μυστική προσευχή, διότι είναι η ψυχή της ευσέβειας. Ζητήστε με θέρμη την ευσέβεια της καρδιάς. Ικετεύστε επίμονα με τόση ανησυχία, σαν η επίγεια ζωή σας να βρισκόταν
σε κίνδυνο. Μείνετε ενώπιον του Θεού μέχρις ότου στεναγμοί
αλάλητοι ανέλθουν προς Αυτόν για τη σωτηρία σας, μέχρις ότου
αποκτήσετε τη γλυκιά βεβαιότητα της συγχώρησης των αμαρτιών
σας.» 1Τ.C. 163.
Είναι η αναπνοή της ψυχής
«Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Είναι το μυστικό της
πνευματικής δύναμης. Δε θα μπορούσε κανείς να την αντικαταστήσει με άλλο μέσον χάρης, διατηρώντας συγχρόνως και την
υγεία της ψυχής. Η προσευχή θέτει την ψυχή σε άμεση επαφή με
την πηγή της ζωής. Ενδυναμώνει τα νεύρα και τους μύες της
θρησκευτικής πείρας. Παραμελώντας την εξάσκηση της προσευχής ή επιδι-δόμενοι σε αυτή κατά τρόπο απροσδιόριστο - όταν
μας βολεύει, χάνουμε την επαφή μας με το Θεό.» G.W. 254,255.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, κάνε η προσευχή να γίνει για μένα μια πιο
πραγματική πείρα, και να μπορέσω να Σε θεωρήσω ως τον καλύτερο φίλο μου.
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2. Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Πρόσεξον εις την φωνήν της κραυγής μου, Βασιλεύ μου
και Θεέ μου. Διότι εις σε θέλω προσευχηθή, Κύριε. Το
πρωί θέλεις ακούσει την φωνήν μου, το πρωί θέλω παρασταθή εις σε και θέλω προσδοκά.» Ψαλμ. ι΄2-4.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιο είναι το πρώτο καθήκον της ημέρας; Τι πρέπει να ζητήσουμε
στην πρωινή προσευχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα πρώτα πρωινά μας λόγια
«Από την αυγή η πρώτη μας σκέψη θα έπρεπε να ανέλθει
στον Ιησού για να επικαλεσθούμε την παρουσία Του. Ο Κύριος
είπε: "΄Ανευ εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν." Έχουμε ανάγκη
από τον Ιησού. Το φως Του, η ζωή Του, το πνεύμα Του πρέπει
συνεχώς να είναι δικά μας. Έχουμε την ανάγκη Του κάθε ώρα της
ημέρας. Γι’αυτό, από το πρωί πρέπει να Του ζητήσουμε να μας
παραχωρήσει το φως Του, όπως δίνει τον ήλιο που φωτίζει τη γη
και γεμίζει τον κόσμο με τη λαμπρότητά Του. Το ίδιο, ο Ήλιος της
Δικαιοσύνης πρέπει να λάμψει και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της σκέψης μας και της καρδιάς μας, και να μας καταστήσει
φωτεινούς εν Κυρίω.
Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μια στιγμή χωρίς την παρουσία του Ιησού. Ο εχθρός γνωρίζει πότε έχουμε την πρόθεση να
βαδίσουμε χωρίς τον Κύριο, και περιμένει έτοιμος να μας προτείνει κακές σκέψεις, για να κλονίσει τη σταθερότητά μας. Αλλά ο
Κύριος θέλει να μείνουμε κοντά Του κάθε στιγμή, και έτσι να είμαστε τέλειοι εν Κυρίω.» M.L.T. 15.
Το πρώτο καθήκον μας
«Αφιέρωνε τον εαυτό σου κάθε μέρα στο Θεό. Αυτό ας είναι το
πρώτο σου μέλημα. Η προσευχή σου ας είναι: "Δέξε με, Κύριε και
κάνε με ολοκληρωτικά δικό Σου. Τα σχέδιά μου εναποθέτω στα
πόδια Σου. Χρησιμοποίησέ με σήμερα στην υπηρεσία Σου. Μείνε
μαζί μου και κατεύθυνε όλες τις πράξεις μου". Αυτό είναι το καθη7

μερινό καθήκον. Κάθε πρωί να αφιερώνεις τον εαυτό σου στο
Θεό για την καινούργια ημέρα. Γνωστοποίησέ Του όλα τα σχέδιά
σου, για να ξέρεις αν θα τα εκτελέσεις ή θα τα παρατήσεις κατά
πώς θα σε οδηγήσει η Πρόνοιά Του. Έτσι, παραχωρώντας τη ζωή
σου καθημερινά στα χέρια του Θεού, αυτή θα προσαρμόζεται όλο
και περισσότερο στη ζωή του Χριστού. Η ζωή κοντά στο Χριστό
είναι ήρεμη. Μη καταλαμβάνεσαι από εκστατικά αισθήματα. Παραταύτα, θα νιώσεις μια σταθερή, γαλήνια εμπιστοσύνη.» Β.Χ. 66.
Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το καλύτερο
«Στη μέλλουσα ζωή τα μυστήρια τα οποία εδώ μας ενοχλούσαν και μας απογοήτευαν, θα διασαφηνισθούν. Θα δούμε ότι οι
προφανώς αναπάντητες προσευχές μας και οι διαψευσθείσες
ελπίδες μας ήταν οι μεγαλύτερες ευλογίες μας.
Κάθε υπηρεσία μας, οσοδήποτε ταπεινή και αν είναι, πρέπει
να θεωρείται ιερή, γιατί αποτελεί μέρος του έργου του Θεού. Η
καθημερινή προσευχή μας πρέπει να είναι: "Κύριε, βοήθησέ με να
κάνω ό,τι μπορώ. Δίδαξέ με να εκτελώ καλύτερα την εργασία μου
από αγάπη στο Σωτήρα μου".» M.M. 183.
Η καθημερινή προσευχή είναι τόσο απαραίτητη όσο και η
υλική τροφή
«Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χαρακτήρα ευπρόσδεκτο
στο Θεό, πρέπει να αποκτήσουμε υγιείς θρησκευτικές συνήθειες.
Η καθημερινή προσευχή είναι τόσο απαραίτητη για την αύξηση
στη χάρη και για την πνευματική ζωή μας, όσο είναι η φυσική
τροφή για τη σωματική υγεία μας. Πρέπει να συνηθίσουμε να
υψώνουμε συχνά τη σκέψη μας προς το Θεό με την προσευχή.»
Μ.Σ.Ν. 100.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να θέσω τα πρώτα πράγματα στην
πρώτη θέση. Είθε η παρουσία του Ιησού να μπορεί να μου είναι
πραγματική και να με βοηθάει να κάνω το καλύτερο.
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3. Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Πρόσμενε τον Κύριον. Ανδρίζου και ας κραταιωθή η
καρδία σου, και πρόσμενε τον Κύριον.» Ψαλμ. κζ΄14.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορούμε να βρούμε το χρόνο για περισυλλογή και μελέτη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η αναγκαιότητα της επαγρύπνησης
«Είναι ανάγκη να αγρυπνείτε, από φόβο μήπως οι καθημερινές ασχολίες σας σάς οδηγήσουν στην παραμέληση της προσευχής τη στιγμή που την έχετε ανάγκη. Η ευσέβεια κινδυνεύει να
διωχθεί από την ψυχή όταν δίνουμε μεγάλη προσοχή στις υποθέσεις μας. Είναι ολέθριο να στερήσουμε την ψυχή από την ουράνια
δύναμη και σοφία που είναι στη διάθεσή της. Έχετε ανάγκη από
αυτή τη φώτιση που ο Θεός μόνο μπορεί να δώσει, διότι χωρίς
αυτή τη σοφία κανείς δεν μπορεί να εκπληρώσει κανονικά το έργο
του.» 5T.C. 560.
Η προσευχή είναι πηγή δύναμης
«Να θυμάστε ότι η προσευχή είναι η πηγή της δύναμής σας.
Ένας ιεροκήρυκας δεν μπορεί να συναντήσει την επιτυχία αν
ταχυδρομεί τις προσευχές και σπεύδει προς τις ασχολίες που
θεωρεί απαραίτητες. Παραχωρεί στον Κύριο μόνο μερικές βιαστικές σκέψεις. Δεν παίρνει το χρόνο να διαλογισθεί, να προσευχηθεί, να μείνει κοντά στον Κύριο για να λάβει από Αυτόν μια ανανέωση φυσικών και πνευματικών δυνάμεων. Σύντομα κουράζεται.
Δε συναισθάνεται την εξευγενίζουσα και ζωοποιούσα επιρροή του
Αγίου Πνεύματος. Δε λαμβάνει καμιά προμήθεια νέας ζωής. Ο
εξαντλημένος οργανισμός του και το κουρασμένο μυαλό του δεν
ανανεώνονται από την προσωπική επαφή με το Χριστό.» 7T.C.
243.
Αυτό συμβαίνει όταν αντικαθιστά κανείς την προσευχή με
θορύβους και επιδείξεις
9

«Καθώς ο αριθμός των μελών μας αυξάνεται, πρέπει να καταστρώσουμε σχέδια μεγαλύτερα για να αντιμετωπίσουμε τις όλο
και περισσότερες επιτακτικές απαιτήσεις της εποχής μας. Δυστυχώς, δε βλέπουμε καμιά ορατή πρόοδο στη θερμή ευσέβεια, στη
χριστιανική απλότητα και στην ειλικρινή αφοσίωση. Τα μέλη της
εκκλησίας φαίνονται ικανοποιημένα που έχουν δρασκελίσει τα
πρώτα σκαλοπάτια της επιστροφής. Έχουν περισσότερη κλίση
στη δραστήρια εργασία παρά στην ταπεινή αφιέρωση, περισσότερη κλίση στις θρησκευτικές τελετές παρά να αφήσουν να γίνει
στην καρδιά τους το έργο της αναγέννησης. Η περισυλλογή και η
προσευχή παραμελούνται για να λάβουν τη θέση τους ο θόρυβος
και η επίδειξη. Η θρησκεία πρέπει να αρχίσει από την εκκένωση
και τον καθαρισμό της καρδιάς και έπειτα να τραφεί με την καθημερινή προσευχή.» 4T.C. 535.
Η παραμέληση της προσευχής μάς οδηγεί να διαπράξουμε τα μεγαλύτερα λάθη μας
«Αν αφήσουμε την ένταση της εργασίας να μας εμποδίσει να
αναζητήσουμε τον Κύριο κάθε μέρα, διαπράττουμε τα μεγαλύτερα
λάθη. Θα υποφέρουμε από απώλειες γιατί ο Κύριος δε θα είναι
μαζί μας. Του έχουμε κλείσει την πόρτα της ψυχής μας. Αλλά αν
προσευχόμαστε, ακόμη και με τα χέρια απασχολημένα στην εργασία, το αυτί του Κυρίου είναι προσεκτικό στην προσευχή μας.
Αν είμαστε αποφασισμένοι να μη χωρισθούμε από την πηγή
της δύναμής μας, ο Ιησούς θα είναι αποφασισμένος να μείνει στα
δεξιά μας για να μας βοηθήσει να μη καταισχυνθούμε μπροστά
στους εχθρούς μας. Η χάρη του Χριστού μπορεί να εκπληρώσει
για μας ό,τι οι προσπάθειές μας δεν κατορθώνουν να κάνουν.
΄Οσοι αγαπούν και φοβούνται το Θεό, μπορεί να περιβάλλονται
από πλήθος φροντίδων, όμως δε θα παραπατήσουν και δε θα
βρεθούν σε δύσβατα μονοπάτια. Ο Θεός φροντίζει για σας εκεί
όπου το καθήκον σάς καλεί. Αλλά φροντίστε να πηγαίνετε στις
συναντήσεις της προσευχής σας όσο συχνά μπορείτε.» C.H. 424.
Τίποτε μη σας αποστρέψει από τη μελέτη της Γραφής και
από την προσευχή
«Τίποτε στον κόσμο, ούτε και αυτό που έχετε το πιο αγαπητό,
να μην απορροφήσει την προσοχή σας και την αγάπη σας σε
σημείο που να σας αποτρέψει από τη μελέτη του λόγου του Θεού
ή από τη θερμή προσευχή.» 8T.C. 53
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να καταλάβω τη σπουδαιότητα της
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προσευχής, για να μπορέσω να παραχωρήσω σε αυτή την πρώτη
θέση στη χρήση του χρόνου.

4. Η ΕΝΘΕΡΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων διά να ιατρευθήτε. Πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.» Ιακ. ε΄16.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς να πειραματισθούμε τη ζέση στην προσευχή μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Να προσευχόμαστε με θέρμη και επιμονή
«Αν και Σωτήρας των ανθρώπων και Υιός του Θεού, αισθανόταν την ανάγκη της προσευχής. Πόσο περισσότερο θα πρέπει οι
αδύνατοι, αμαρτωλοί θνητοί να αισθάνονται την ανάγκη της ένθερμης προσευχής!
Ο ουράνιος Πατέρας μας είναι έτοιμος να μας δώσει όλες τις
ευλογίες Του. Είναι προνόμιό μας να πίνουμε άφθονα από την
πηγή της αστείρευτης αγάπης. Τι περίεργο να προσευχόμαστε
τόσο λίγο!. Ο Θεός ακούει την ειλικρινή προσευχή και του πιο
ταπεινού παιδιού Του. . . .
Γιατί τα παιδιά του Θεού δείχνουν τόση απροθυμία στην προσευχή, όταν αυτή είναι το κλειδί στα χέρια της πίστης για να ξεκλειδώσει τις αποθήκες του ουρανού όπου είναι φυλαγμένες οι
ανεξάντλητες προμήθειες του Παντοδυνάμου;» Β.Χ. 88.
Προσεύχεσθε με πίστη
«Δεν πρέπει να συγχέουμε την πίστη με το αίσθημα. . . . Η αληθινή πίστη δεν έχει τίποτε το κοινό με την εικασία. Μόνο αυτός
που κατέχει την πίστη, είναι ασφαλισμένος από την εικασία, διότι
η εικασία είναι μια σατανική παραποίηση της πίστης. . . . Το να
μιλάμε για τη θρησκεία κάπου-κάπου, να προσευχόμαστε χωρίς
θέρμη και χωρίς ζώσα πίστη, δε χρησιμεύει σε τίποτε. . . .
Πολλοί άνθρωποι σκέπτονται ότι η πίστη είναι μια γνώμη. ΄Ομως, η σώζουσα πίστη είναι μια πράξη με την οποία συνάπτουν
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συμφωνία με το Θεό όσοι δέχονται το Χριστό. Η αληθινή πίστη είναι συνώνυμη της ζωής. Ζωντανή πίστη σημαίνει αύξηση ζωτικότητας, σιωπηλή εμπιστοσύνη που επιτρέπει στην ψυχή να γίνει
μια δύναμη που κατακτάει.» G.W. 260.261.
Αξία της καρτερικής προσευχής
«Ο Θεός δε μας λέει "Ζητήστε μια φορά και θα λάβετε". Μας
προτρέπει να ζητάμε επιμένοντας αδιάκοπα στην προσευχή. Η επίμονη αίτηση δημιουργεί, σε αυτόν που τη ζητάει, μια στάση πιο
ένθερμη και μια αυξημένη επιθυμία να λάβει αυτό που ζητάει. . . .
Αλλά πολλοί δεν έχουν ζωντανή πίστη και δε βλέπουν διαυγέστερα τη δύναμη του Θεού. . . . Εμπιστεύονται περισσότερο στις
δικές τους ενέργειες, παρά στις ενέργειες του Θεού γι’αυτούς.
Επινοούν και καταστρώνουν σχέδια, αλλά λίγο προσεύχονται και
λίγη είναι η εμπιστοσύνη τους στο Θεό. Νομίζουν ότι έχουν πίστη,
αλλά αυτή είναι μόνο μια στιγμιαία παρόρμηση. Μην μπορώντας
να συνειδητοποιήσουν τη δική τους ανάγκη ή την προθυμία του
Θεού να δώσει, δεν επιμένουν στις αιτήσεις τους προς τον Κύριο.
Οι προσευχές μας πρέπει να είναι τόσο θερμές και επίμονες
όπως του φίλου που βρέθηκε σε ανάγκη και ζήτησε ψωμί τα μεσάνυχτα. ΄Οσο πιο θερμά και σταθερά προσευχόμαστε, τόσο η
ένωσή μας με το Χριστό είναι πιο στενή. Θα λάβουμε αυξημένες
ευλογίες επειδή έχουμε αυξημένη πίστη.» Λ.Ζ. 105,106.
Ο Σατανάς χάνει τη μάχη
«΄Οταν ο Σατανάς αντιλαμβάνεται ότι κινδυνεύει να χάσει την
ψυχή, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μη του διαφύγει αυτή. . . .
Αλλά αν η ψυχή κάνει κλήση στην αξία του αίματος του Χριστού
και αν επιμένει, ο Σωτήρας μας ακούει τη θερμή προσευχή και
στέλνει δυνατούς αγγέλους για την απελευθέρωσή της.
Ο Σατανάς δεν μπορεί να ανέχεται οι άνθρωποι να καταφεύγουν στον ουράνιο αντίπαλό του, γιατί τρέμει μπροστά στη μεγαλειότητά Του. Στο άκουσμα της θερμής προσευχής όλη η στρατιά
του ανταγωνιστή καταλαμβάνεται από τρόμο.» 1T.C. 345,346.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Δεν θέλω σε αφήσει να απέλθης, εάν δεν με ευλογήσης.» Γέν.
λβ΄26.
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5. ΤΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και αύτη είναι η παρρησία την οποίαν έχομεν προς αυτόν ότι, εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα αιτήματα τα οποία εζητήσαμεν παρ' αυτού.» Α΄Ιωάν. ε΄14.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποια πράγματα μπορώ να ζητήσω με τη βεβαιότητα ότι θα τα
λάβω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ζητήστε την εκπλήρωση των θείων υποσχέσεων
«Κάθε υπόσχεση μέσα στο λόγο του Θεού μάς προσφέρει ποικίλα θέματα προσευχής, και σαν διαβεβαίωση μας παρουσιάζει το
φερέγγυο λόγο του Κυρίου. Οποιαδήποτε πνευματική ευλογία
χρειαζόμαστε, έχουμε το προνόμιο να τη ζητήσουμε διαμέσου του
Ιησού. . . . Μπορούμε να Του μιλήσουμε για τις πρόσκαιρες ανάγκες μας, γυρεύοντας ψωμί και ρούχα, όπως ακριβώς κάνουμε
όταν Του ζητάμε τον άρτο της ζωής και το ένδυμα της δικαιοσύνης
του Χριστού. Ο ουράνιος Πατέρας μας γνωρίζει ότι έχουμε ανάγκη
από όλα αυτά και μας προσκαλεί να τα ζητήσουμε από Αυτόν. Η
κάθε χάρη πραγματοποιείται διαμέσου του ονόματος του Χριστού.» Ε.Ο.Ο. 150.
Παρουσιάστε τις ανάγκες σας
«Κάθε ψυχή έχει το προνόμιο να μπορεί να παρουσιάζει στον
Κύριο τις ιδιαίτερες ανάγκες της και να προσφέρει δοξολογία για
τις ευεργεσίες που λαμβάνει κάθε μέρα.» 9T.C. 278,279.
Προσεύχεσθε για το έργο του Θεού
«Τα ποικίλα ενδιαφέροντα του έργου του Θεού μας προμηθεύουν πηγές περισυλλογής και έμπνευσης για τις προσευχές μας.»
4T.C. 459.
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Ζητήστε το ΄Αγιο Πνεύμα
«Είναι αναγκαίο τώρα να προσευχόμαστε περισσότερο. Το
πολίτευμα κάτω από το οποίο ζούμε, για εκείνους που το ζητούν,
πρέπει να είναι το πολίτευμα του Αγίου Πνεύματος. Ζητήστε την
ευλογία Του. Είναι καιρός να εκδηλώσουμε περισσότερη θέρμη
στην αφοσίωσή μας. . . . Ο Κύριος περιμένει να Του το ζητήσουμε.» Τ.Μ. 511,512.
Ζητήστε σοφία και δύναμη
«Ενώ ζητάτε από τον Κύριο να σας βοηθήσει, τιμήστε το Σωτήρα σας με το να πιστεύετε ότι πραγματικά λαβαίνετε την ευλογία
Του. ΄Ολη η δύναμη, όλη η σοφία είναι στη διάθεσή μας. Το μόνο
που έχουμε να κάνουμε, είναι να ζητήσουμε.» Ζ.Υ. 489.490.
«Μας χρειάζεται η εξ Ύψους σοφία για να θριαμβεύσουμε κατά
της πλάνης και της απάτης του διαβόλου.» E.W. 87.88.
Ζητήστε την κατανόηση του Λόγου του Θεού
«Χωρίς την προσευχή κανένας δεν είναι ασφαλής ούτε για μια
μέρα, ούτε για μια ώρα. Ιδιαίτερα έπρεπε να επικαλούμαστε τη
βοήθεια του Κυρίου για σοφία για να κατανοήσουμε το λόγο Του.
Μέσα σε αυτόν παρουσιάζονται οι σκευωρίες του πειραστή, καθώς και τα μέσα τα απαιτούμενα για την επιτυχή απόκρουσή του.
Ο Σατανάς είναι άφθαστος στο να αναφέρει με μεγάλη τέχνη τη
Γραφή, ερμηνεύοντας όπως του συμφέρει ορισμένα εδάφια, με τα
οποία ελπίζει να προκαλέσει την πτώση μας.» Τ.Π.Σ. 633.
Ζητήστε την κατανόηση των καιρών στους οποίους ζούμε
«Ζητήστε με θέρμη να κατανοήσετε τους καιρούς στους οποίους ζούμε, μια αντίληψη πιο πλατιά των σχεδίων του Θεού, και
μια αποτελεσματικότητα πιο μεγάλη στο να κερδίζουμε ψυχές.»
2S.M. 400.
Ζητήστε την τελειότητα
«Ο Κύριος αγαπάει να βλέπει να κάνουμε το έργο Του όσο είναι δυνατόν τέλεια.» 1B.C. 1108.
«Οι εργάτες οι οποίοι είναι σήμερα στην υπηρεσία του Θεού,
να ζητήσουν τη σοφία και τη διάκριση για να εκπληρώσουν τέλεια
το έργο Του.» 1B.C. 1108.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Σε ευχαριστώ, ω Κύριε, διότι στις υποσχέσεις Σου προέβλεψες για
τη σωτηρία μου.
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6. Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από
της παρουσίας του Κυρίου.» Πράξ. γ΄19.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποια είναι η μεγάλη ανάγκη της Εκκλησίας, και πώς θα δοθεί η
απάντηση; (Διαβάστε Ψαλμ. πε΄7, Αββ. γ΄2, Ψαλμ. ρλη΄7, Ωσηέ
ς΄13, Λουκ. κδ΄49, Ματθ. κη΄19,20, Πράξ. α΄4-8, β΄1-4, 14-18.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μια πνευματική αφύπνιση
«Μια αφύπνιση αληθινής ευσέβειας μεταξύ μας είναι η πιο μεγάλη και η πιο επείγουσα ανάγκη μας. Να την αναζητήσουμε είναι
το πρώτο καθήκον μας. Πρέπει να κάνουμε επίμονες προσπάθειες για να επιτύχουμε την ευλογία του Κυρίου, όχι ότι ο Θεός δε
θέλει να μας την παραχωρήσει, αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να
τη λάβουμε. Ο ουράνιος Πατέρας μας είναι πιο διατεθειμένος να
παραχωρήσει το ΄Αγιο Πνεύμα σε εκείνους οι οποίοι Το ζητούν,
από ό,τι οι επίγειοι γονείς δίνουν καλά πράγματα στα παιδιά τους.
Αλλά εξαρτάται από μας με την εξομολόγηση, την ταπείνωση, τη
μετάνοια και την ένθερμη προσευχή να εκπληρώσουμε τους όρους με τους οποίους ο Θεός μας υποσχέθηκε να μας παραχωρήσει την ευλογία Του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μια αφύπνιση, παρά μόνο σαν απάντηση στις προσευχές μας.» 1S.M.
121.
Κάθε εμπόδιο πρέπει να αφαιρεθεί
«Δεν υπάρχει τίποτε που ο Σατανάς φοβάται, όσο όταν βλέπει
το λαό του Θεού να σηκώνει κάθε εμπόδιο, για να έρθει το ΄Αγιο
Πνεύμα και να επιχυθεί στην άτονη και νωθρή εκκλησία Του. Αν ο
Σατανάς μπορούσε να κάνει εκείνο που ήθελε, δε θα υπήρχε ποτέ
πια αφύπνιση - μικρή ή μεγάλη - μέχρι τα τέλη των αιώνων. Αλλά
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δεν αγνοούμε τα σχέδιά του. Είμαστε σε θέση να αντισταθούμε
στη δύναμή του. ΄Οταν ο δρόμος είναι έτοιμος για το Πνεύμα του
Θεού, οι ευλογίες θα έρθουν. Ο Σατανάς δεν μπορεί περισσότερο
να εμποδίσει η δρόσος των ευλογιών να πέσει επάνω στο λαό
του Θεού, όπως και δεν μπορεί να κλείσει τα παράθυρα του ουρανού για να εμποδίσει τη βροχή να πέσει στη γη. Ούτε οι κακοί,
ούτε οι δαίμονες μπορούν να εμποδίσουν του έργο του Θεού,
ούτε να στερήσουν την παρουσία Του από τις συνάξεις του λαού
Του, άν αυτός με συντριμμένη καρδιά ομολογεί τις αμαρτίες του
και τις εγκαταλείπει ζητώντας με πίστη τις θείες υποσχέσεις.»
1S.M. 124.
Σε απάντηση της προσευχής μας
«Το Πνεύμα χορηγείται μόνο σε εκείνους που περιμένουν ταπεινά και αποβλέπουν στην καθοδήγηση και στη χάρη του Θεού.
Η δύναμη του Θεού περιμένει οι άνθρωποι να την αναζητήσουν
και να την αποδεχθούν. ΄Οταν αυτή η ευλογία ζητηθεί με πίστη,
συναποκομίζει και όλες τις άλλες ευλογίες,» Ζ.Χ. 647.
Σε απάντηση της προσευχής μας
«Το Πνεύμα ήρθε στους αναμένοντες και προσευχόμενους
μαθητές με τέτοια πληρότητα, που άγγιξε όλες τις καρδιές. Η άπειρη θεότητα αποκαλύφθηκε με δύναμη στην εκκλησία. Φαινόταν
σαν η μεγάλη αυτή επιρροή να είχε κατακρατηθεί ολόκληρους
αιώνες, και πως τώρα ο Ουρανός χαιρόταν που ήταν σε θέση να
επιχέει στην εκκλησία τους θησαυρούς της χάρης του Πνεύματος.
Και κάτω από την επιρροή αυτή του Πνεύματος, τα λόγια της μετάνοιας και εξομολόγησης έσμιγαν με τους ύμνους της δοξολογίας
για τις αμαρτίες που είχαν συγχωρηθεί. Ακούονταν λόγια ευχαριστίας και λόγια προφητικά. Ο ουρανός ολόκληρος έσκυβε για να
παρατηρήσει και να εκθειάσει τη σοφία της απαράμιλλης και ασύλληπτης αυτής αγάπης . . . . και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Η
μάχαιρα του Πνεύματος φρεσκοακονισμένη με τη δύναμη και αστραποβολώντας από το φως του ουρανού, άνοιγε το δρόμο της
ανάμεσα στην απιστία. Χιλιάδες προσηλυτίσθηκαν μέσα σε μια
μέρα.» Π.Α. 26.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Κύριε, ζωοποίει το έργον σου εν μέσω των ετών.» Αββ. γ΄2.
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7. Η ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ Η ΟΨΙΜΗ ΒΡΟΧΗ

ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και τα τέκνα της Σιών χαίρετε και ευφραίνεσθε εις Κύριον τον Θεόν σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρως, και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον
και όψιμον.» Ιωήλ β΄23.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποια είναι η αναγκαία ετοιμασία για την όψιμη βροχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η πρώιμη βροχή είναι αναγκαία
«Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως όταν το ΄Αγιο Πνεύμα θα
εκχυθεί επάνω στο λαό του Θεού, όσοι δεν εκτίμησαν και δεν
έλαβαν την πρώιμη βροχή, δε θα δουν ούτε θα καταλάβουν την
αξία της όψιμης βροχής.» Τ.Μ. 399.
«΄Οπως η δρόσος και η βροχή δίδονται στην αρχή για να βλαστήσει ο σπόρος, έπειτα για να ωριμάσει η συγκομιδή, έτσι και το
΄Αγιο Πνεύμα δίδεται για να προοδεύσει η πνευματική ανάπτυξη. .
. Αν η πρώιμη βροχή δεν έχει κάνει το έργο της, η όψιμη βροχή
δεν μπορεί να οδηγήσει το σπόρο στην ωρίμανση.» Τ.Μ. 506.
«Πολλοί δεν έλαβαν την πρώιμη βροχή. Δεν έλαβαν τις ευλογίες που ο Θεός τους είχε ετοιμάσει. Έλπιζαν ότι αυτή η έλλειψη θα
αναπληρωνόταν με την όψιμη βροχή. Έχουν την πρόθεση, μόλις
δοθεί ο υπεράφθονος πλούτος της χάρης, να ανοίξουν διάπλατα
την καρδιά τους για να τον λάβουν. Αλλά κάνουν ένα τραγικό
λάθος. . . Αν δεν προοδεύσουμε κάθε μέρα στην εξάσκηση των
χριστιανικών αρετών, δε θα αναγνωρίσουμε τις εκδηλώσεις του
Αγίου Πνεύματος στην όψιμη βροχή. Θα επιχυθεί στις καρδιές
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γύρω μας, αλλά δε θα τη διακρίνουμε και δε θα τη λάβουμε.»
Τ.Μ. 507.
«Αν δεν προοδεύουμε, αν δεν τοποθετηθούμε κάτω από τις
αναγκαίες συνθήκες για να λάβουμε τόσο την πρώιμη όσο και την
όψιμη βροχή, θα χάσουμε τις ψυχές μας και θα είμαστε υπεύθυνοι
γι'αυτό.» Τ.Μ. 508.
Η δύναμη του Θεού δίνει ζωή
«Η δημιουργική ενέργεια που κάλεσε τους κόσμους σε ύπαρξη,
βρίσκεται μέσα στο λόγο του Θεού. Ο λόγος αυτός μεταδίδει δύναμη, τολμηρή ζωή. . . . Μεταβάλλει τη φύση και αναπλάθει την
ψυχή σύμφωνα με την εικόνα του Θεού.» ΕΚ. 114.
Αναγκαιότητα του βαπτίσματος με ΄Αγιο Πνεύμα
«Αυτό που μας χρειάζεται, είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς αυτό, δεν είμαστε περισσότερο έτοιμοι για να κηρύξουμε στον κόσμο από ό,τι οι μαθητές μετά τη σταύρωση του Κυρίου τους. Ο Ιησούς γνώριζε την πνευματική τους αθλιότητα και
τους διέταξε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ενδυθούν την
εξ Ύψους δύναμη.» R.Η. 18-02-1890.
«Οφείλουμε να ζητήσουμε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος τόσο επίμονα, όσο οι μαθητές στην Πεντηκοστή. Αν την είχαν
ανάγκη την εποχή εκείνη, αυτή μας είναι ακόμη πιο αναγκαία σήμερα.» 5.T.C. 158.
Να είστε πάντα έτοιμοι
«Δεν έλαβα καμιά αγγελία για την ακριβή στιγμή που η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος θα λάβει χώρα, όπου ο άγγελος με μεγάλη εξουσία θα κατέλθει από τον ουρανό για να ενωθεί με τον
τρίτο άγγελο και να ολοκληρώσει το έργο για τον κόσμο αυτόν. Το
μήνυμά μας είναι ότι η μόνη μας ασφάλεια εξαρτάται από την
ετοιμότητα να δεχθούμε την ουράνια αναψυχή, να έχουμε τις λυχνίες μας έτοιμες και αναμμένες.» 7B.C. 984.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Ζητείτε παρά του Κυρίου υετόν εν τω καιρώ της οψίμου βροχής,
και ο Κύριος θέλει κάμει αστραπάς, και θέλει δώσει εις αυτούς
βροχάς όμβρου εις έκαστον βοτάνην.» Ζαχ. ι΄1.
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8. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Χαίρετε εν Κυρίω. Πάλιν θέλω ειπεί, χαίρετε.» Φιλιπ. δ΄4.
«Και οι λελυτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει και
ελθεί εν αλαλαγμώ εις την Σιών, και ευφροσύνη θέλει είσθαι επί της κεφαλής αυτών. Αγαλλίασιν και ευφροσύνην
θέλουσιν απολαύσει, η δε λύπη και ο στεναγμός θέλουσι
φύγει.» Ησ. λε΄10.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Σε έναν κόσμο γεμάτο από θλίψεις και τραγωδίες, τι λόγο έχουμε
να χαιρόμαστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η δοξολογία είναι η ατμόσφαιρα του ουρανού
«Η μελωδία της δοξολογίας είναι η ατμόσφαιρα του ουρανού.
Και όταν εγγίζει ο ουρανός τη γη, δημιουργούνται άσματα και
μουσική - "δοξολογία και φωνή αινέσεως" (Ησ. να΄3).» ΕΚ. 148.
Ο Ιησούς αντιμετώπιζε τον πειρασμό με ύμνο
«Με ύμνους ο Χριστός αντιμετώπιζε τον πειρασμό στην επίγεια ζωή Του. Συχνά όταν άσχημα και τσουχτερά λόγια προφέρονταν, συχνά όταν η ατμόσφαιρα γύρω Του ήταν βαριά από την
κατήφεια, τη δυσαρέσκεια, τη δυσπιστία και τον καταθλιπτικό φόβο, ακουόταν πιστή και χαρούμενη η υμνωδία Του.» ΕΚ. 153.
Μελέτη, περισυλλογή και ύμνος
«Μελετούσε το λόγο του Θεού και ένιωθε τη μεγαλύτερη ευτυχία τις ώρες που μπορούσε να στραφεί από το περιβάλλον της
εργασίας Του. . . . και να επικοινωνεί με το Θεό. . . . Συχνά οι
πρωινές ώρες Τον έβρισκαν σε κάποιο απομονωμένο μέρος να
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σκέπτεται, να ερευνάει τη Γραφή ή να προσεύχεται. Χαιρέτιζε το
φως της αυγής ψάλλοντας. Με ευχαριστήριους ύμνους φαίδρυνε
τις ώρες της εργασίας Του, και μετέδιδε τη χαρά του ουρανού
στους κοπιασμένους και αποθαρρυμένους.» Ζ.Υ. 28
Η ευγνωμοσύνη ευνοεί την υγεία
«Τίποτε δε συντελεί περισσότερο στη βελτίωση της υγείας,
από το πνεύμα της ευγνωμοσύνης και της δοξολογίας. Αποτελεί
επιτακτικό καθήκον μας να αποφεύγουμε τη μελαγχολία, τις δυσάρεστες σκέψεις και τα δυσάρεστα αισθήματα. Αυτό είναι εξίσου
σημαντικό καθήκον όσο και το να προσευχόμαστε.» Ζ.Υ. 225.
Ο δρόμος για το θρίαμβο
«΄Οπως ο λαός του Ισραήλ οδοιπορώντας στην έρημο, φαίδρυνε την πορεία του με ιερά τραγούδια, έτσι ζητάει ο Θεός από
τα σημερινά τέκνα Του να χαροποιούν την επίγεια οδοιπορία
τους. Λίγα υπάρχουν αποτελεσματικότερα μέσα στο να εντυπώσουν τα λόγια Του στη μνήμη, από του να επαναλαμβάνονται με
τραγούδια. αυτού του είδους, τα τραγούδια περιέχουν αξιοθαύμαστη δύναμη.» ΕΚ. 155.
«Καθώς ο Λυτρωτής μας οδηγεί στο κατώφλι του Απείρου που
αστραφτοκοπάει από τη δόξα του Θεού, μας είναι δυνατόν να
συλλάβουμε τα θέματα της δοξολογίας και των ευχαριστιών της
ουράνιας χορωδίας γύρω από το θρόνο. Καθώς η ηχώ του αγγελικού άσματος φθάνει στις επίγειες κατοικίες μας, οι καρδιές έλκονται περισσότερο προς τους ουράνιους ψαλμωδούς. Η επικοινωνία με τον ουρανό αρχίζει στη γη. Εδώ μαθαίνουμε το βασικό
τονισμό της δοξολογίας του.» ΕΚ. 156.
Ο ύμνος της ελπίδας και της εμπιστοσύνης
«Μέσα από τις πυκνές σκιές της τελικής κρίσης της γης, το
φως του Κυρίου θα λάμψει φωτεινότερο, και το τραγούδι της ελπίδας και της εμπιστοσύνης θα ακουσθεί με ευκρινείς και μεγαλόπρεπους ήχους.» ΕΚ. 154.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Αινείτε τον Κύριον, αίνει η ψυχή μου τον Κύριον.
Θέλω αινεί τον Κύριον ενόσω ζω.
Θέλω υμνωδεί εις τον Θεόν μου ενόσω υπάρχω.»
Ψαλμ. ρμς΄1,2.

20

21

9. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπεν η ψυχή μου. Διά τούτο θέλω
ελπίζει επ'αυτόν.
Αγαθός ο Κύριος εις τους προσμένοντας αυτόν, εις την ψυχήν
την εκζητούσαν αυτόν.
Καλόν είναι και να ελπίζει τις και να εφησυχάζει εις την σωτηρίαν του Κυρίου.» Θρήν. γ΄24-26.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορώ να κρατήσω την ελπίδα μου και να διατηρήσω μια ήρεμη
εμπιστοσύνη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επαναπαυθείτε στον Κύριο
«Προκειμένου να εφοδιάσει τις ανάγκες μας, ο ουράνιος Πατέρας μας
έχει χίλιους δύο τρόπους για τους οποίους εμείς δεν έχουμε ιδέα. ΄Οσοι
δέχονται τη μοναδική αρχή να καταστήσουν ύψιστο καθήκον την υπηρεσία του Θεού, θα παρατηρήσουν τις αμηχανίες να εξαφανίζονται, και
ένα ευδιάκριτο μονοπάτι να χαράζεται μπροστά στα πόδια τους.» Ζ.Υ.
454.
Μια ζωή ήρεμης εμπιστοσύνης
«Η ζωή κοντά στο Χριστό είναι ήρεμη. Μη καταλαμβάνεσαι από εκστατικά αισθήματα. Παραταύτα, θα νιώσεις μια σταθερή, γαλήνια εμπιστοσύνη. Δε στηρίζεσαι τώρα πια στον εαυτό σου, αλλά στο Χριστό. Η
αδυναμία σου ενώνεται με τη δύναμή Του, η άγνοιά σου με τη σοφία
Του, η αναξιότητά σου με την ακλόνητη ισχύ Του. Γι'αυτό δεν πρέπει να
αποβλέπεις στον εαυτό σου, ούτε οι σκέψεις σου να στρέφονται γύρω
από σένα, αλλά να ατενίζεις στο Χριστό. Ας απασχολείται το πνεύμα
σου με την αγάπη Του, τη λαμπρότητα και την τελειότητα του χαρακτήρα
Του. Η αυταπάρνηση και η ταπεινοφροσύνη, η αγνότητα και η αγιότητα,
η απαράμιλλη αγάπη του Χριστού, είναι τα θέματα που πρέπει να τροφοδοτούν την ψυχή. Μόνο αν Τον αγαπάς, αν μιμείσαι το παράδειγμά
Του, αν εξαρτάσαι τελείως από Αυτόν, τότε μόνο θα μετασχηματισθείς
σύμφωνα με την εικόνα Του.» Β.Χ. 66.
Μια καθιερωμένη ζωή
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«Αν παραχωρήσουμε τη ζωή μας στη δούλεψή Του, ποτέ δε θα βρεθούμε σε θέση όπου ο Θεός δε θα μπορεί να μας συνδράμει. Οποιαδήποτε και αν είναι η κατάστασή μας, έχουμε έναν οδηγό που μας δείχνει
το δρόμο για κάθε αμηχανία μας, έχουμε έναν αξιόπιστο σύμβουλο για
κάθε θλίψη, πένθος ή μοναξιά. Έχουμε έναν καρδιακό Φίλο. Αν παραστρατήσουμε από άγνοια, ο Χριστός δε μας εγκαταλείπει. Η διαυγής και
καθαρή φωνή Του ακούεται να λέει: ”Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η
ζωή".» Λ.Ζ. 130.
Ο Ιησούς το παράδειγμά μας
«Η ανησυχία είναι τυφλή και δεν μπορεί να διακρίνει το μέλλον. Ο
Ιησούς όμως βλέπει το τέλος από την αρχή. . . . Στην καρδιά του Χριστού όπου βασίλευε τέλεια αρμονία με το Θεό, υπήρχε και τέλεια ειρήνη.
Ποτέ δεν ενθουσιαζόταν από τις επευφημίες, ούτε αποκαρδιωνόταν
ποτέ από τις επικρίσεις και τις απογοητεύσεις. Ανάμεσα στις πιο μεγάλες αντιδράσεις και στην πιο σκληρή κακομεταχείριση, παρέμενε θαρραλέος. Αλλά πολλοί που ομολογούν ότι είναι οπαδοί Του, κατέχονται
από ανήσυχη και ταραγμένη καρδιά, γιατί δεν έχουν την τόλμη να εμπιστευθούν τον εαυτό τους στο Θεό.» Ζ.Χ. 303,304.
Ο Θεός θα βοηθήσει εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται σε Αυτόν
«Ο Θεός θα εκτελέσει μεγαλεία γι'αυτούς οι οποίοι Του έχουν εμπιστοσύνη. Η αιτία που ο καλούμενος λαός Του δε διαθέτει μεγαλύτερη
δύναμη, είναι ότι έχει περίσσεια εμπιστοσύνη στη δική του σοφία, και δε
δίνει στο Θεό την ευκαιρία να του δείξει τη δύναμή Του.» Π.Π. 478.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Ο Κύριος είναι η δύναμίς μου και η ασπίς μου.
Επ'αυτόν ήλπισεν η καρδία μου και εβοηθήθην.
Διά τούτο ηγαλλίασεν η καρδία μου, και με ωδάς θέλω υμνεί αυτόν.»
Ψαλμ. κη΄7.
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10. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ο Θεός είναι φοβερός σφόδρα εν τη βουλή των αγίων
και σεβαστός εν πάσι τοις κύκλω αυτού.» Ψαλμ. πθ΄7.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορεί κανείς να μάθει τον αληθινό σεβασμό;
Γιατί ο σεβασμός είναι σπουδαίος στην πνευματική ζωή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το αίσθημα της μεγαλοσύνης και της παρουσίας του Θεού
«Η αληθινή ευσέβεια για το Θεό εμπνέεται από το συναίσθημα του
άπειρου μεγαλείου Του και την αναγνώριση της παρουσίας Του. Με
αυτό το αίσθημα του Αοράτου πρέπει να εντυπωσιασθεί βαθιά κάθε
παιδική καρδιά.» ΕΚ. 229.
«Και το λόγο του Θεού πρέπει να σεβόμαστε. Πρέπει να δείχνουμε ευλάβεια στο γραπτό τόμο.» ΕΚ. 231.
Η υπακοή έρχεται από την καρδιά
«Κάθε πραγματική υπακοή πηγάζει από την καρδιά. Ο Χριστός εργαζόταν με την καρδιά Του. Αν εμείς συναινούμε σε αυτό, εκείνος θα συνταυτίσει τον εαυτό Του τόσο πολύ με τις σκέψεις και τους σκοπούς μας,
θα συνυφάνει τις καρδιές και τις διάνοιές μας τόσο με την ομοιότητα του
θελήματός Του, ώστε ενώ υπακούμε σε Αυτόν, ουσιαστικά θα εκτελούμε
τις δικές μας διαθέσεις. . . . Αν γνωρίζουμε το Θεό όπως είναι προνόμιό
μας να Τον γνωρίζουμε, η ζωή μας θα καταστεί ζωή συνεχούς υπακοής.» Ζ.Χ. 641,642.
Ταπείνωση και σεβασμός
«Ταπεινοφροσύνη και ευλάβεια πρέπει να χαρακτηρίζουν τη στάση
εκείνων που έρχονται στην παρουσία του Θεού. Στο όνομα του Ιησού
μπορούμε να εμφανιζόμαστε μπροστά Του με εμπιστοσύνη, αλλά δεν
πρέπει να Τον πλησιάζουμε με αλαζονική τόλμη σαν να ήταν στο ίδιο επίπεδο με μας. Υπάρχουν άνθρωποι που απευθύνονται στο μεγάλο,
παντοδύναμο και άγιο Θεό, ο οποίος κατοικεί φως απρόσιτο, όπως θα
απευθύνονταν σε έναν όμοιό τους, ή και κατώτερό τους ακόμη. . . . Αυτοί θα έπρεπε να θυμούνται ότι τους βλέπει Εκείνος τον οποίον προ-
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σκυνούν τα σεραφείμ και στην παρουσία του οποίου οι άγγελοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους.» Π.Π. 230.
Ο Θεός βρίσκεται στον τόπο της προσευχής
«Η ώρα και ο τόπος της προσευχής είναι ιερά, διότι ο Θεός είναι εκεί.
Και ο σεβασμός που δείχνει η στάση μας επιδρά στα βάθη των αισθημάτων μας. "΄Αγιον και φοβερόν το όνομα αυτού", διακηρύττει ο ψαλμωδός
(Ψαλμ. ρια΄9). Οι άγγελοι όταν προφέρουν αυτό το όνομα, καλύπτονται.
Με πόσο σέβας εμείς που είμαστε αμαρτωλές υπάρξεις, θα πρέπει να το
προφέρουμε!» G.W. 178.
«Το αγιαστήριόν μου θέλετε σέβεσθαι»
«Για την ταπεινή και πιστή ψυχή, ο οίκος του Θεού επί της γης είναι η
θύρα του ουρανού. Οι δοξολογίες, η προσευχή, τα λόγια που προφέρονται από τους εκπροσώπους του Χριστού, είναι τα μέσα που ο Θεός
χρησιμοποιεί για να ετοιμάσει ένα λαό για τον ουρανό και για εκείνη την
ανώτερη λατρεία, όπου τίποτε το μιαίνον δεν μπορεί να εισέλθει.» 5T.C.
491.
Σεβασμός στο όνομά Του και στο λόγο Του
«Σεβασμός πρέπει να αποδοθεί επίσης στο όνομα του Θεού. Ποτέ το
όνομα αυτό δεν πρέπει να αναφέρεται με ελαφρότητα ή με απερισκεψία.» ΕΚ. 230.
«Το λόγο του Θεού πρέπει να σεβόμαστε, χωρίς ποτέ να τον μεταχειριζόμαστε σαν κάτι το κοινό ή να τον πιάνουμε στα χέρια μας με απερισκεψία.» ΕΚ. 231
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Πατέρα άγιε, βοήθησέ με να έχω το αίσθημα της παρουσίας Σου όταν
προσεύχομαι. Κάνε με να Σε σέβομαι με φόβο και ταπείνωση.
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11. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΖΗΛΟΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων και τον αγιασμόν χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον. Παρατηρούντες μήπως υστερείται τις από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφύουσα φέρει ενόχλησιν, και διά ταύτης μιανθώσι πολλοί.»
Εβρ. ιβ΄14,15.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς να αποκαλύψω το Χριστό σε εκείνους με τους οποίους σήμερα θα
έχω επαφή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η μαρτυρία μιας άγιας ζωής
«Ο χαρακτήρας είναι δύναμη. Η σιωπηλή μαρτυρία της αλήθειας, η
ανιδιοτελής ευσεβής ζωή έχει μια σχεδόν ακατανίκητη επιρροή. Αποκαλύπτοντας το χαρακτήρα του Χριστού στη ζωή μας, συνεργαζόμαστε με
Αυτόν στο έργο της σωτηρίας των ψυχών. Μπορούμε να συνεργασθούμε μαζί Του μόνο παρουσιάζοντας το χαρακτήρα Του στη ζωή μας. Και
όσο πλατιά είναι η σφαίρα της επιρροής μας, τόσο μεγαλύτερο καλό
μπορούμε να κάνουμε. ΄Οταν εκείνοι που ομολογούν ότι υπηρετούν το
Θεό και ακολουθούν το παράδειγμα του Χριστού, εφαρμόζουν τις αρχές
του νόμου στην καθημερινή ζωή τους, όταν κάθε πράξη αποτελεί μαρτυρία ότι αγαπούν το Θεό υπέρτατα και το διπλανό τους σαν τον εαυτό
τους, τότε η εκκλησία θα έχει τη δύναμη να κινήσει τον κόσμο.» Λ.Ζ.
263,264.
Ο χαρακτήρας ακτινοβολεί από μέσα.
«Ο αληθινός χαρακτήρας δε διαμορφώνεται εξωτερικά για να φορεθεί
σαν ένδυμα. Ακτινοβολεί από μέσα. Αν θέλουμε να κατευθύνουμε άλλους στην οδό της δικαιοσύνης, πρέπει να φυλάξουμε ευλαβικά τις αρχές της δικαιοσύνης στη δική μας καρδιά.» Ζ.Χ. 277.
Ένα τεκμήριο που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει
«Η επιρροή μας επάνω στους άλλους δεν εξαρτάται τόσο από το τι
λέμε, όσο από το τι είμαστε. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδρούν και να
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αψηφούν τη λογική μας, μπορεί να αντιστέκονται στην κλήση που τους
κάνουμε, αλλά μια ζωή ανιδιοτελούς αγάπης είναι το επιχείρημα που δεν
μπορούν να αρνηθούν. Μια συνεπής ζωή, χαρακτηρισμένη από την
πραότητα του Χριστού, είναι κινητήρια δύναμη στον κόσμο. . . .
Ο λόγος του Θεού παρουσιαζόμενος από κάποιον που ο ίδιος έχει αγιασθεί με αυτόν, ασκεί μια ζωογόνο δύναμη, η οποία προσελκύει τους
ακροατές και τους πείθει ότι είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. ΄Οταν
κανείς έχει δεχθεί και έχει αγαπήσει την αλήθεια, θα την εξωτερικεύει με
την πειστικότητα των τρόπων του και με τον τόνο της φωνής του.» Ζ.Χ.
114.
Πρέπει να πούμε αυτά που γνωρίζουμε
«Ως μάρτυρες του Χριστού, πρέπει να πούμε αυτά που ξέρουμε, αυτά που οι ίδιοι έχουμε δει, ακούσει και αισθανθεί. Αν έχουμε ακολουθήσει το Χριστό βήμα προς βήμα, θα έχουμε κάτι το πολύ συγκεκριμένο να
πούμε για τον τρόπο με τον οποίον μας έχει οδηγήσει. Μπορούμε να
πούμε ότι έχουμε δοκιμάσει τις υποσχέσεις Του και ότι τις βρήκαμε αληθινές. Μπορούμε να πιστοποιήσουμε πώς γνωρίσαμε τη χάρη του Χριστού. Αυτή είναι η μαρτυρία που ο Χριστός μας καλεί να δώσουμε, και
από την έλλειψη της οποίας ο κόσμος χάνεται.» Ζ.Χ. 313.
Η επιρροή της ατμόσφαιρας που μας περιβάλλει
«Κάθε ψυχή περιβάλλεται από τη δική της ατμόσφαιρα - μια ατμόσφαιρα που μπορεί να είναι φορτισμένη με δύναμη πίστης . . . ή ακόμη
μπορεί να είναι βαριά και ψυχρή από τα σκοτάδια της δυσαρέσκειας και
ιδιοτέλειας. . . . Η ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει, ενσυνείδητα ή όχι,
επηρεάζει τους ανθρώπους τους οποίους συναναστρεφόμαστε.» Λ.Ζ.
263.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφ'ημάς,
και το έργον των χειρών ημών στερέωνε εφ'ημάς,
ναι, το έργον των χειρών ημών στερέωνε αυτό.» Ψαλμ. 90:17.
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12. ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον
Θεόν.» Ματθ. ε΄8.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς να αποκτήσουμε την καθαρότητα της καρδιάς, χωρίς την οποία
είναι αδύνατον να δούμε το Θεό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μιμούμενοι τη ζωή του Χριστού
«΄Οπως ο Θεός είναι καθαρός στη σφαίρα Του, έτσι και ο άνθρωπος
πρέπει να είναι στη δική του. Και θα είναι, αν ο Χριστός - η ελπίδα της
δόξας - έχει σχηματισθεί μέσα του, γιατί θα μιμηθεί το Χριστό στη ζωή
του και θα αντανακλάει το χαρακτήρα Του.» G,W, 366.
Έχοντας το ΄Αγιο Πνεύμα στην καρδιά μας και στα σπίτια μας
«Για να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την καθαρότητα, οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας πρέπει να κατέχουν στην καρδιά τους το
΄Αγιο Πνεύμα.» 9T.C. 164.
«Αν υπήρξε εποχή όπου ήταν αναγκαίο να εργασθεί το Πνεύμα του
Θεού στις καρδιές μας, είναι ασφαλώς τώρα. Ας δράξουμε τη θεία δύναμη για να μπορέσουμε να ζήσουμε στην αγιότητα και στην αυταπάρνηση.» 9T.C. 166.
Ο Χριστός πρέπει να δεσπόζει στην ύπαρξή μας
«Καθώς εργαζόμαστε για το μεγάλο Διδάσκαλο, οι διανοητικές μας
ικανότητες θα αυξηθούν. Η συνείδησή μας θα κατευθύνεται από το Θεό,
ο Χριστός θα δεσπόζει στο είναι μας. . . . Νέες σκέψεις, πλούσιες σε
νόημα, παραχωρούνται στο άτομο. Το φως δίδεται στη διάνοια, η απόφαση στη θέληση, η ευαισθησία στη συνείδηση, η καθαρότητα στη φαντασία.» 6T.C. 476,477.
Η καθαρή καρδιά πρέπει να αρχίσει από εδώ
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«Τίποτε το μιαρό δεν πρόκειται να εισέλθει στην πόλη του Θεού. ΄Οσοι προορίζονται να κατοικήσουν εκεί, πρέπει πρώτα να καθαρίσουν
την καρδιά τους εδώ στη γη αυτή. ΄Οποιος μαθητεύει στο σχολείο του
Χριστού, θα διακρίνεται από μεγάλη απέχθεια για τους τραχείς τρόπους,
την άσχημη γλώσσα και τις πονηρές σκέψεις. ΄Οταν ο Χριστός κατοικεί
στην καρδιά, η ευθύτητα του χαρακτήρα και η λεπτότητα των τρόπων
γίνονται έκδηλες.» Ε.Ο.Ο. 28.
Προσβλέπετε στο Χριστό
«Αν θέλουμε να εισέλθουμε στην αγία πόλη του Θεού και να αντικρίσουμε το Χριστό σε όλη τη δόξα Του, πρέπει να συνηθίσουμε να Τον
βλέπουμε από τώρα με τα μάτια της πίστης. Τα λόγια και ο χαρακτήρας
του Χριστού πρέπει να αποτελούν το συνηθισμένο αντικείμενο των
σκέψεών μας και της ομιλίας μας. Καθημερινά πρέπει να αφιερώνεται
ένας ορισμένος χρόνος για την προσευχή και την περισυλλογή επάνω
στα άγια αυτά θέματα..» Λ.Ζ. 278.
Ζείτε στην παρουσία του Θεού
«Οι ''καθαροί την καρδίαν'' ζουν σαν να βρίσκονται στην ορατή παρουσία του Θεού από τη στιγμή που τους τοποθέτησε στον κόσμο αυτόν. Και θα Τον βλέπουν επίσης πρόσωπο προς πρόσωπο στη μελλοντική, αθάνατη υπόστασή τους.» Ε.Ο.Ο. 31.
Τότε θα Τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο
«Βλέπουμε την εικόνα του Θεού σαν σε καθρέφτη, στα έργα της φύσης και στις σχέσεις Του με τους ανθρώπους. Αλλά τότε θα Τον δούμε
πρόσωπο προς πρόσωπο.» S.R. 432.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, ετοίμασε τους οφθαλμούς μας για να δούμε «τον βασιλέα εν τη
ωραιότητι αυτού». Ψαλμ. λγ΄17.
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13. ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον
αληθινόν Θεόν, και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν.»
Ιωάν. ιζ΄3.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς η σωτήρια γνώση του Χριστού μπορεί να γίνει για μένα πνευματική
πείρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τη μελέτη της Γραφής
«Η Αγία Γραφή αποτελεί τον κύριο γνώμονα της αλήθειας, και ως τέτοια πρέπει να της δοθεί η εξέχουσα θέση στο πεδίο της μόρφωσης.
Προκειμένου να αποκτήσουμε μόρφωση άξια του ονόματός της, πρέπει
να αποκτήσουμε την επίγνωση του Δημιουργού Θεού και του Λυτρωτή
Χριστού, όπως αποκαλύπτονται στον ιερό Λόγο.
Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, δημιουργημένη κατά την εικόνα του Θεού,
είναι προικισμένη με μια δύναμη συγγενική με τη δύναμη του Θεού ατομικότητα και ικανότητα για σκέψη και ενέργεια.» ΕΚ. 7.
«Καθώς οι στοχασμοί στρέφονται γύρω από την τελειότητα του χαρακτήρα Του, ο νους ανανεώνεται και η ψυχή αναπλάθεται σύμφωνα με
την εικόνα του Θεού. . . .
Το ιδανικό του Θεού για τα παιδιά Του μπορεί να ξεπεράσει κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ο επιδιωκόμενος σκοπός είναι η θεοσέβεια - η ομοιότητα με το θεϊκό.» ΕΚ. 8
Με μια πραγματική γνώση
«Γνωρίζουμε το Θεό όπως θα έπρεπε; Οποία ανακούφιση, οποία
χαρά θα είχαμε αν μαθαίναμε κάθε μέρα τα μαθήματα που επιθυμεί να
μας δει να μαθαίνουμε! Οφείλουμε να Τον γνωρίσουμε με εμπειρική
γνώση. Θα μας είναι επωφελές να δώσουμε περισσότερο καιρό στην
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ατομική προσευχή για να γνωρισθούμε προσωπικά με τον ουράνιο Πατέρα μας.» Μ.Μ. 102.
Η ψυχή αναδημιουργημένη στην εικόνα του Θεού
«Η γνώση του Θεού, όπως αποκαλύπτεται στο Χριστό, είναι η γνώση
που όλοι οι σεσωσμένοι πρέπει να κατέχουν. Αυτή η γνώση επιφέρει τη
μεταλλαγή του χαρακτήρα. ΄Οταν αποκτηθεί, θα αναπλάσει την ψυχή κατά την εικόνα του Θεού. Θα μεταδώσει σε ολόκληρη την ύπαρξη μια
πνευματική δύναμη θεϊκής προέλευσης.» Ζ.Υ. 394.
«΄Οπως έζησε ο Χριστός στην ανθρώπινη μορφή Του, έτσι επιθυμεί
ο Θεός να ζουν οι οπαδοί Του. Με τη δύναμή Του πρέπει να ζήσουμε τη
ζωή της αγιότητας και ευγένειας που ο Σωτήρας έζησε.» Ζ.Υ. 394,395.
Μελετήστε τις προφητείες
«Οι προφητείες πρέπει να μελετηθούν και η ζωή του Χριστού να συγκριθεί με τα γραπτά των προφητών. Συνταυτίζεται με τις προφητείες
διακηρύττοντας επανειλημμένως: ”είναι γεγραμμένον περί εμού'',
''μαρτυρούν περί εμού". Η Γραφή είναι το μόνο βιβλίο που μας δίνει μια
συγκεκριμένη περιγραφή του Ιησού Χριστού. Και εάν κάθε άνθρωπος
ήθελε να την κάνει δικό του βιβλίο μελέτης και να υπακούσει σε αυτήν,
ούτε μια ψυχή θα χανόταν.» F.C.E. 126.
Ο Λόγος του Θεού γεννάει τη ζωή
«Η δημιουργική ενέργεια που κάλεσε τους κόσμους σε ύπαρξη, βρίσκεται μέσα στο λόγο του Θεού. Ο λόγος αυτός μεταδίδει δύναμη, τολμηρή ζωή. Κάθε εντολή είναι μια υπόσχεση, που αν γίνει θεληματικά
αποδεκτή και εισχωρήσει στην ψυχή, φέρει μαζί της τη ζωή από τον
΄Απειρο Θεό. Μεταβάλλει τη φύση και αναπλάθει την ψυχή σύμφωνα με
την εικόνα του Θεού.» ΕΚ. 114.
Να συζητάτε με το Θεό
«Αν έχουμε πάντα τον Κύριο μπροστά μας. . . . θα έχουμε αδιάκοπη
φρεσκάδα στην πνευματική ζωή. Οι προσευχές μας θα πάρουν μορφή
συνομιλίας με το Θεό, όπως θα μιλούσαμε με ένα φίλο.» Λ.Ζ. 94.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου και θέλω περιπατεί εν τη αληθεία σου.
Προσήλωνε την καρδίαν μου εις τον φόβον του ονόματός σου.» Ψαλμ.
πη΄11.
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14. ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας.» Ιακ. δ΄3.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι οι προσευχές μας είναι εγωκεντρικές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προσευχές προερχόμενες από περήφανες και εγωιστικές καρδιές
«Η περηφάνια σας απειλεί να γίνει η καταστροφή σας. . . . Οι προσευχές σας προέρχονται από καρδιές γεμάτες περηφάνια και εγωισμό.»
2T.C. 176.
«Με κανένα λόγο ο Θεός μπορεί να επιδοκιμάσει την απληστία ή τον
εγωισμό. Μισεί τις προσευχές ή τις ικεσίες εκείνων που φέρουν αυτά τα
χαρακτηριστικά. Ο Σατανάς αντιλαμβάνεται ότι του μένει λίγος καιρός
και ωθεί τους ανθρώπους να γίνουν περισσότερο εγωιστές και άπληστοι. ΄Επειτα χαίρεται όταν τους βλέπει απασχολημένους με τον εαυτό
τους, να είναι φιλάργυροι και εγωιστές.» E.W. 268.
Μια εγωιστική προσευχή
«Στην παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου, η έκδηλη αυταρέσκεια της προσευχής ”ευχαριστώ σοι, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί
άνθρωποι", βρίσκεται σε κτυπητή αντίθεση με την παράκληση της μετανοημένης ψυχής "ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ" (Λουκ. ιη΄11,13).» Ζ.Χ.
467.
«Είναι ματαιόφρονες, προσεύχονται και μιλούν σαν αληθινοί δίκαιοι,
ελκύοντας την προσοχή των άλλων σε αυτούς και απαριθμώντας τις
καλές τους πράξεις, ευχαριστώντας το Θεό όπως ο Φαρισαίος ότι δε
μοιάζουν σαν τους άλλους ανθρώπους.» 1T.C. 416.
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«Η αλαζονική προσευχή του Φαρισαίου έδειχνε ότι η καρδιά του ήταν
κλειστή στην επιρροή του Αγίου Πνεύματος. . . . Δεν ένιωθε καμιά ανάγκη και γι'αυτό δεν έλαβε τίποτε.» Β.Χ. 30.
Η ελπίδα να θαυμασθεί
«Ο Φαρισαίος πηγαίνει στο ναό για να προσκυνήσει, όχι γιατί αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός και έχει ανάγκη από συγχώρηση, αλλά επειδή
θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο και ελπίζει να αποσπάσει την επιδοκιμασία.
Θεωρεί τη λατρεία του σαν μια πράξη που θα του δώσει αξία στα μάτια
του Θεού . . . . Αυτός ο άνθρωπος εκθειάζει τον εαυτό του και το δείχνει
στη συμπεριφορά του, στις κινήσεις του, στην προσευχή του.» Λ.Ζ. 111.
«Πρώτα πρέπει να έχουμε το "γνώθι σεαυτόν" που θα μας οδηγήσει
στη συντριβή, και τότε θα μπορούμε να βρούμε συγχώρηση και ειρήνη.
Ο Φαρισαίος δεν είχε το αίσθημα της αμαρτίας και το ΄Αγιο Πνεύμα δεν
μπορούσε να εργασθεί με αυτόν. Η ψυχή του είχε μια θωράκιση αυτοδικαίωσης που τα βέλη του Θεού, σταλμένα με τα χέρια του αγγέλου, δεν
μπόρεσαν να τη διαπεράσουν.» Λ.Ζ. 118.
«Τα χείλη μπορούν να εκφράσουν την αθλιότητα της ψυχής που η
καρδιά δεν είναι πρόθυμη να αναγνωρίσει. Ενώ μιλάμε στο Θεό για τη
φτώχια του πνεύματος, η καρδιά μπορεί να περηφανεύεται με έπαρση
για την ταπεινοφροσύνη της και τη δικαιοσύνη της. Μόνο με έναν τρόπο
μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να κοιτάξουμε στο
Χριστό. . . . Η προσευχή του τελώνη εισακούσθηκε, επειδή έδειχνε εξάρτηση που γαντζώθηκε στον Παντοδύναμο. Το εγώ του φαινόταν στον
τελώνη σαν αίσχος. Έτσι πρέπει να βλέπουν το εγώ τους όσοι αναζητούν το Θεό. Με πίστη - μια πίστη που αρνείται την αυτοπεποίθηση - ο
ικέτης πρέπει να γαντζωθεί στον Παντοδύναμο.» Λ.Ζ. 118,119.
Ο κίνδυνος της αυταρέσκειας
«Το κακό που οδήγησε τον Πέτρο στην πτώση και απέκλεισε το Φαρισαίο από την επικοινωνία με το Θεό, παραμένει η αιτία καταστροφής
χιλιάδων σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτε το πιο προσβλητικό στο Θεό και
επικίνδυνο για την ανθρώπινη ψυχή, όσο η περηφάνια και το αίσθημα
της επάρκειας.» Λ.Ζ. 114.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Αιώνιε Πατέρα, βοήθησέ με να εξετάσω την καρδιά μου. Δίδαξέ με πώς
να κερδίσω τη νίκη κατά του εγωισμού μου και πώς να βιώσω μια ζωή
που να Σου είναι εξολοκλήρου αφιερωμένη.
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15. ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γίνητε κοινωνοί θείας φύσεως, διά να
αποφύγητε την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν.» Β΄Πέτρ. α΄4.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Η καθημερινή ζωή μου είναι σε αρμονία με το θέλημα του Θεού, για να
μπορέσω να απαιτήσω με εμπιστοσύνη την εκπλήρωση των πολύτιμων
υποσχέσεών Του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο σκοπός των υποσχέσεων του Θεού
«Ο Θεός έθεσε τις υποσχέσεις στο λόγο Του για να μας κάνει να έχουμε πίστη σε αυτές. Στις υποσχέσεις Του αποσύρει το κάλυμμα που
σκεπάζει την αιωνιότητα και μας δίνει μια ιδέα του αιώνιου βάρους της
δόξας που περιμένει το νικητή.» M.L.Τ. 338.
Οι προσευχές μας εισακούονται
«Οι απλές μας προσευχές, εμπνευσμένες από το ΄Αγιο Πνεύμα, θα
διέλθουν από την ανοικτή θύρα για την οποία ο Ιησούς είπε: ”΄Ήνοιξα
και ουδείς δύναται να κλείση." Αυτές οι προσευχές αναμιγμένες με το
θυμίαμα της τελειότητας του Χριστού, θα ανέλθουν σαν ευωδιά μέχρι
τον Πατέρα, και θα εισακουσθούν.» 6T.C. 467.
Η Αγία Τριάδα θα μας συνδράμει
«Το γεγονός ότι έχετε βαπτισθεί στο όνομα του Πατρός, του Υιού και
του Αγίου Πνεύματος αποτελεί για σας βεβαίωση ότι αυτές οι τρεις δυνάμεις θα έρθουν σε βοήθειά σας σε όλες τις δυσκολίες σας, αν ζητήσετε την αρωγή τους.» 6T.C. 99.
Οι άγγελοι θα σας συνδράμουν
33

«Η προστασία των αγγελικών δυνάμεων παραχωρείται σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού και να
υπακούσουν στις εντολές Του. Μπορούμε με θέρμη και συντριβή να
ζητήσουμε αυτοί οι ουράνιοι προστάτες να σταλούν στο πλευρό μας.
Αόρατες στρατιές φωτός και δύναμης θα εργασθούν με εκείνους που
είναι ταπεινοί, πράοι και απλοί.» S.M. 27.
Ο Θεός παραχωρεί τη βοήθειά Του σε όλες τις περιστάσεις
«΄Ανθρωποι που μοχθούν στις πολυάσχολες στράτες της ζωής,
στριμωγμένοι και σχεδόν καταπτοημένοι από την αμηχανία, μπορούν να
απευθύνουν ένα αίτημα στο Θεό για θεϊκή καθοδήγηση. Ταξιδιώτες στη
θάλασσα ή στη στεριά, όταν απειλούνται από κάποιο σοβαρό κίνδυνο,
μπορούν με αυτόν τον τρόπο να επαφίενται στην προστασία του ουρανού. Σε καιρό ξαφνικών δυσκολιών, η καρδιά μπορεί να εκπέμπει κραυγή για βοήθεια σε Εκείνον ο οποίος έχει δώσει την υπόσχεσή Του να
έρθει σε βοήθεια των πιστών οποτεδήποτε Τον επικαλούνται.» Π.Β.
437.
Η αγάπη Του είναι αμετάτρεπτη
«Εκείνος που επικοινωνεί κάθε μέρα με το Θεό, αν στραφεί από την
ορθή οδό, αν παύσει μια στιγμή να προσηλώσει το βλέμμα του στο Χριστό, δε διαπράττει μια εθελούσια αμαρτία, διότι μόλις δει το λάθος του
στρέφεται πίσω και προσηλώνει πάλι το βλέμμα του στον Ιησού. Αλλά η
προς στιγμή πλάνη του δεν τον κατέστησε λιγότερο αγαπητό στην καρδιά του Θεού.» R.H. 12-05-1896
Επικαλείσθε με πίστη κάθε υπόσχεση
«Τα λόγια του Ιησού είναι αληθινά; Θέλουν πραγματικά να πουν αυτά που λένε; Απαντήστε με βεβαιότητα: "Ναι, όλα τα λόγια Του είναι
αληθινά". Έπειτα, όταν αυτό γίνει αποδεκτό, επικαλεσθείτε με πίστη
κάθε μια από τις υποσχέσεις που έχει κάνει, και θα λάβετε την ανταποκρινόμενη ευλογία, επειδή η αποδοχή με πίστη θα δώσει ζωή στην ψυχή
σας. Μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα ότι τα λόγια του Ιησού είναι αληθινά για σας, και αν ακόμη αισθάνεσθε το πιο αδύνατο και ανάξιο από
τα παιδιά Του.» Τ.Μ. 517.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, βοήθησέ με να κάνω πάντοτε αυτό που Σου είναι ευάρεστο, ώστε
να εκπληρωθούν σε μένα οι μεγάλες και πολύτιμες υποσχέσεις Σου.
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16. ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού,
θέλει με κρύψει εν τω αποκρύφω της σκηνής αυτού.» Ψαλμ.
κζ΄5.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορώ να ετοιμασθώ για να ζητήσω τη θεία προστασία σε καιρό
θλίψης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
«Ούτω λέγει ο Κύριος»
«΄Οταν ο Σατανάς παρουσιάζει τις προτροπές του στο μυαλό μας, αν
προβάλουμε το ''ούτω λέγει ο Κύριος'', μπορούμε να τεθούμε στην προστασία του αγιαστηρίου του Κυρίου.» 6T.C. 393.
Η γνώση της αλήθειας είναι μια ασφαλής προστασία
«΄Οσοι ειλικρινά επιθυμούν να γνωρίσουν την αλήθεια και αγωνίζονται για την κάθαρση της ψυχής τους με μια ζωή υπακοής, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ώστε να βρεθούν προετοιμασμένοι για τον αγώνα, θα βρουν στο Θεό της αλήθειας εξασφαλισμένη υπεράσπιση. Ο
Σωτήρας υπόσχεται: "Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου,
και εγώ θέλω σε φυλάξει." (Αποκ. γ΄10). Θα προτιμήσει να στείλει και
τον τελευταίο άγγελο από τον ουρανό στο πλευρό του λαού Του, παρά
να εγκαταλείψει στη διάθεση του Σατανά έστω και μια μόνο ψυχή που
επαναπαύεται σε Αυτόν.» Τ.Π.Σ. 668.
Η Γραφή είναι μια προφύλαξη
«Στο λαό του Θεού συνιστάται να στραφούν στην Αγία Γραφή, το βέβαιο καταφύγιο που προστατεύει από την επιρροή των ψευτοδιδασκά35

λων και την απατηλή δύναμη των πνευμάτων του σκότους. Ο Σατανάς
μετέρχεται κάθε τέχνασμα για να εμποδίσει τους ανθρώπους να εξοικειωθούν με τη Βίβλο, επειδή οι σαφείς δηλώσεις της αποκαλύπτουν τις
απατηλές προθέσεις του. . . . Σε λίγο θα δούμε να διαδραματίζεται
μπροστά μας η τελευταία μεγάλη απάτη. . . . Η πλαστογράφηση του
γνησίου θα αποδοθεί με τέτοια ακρίβεια, ώστε θα είναι αδύνατον να
κάνει κανείς τη διάκριση παρά μόνο με την προσφυγή στην Αγία Γραφή.
Η κάθε δήλωση, το κάθε θαύμα πρέπει να αντιπαραβληθούν με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής. . . . Μόνο όσοι θα έχουν κατοχυρώσει τη σκέψη
τους με τις βιβλικές αλήθειες, θα μπορέσουν να επιζήσουν κατά τον
τελευταίο μεγάλο αγώνα.» Τ.Π.Σ. 708,709.
Η διδασκαλία Του θα επανέλθει στη μνήμη μας
«Ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές Του: "Ο δε Παράκλητος, το
Πνεύμα το ΄Αγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα
είπον προς εσάς." (Ιωάν. ιδ΄26). Αλλά οι διδασκαλίες του Ιησού πρέπει
να έχουν αποταμιευθεί από πριν στην καρδιά για να μπορέσει το Πνεύμα του Θεού να μας τις υπενθυμίσει στην ώρα του κινδύνου.» Τ.Π.Σ.
717.
Η διδασκαλία θα λάμψει στη μνήμη μας
«Η καταβολή καθημερινής επισταμένης προσπάθειας, για να γνωρίσει κανείς το Θεό και Εκείνον τον οποίον απέστειλε Ιησού Χριστό, θα
χορηγήσει δύναμη και δραστηριότητα στην ψυχή. Η γνώση που αποκτάται με την επιμελή έρευνα των Γραφών, θα φωτίσει τη μνήμη στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά εκείνοι που παραμελούν να εξοικειωθούν με τους
λόγους του Χριστού . . . δεν μπορούν να περιμένουν ότι ο ΄Αγιο Πνεύμα
θα τους υπενθυμίσει τα λόγια Του. Οφείλουν προηγουμένως να υπηρετούν το Θεό κάθε μέρα με αμέριστη αγάπη και τότε να Του δείξουν την
εμπιστοσύνη τους,» Ζ.Χ. 328.
«Είναι γεγραμμένον»
«Πρέπει οι πιστοί να στηριχθούν σε αυτά ζωτικού ενδιαφέροντος λόγια: "είναι γεγραμμένον".» 9T.C. 16.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, Σε ευχαριστώ γιατί, σύμφωνα με τις πολύτιμες υποσχέσεις Σου, θα με φυλάξεις μέχρι τέλους. Βοήθησε με να υπεραγαπώ
το λόγο Σου.
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17. Η ΚΑΡΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και
δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες
με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων.» Εφεσ. ς΄18.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιες οδηγίες μάς έχουν δοθεί για την καρτερικότητα και τη ζέση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
«Aδιαλείπτως προσεύχεσθe»
«Χωρίς συνεχή προσευχή και συνετή επαγρύπνηση. διατρέχουμε τον
κίνδυνο να γίνουμε αμελείς και να παρεκτραπούμε από τον ίσιο δρόμο.
Ο εχθρός προσπαθεί διαρκώς να φράξει το δρόμο προς το θρόνο του
ελέους, για να μην μπορέσουμε με πίστη και θερμή παράκληση να λάβουμε δύναμη και χάρη για να αντισταθούμε στον πειρασμό.» Β.Χ. 88.
Τίποτε να μην εμποδίζει τις προσευχές σας
«Τίποτε στον κόσμο, ούτε ό,τι έχετε το πιο αγαπητό, να μην απορροφάει την προσοχή σας και την αγάπη σας, σε σημείο που να απομακρύνεσθε από τη μελέτη του λόγου του Θεού ή τη θερμή προσευχή.»
8T.C. 53.
«Αγιοσύνη δεν είναι μια έξαλλη χαρά, αλλά είναι η ολοκληρωτική παραχώρηση του θελήματος στο Θεό. Είναι να ζει κανείς με κάθε λόγο
εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Είναι να κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μας.» Π.Α. 38,39.
37

Η ζώσα προσευχή είναι αποτελεσματική
«Η εμπιστοσύνη μας στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα έπρεπε να είναι όλο και πιο δυνατή, καθιστώντας εμάς καθαρούς και αγίους,
σταθερούς σαν τους κέδρους του Λιβάνου.» G.W. 272.
«Η προσευχή η οποία ανέρχεται από μια καρδιά γεμάτη ζέση και πίστη, αυτή είναι αποτελεσματική. Ο Θεός δεν απαντάει πάντα στις προσευχές μας όπως το περιμένουμε, γιατί δε ζητάμε πάντα αυτό που θα
ήταν για το μεγαλύτερο καλό μας. Αλλά με την άπειρη αγάπη και σοφία
Του ο Θεός θα μας δώσει εκείνο που έχουμε περισσότερο ανάγκη.»
4T.C. 531.
Αφήστε στο Θεό τη φροντίδα του αποτελέσματος
«΄Ο,τι ο Θεός υποσχέθηκε, θα το εκπληρώσει. Και το έργο που εμπιστεύθηκε στο λαό Του, θα το εκπληρώσει χρησιμοποιώντας το λαό
Του.» C.H. 378.
«Είναι ευτύχημα ότι ο Θεός δεν απαντάει πάντοτε στις προσευχές
μας τη στιγμή που το επιθυμούμε, και με τον τρόπο με τον οποίον το
επιθυμούμε." C.H, 378.
Ένα παράδειγμα καρτερικής προσευχής
«Την ημέρα της Πεντηκοστής ο άπειρος Θεός αποκαλύφθηκε στην
Εκκλησία με δύναμη. . . . Η καρδιά των μαθητών ήταν τόσο πλημμυρισμένη από καλή θέληση, που αισθάνθηκαν την ώθηση να φθάσουν
μέχρι τα πέρατα της γης για να μαρτυρήσουν. Μακριά από μας να καυχηθούμε για οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού.» 7T.C. 31.
«Με θερμή και καρτερική προσευχή έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχοντας συνείδηση του καθήκοντος να σώσουν τις ψυχές, και γεμάτοι ζήλο για να κάνουν να θριαμβεύσει ο σταυρός του Χριστού.» 7T.C.
32.
«Το ΄Αγιο Πνεύμα δεν πρέπει να έρθει και σήμερα σε απάντηση στη
θερμή και καρτερική προσευχή, για να εμπλήσει τον κόσμο με δύναμη;»
7T.C. 32.
«Εκείνο το οποίο ο Θεός έκανε για το λαό Του εκείνον τον καιρό, είναι ακόμη πιο αναγκαίο να το κάνει για το λαό Του σήμερα.» 7T.C. 33.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα μας, βοήθησέ με πάντοτε να υψώνω τη σκέψη μου σε
Σένα και να προσκαρτερώ στην προσευχή, παρ'όλες τις αντίξοες περιστάσεις.
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18. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Εις τα διατάγματά σου θέλω εντρυφά, δεν θέλω λησμονήσει
τους λόγους Σου.» Ψαλμ. ριθ΄16.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορώ να έχω την ίδια πείρα με το Δαβίδ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Υπακούοντας
«Η πραγματική γνώση της Γραφής μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τη
βοήθεια του Πνεύματος εκείνου με την οποία είναι γραμμένη. Και για να
κερδίσουμε αυτή τη γνώση, πρέπει να τη βιώνουμε. Σε οτιδήποτε ο Λόγος του Θεού προστάζει, οφείλουμε να δείξουμε υπακοή. Οτιδήποτε υπόσχεται, μπορούμε να το απαιτήσουμε.» ΕΚ. 176.
Προσευχόμενοι για να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού
«Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται η μελέτη της Γραφής χωρίς προσευχή.
Μόνο το ΄Αγιο Πνεύμα μπορεί να μας κάνει να αισθανθούμε τη σπουδαιότητα των ευκολονόητων σημείων και να μας αποτρέψει από τη ματαιοπονία να καταπιασθούμε με δυσεξήγητες φάσεις της αλήθειας.
Στους αγγέλους του Θεού έχει ανατεθεί το καθήκον να προδιαθέτουν
την καρδιά ώστε αυτή να κατανοεί το λόγο Του με τρόπο που αυτός να
μας γοητεύει με την ομορφιά του, να μας παραινεί με τα μηνύματά του,
να μας εμψυχώνει και να μας ενισχύει με τις υποσχέσεις του.» Τ.Π.Σ.
716.
Ειλικρίνεια προθέσεων
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«Η κατανόηση της βιβλικής αλήθειας δεν εξαρτάται τόσο από τη μεγάλη αντίληψη για την έρευνά της, όσο από την ειλικρινή πρόθεση και
από την ακατάβλητη επιθυμία για τη δικαιοσύνη.» Τ.Π.Σ. 716.
Μελετώντας την αγάπη Του
«Ο Θεός ζητάει να τροφοδοτήσουμε τη διάνοιά μας με μεγάλες και
αγνές σκέψεις. Θέλει να διαλογιζόμαστε την αγάπη Του και το έλεός Του
για να μελετάμε το θαυμάσιο έργο Του στο μεγάλο σχέδιο της λύτρωσης.
Τότε όλο και πιο καθαρά θα διακρίνουμε την αλήθεια. Η επιθυμία μας για
αγνότητα καρδιάς και καθαρότητα σκέψης θα είναι υψηλότερη και αγιότερη. Η ψυχή καθώς μένει σε μια αγνή ατμόσφαιρα ιερών σκέψεων, θα
μεταμορφωθεί επικοινωνώντας με το Θεό μέσα από τη μελέτη της Γραφής.» Λ.Ζ. 34
Βαδίζοντας στο φως
«Βαδίστε διαρκώς στο φως του Θεού, Μελετάτε νύχτα-μέρα το χαρακτήρα Του. Τότε θα διακρίνετε την ομορφιά Του και θα απολαύσετε την
αγαθότητά Του. Η καρδιά σας θα λάμψει με τη συναίσθηση της αγάπης
Του. Θα υψωθείτε σαν να σας σηκώνουν οι αιώνιοι βραχίονες. Με τη
δύναμη και το φως που χορηγεί ο Θεός, μπορείτε να εννοήσετε ακόμη
περισσότερα από ό,τι κρίνατε προηγουμένως εφικτό.» Ζ.Υ. 490.
Μελετώντας τις τελειότητες του Σωτήρα
«Ενώ στοχαστικά μελετάμε τις τελειότητες του Σωτήρα, θα μας καταλάβει η επιθυμία μιας ριζικής μεταμόρφωσης με πρότυπο την εικόνα της
αγνότητάς Του. Θα γεννηθεί μέσα μας η πνευματική πείνα και δίψα να
αφομοιωθούμε με Εκείνον που λατρεύουμε. ΄Οσο περισσότερο οι στοχασμοί μας ενδιατρίβουν στο Χριστό, τόσο περισσότερο θα μιλάμε
γι'Αυτόν στους άλλους και θα Τον αντιπροσωπεύουμε στον κόσμο.»
Β.Χ. 82,83.
Η πιο σοβαρή περίοδος της ιστορίας του κόσμου
«Ζούμε στη σοβαρότερη περίοδο της ιστορίας του κόσμου. . . . Να
τρέφουμε το νου μας με τα νάματα του Λόγου Του, ιδιαίτερα με τις σκηνές της κρίσης του Θεού. Τώρα είναι καιρός να επιδιώξουμε να αποκτήσουμε μια βαθιά, ζώσα εμπειρία για τα πνευματικά. Γεγονότα ζωτικής
σημασίας εξελίσσονται γύρω μας. Βρισκόμαστε πάνω στο γητεμένο
έδαφος του Σατανά.» Τ.Π.Σ. 717,718.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας
μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και Λυτρωτά μου.» Ψαλμ. ιθ΄14.
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19. Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ακούσατε λοιπόν τον λόγον του Κυρίου. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί του θρόνου αυτού, και πάσαν την στρατιάν του ουρανού παρισταμένην εκ δεξιών αυτού και εξ
αριστερών αυτού.» Β΄Χρον. ιη΄18.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιο είναι το έργο των αγγέλων στην προσευχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι άγγελοι παρουσιάζουν τις προσευχές μας στο Θεό και
τις καταγράφουν
«Εκείνοι οι οποίοι βλέπουν τον Ιησού κάθε μέρα και κάθε ώρα,
και διατρίβουν στην προσευχή, πλησιάζουν όλο και περισσότερο
στον Ιησού. ΄Αγγελοι με ανοιχτά φτερά περιμένουν να φέρουν στο
Θεό τις θερμές προσευχές τους και να τις καταγράψουν στα ουράνια βιβλία.» 1B.C. 184.
Είναι διορισμένοι για να απαντούν
«Ουράνιες υπάρξεις έχουν ως καθήκον να απαντούν στις
προσευχές εκείνων οι οποίοι εργάζονται στο έργο του Θεού κατά
τρόπον αφιλοκερδή. Οι πιο υψηλοί άγγελοι στις ουράνιες αυλές
έχουν καθήκον να εκπληρώνουν προσευχές οι οποίες ανέρχονται
στο Θεό υπέρ της προόδου του έργου Του. Κάθε άγγελος έχει μια
ιδιαίτερη θέση που δεν έχει το δικαίωμα να την εγκαταλείψει για
μια άλλη θέση.» 1B.C. 173.
Υπακούουν αυτοστιμεί
«΄Αγγελοι περιμένουν γύρω από το θρόνο να υπακούσουν αμέσως στον Ιησού όταν τους διατάξει να απαντήσουν σε κάθε
προσευχή που παρουσιάζεται με ζώσα και θερμή πίστη.» 2S.M.
377.
Θα έρθουν σε βοήθειά μας
«Μπορούμε με πίστη και προσευχή να καλέσουμε στο πλευρό
μας μια στρατιά ουράνιων αγγέλων, οι οποίοι θα μας διαφυλάξουν
από κάθε κακή επιρροή.» O.H.C. 23
Φέρνουν πολλές ευλογίες
«΄Αγγελοι συνεχώς . . . κομίζουν ευλογία, ελπίδα, θάρρος και
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βοήθεια στους ανθρώπους.» Π.Α. 132.
«Δύναμη και χάρη που προμηθεύει ο Χριστός, χορηγούνται
από τους λειτουργούς αγγέλους σε κάθε πιστή ψυχή.» Β.Χ. 52.
Εμπνέουν τα λόγια μας και επηρεάζουν τις πράξεις μας
«΄Οταν ξυπνάτε το πρωί, αισθάνεσθε την αδυναμία και την
αναγκαιότητα να λάβετε τη δύναμη του Θεού; . . . Εάν ναι, οι
άγγελοι καταγράφουν τις προσευχές σας, και αν αυτές δεν έχουν
εξέλθει από ψευδή χείλη, όταν ασυναίσθητα θα βρίσκεσθε σε
κίνδυνο να κάνετε το κακό και να ασκήσετε μια επιρροή που θα
παρέσυρε άλλους στο κακό, ο φύλακας άγγελος θα είναι στο
πλευρό σας για να σας θέσει στην ευθεία οδό, να εμπνεύσει τα
λόγια σας και να επηρεάσει τις πράξεις σας.» 3T.C. 363,364.
Γιατί προσευχόμαστε τόσο λίγο;
Τι τάχα να σκέπτονται οι άγγελοι στον ουρανό για τους φτωχούς, αδύναμους ανθρώπους που υπόκεινται σε πειρασμούς,
ενώ η καρδιά της άπειρης αγάπης λαχταράει να τους προσφέρει
περισσότερο ακόμη από ό,τι μπορούν να ζητήσουν ή να φαντασθούν, και όμως αυτοί ελάχιστα προσεύχονται και τόσο λίγη πίστη
έχουν; Οι άγγελοι αγαπούν να υποκλίνονται μπροστά στο Θεό.
Θεωρούν την επικοινωνία με το Θεό τη μέγιστη χαρά τους. Και
όμως τα παιδιά της γης που τόσο χρειάζονται τη βοήθεια την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει, φαίνονται ικανοποιημένα να
βαδίζουν χωρίς το φως του Πνεύματός Του και τη συντροφιά της
παρουσίας Του.» Β.Χ. 88
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, Σε ευχαριστώ για το θάρρος, τη δύναμη και τη
βοήθεια που με έχουν φέρει οι άγγελοί Σου. Είθε να συνειδητοποιώ την παρουσία τους κάθε στιγμή.
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20. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΑΦΟΥ Ο ΘΕΟΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ;

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
«΄Οταν προσεύχησθε, μη βατολογήσητε ως οι εθνικοί,
διότι νομίζουσι ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουσθή. Μη ομοιωθήτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει
ο Πατήρ σας τίνων έχετε χρείαν, πριν σεις ζητήσητε
παρ'αυτού.» Ματθ. ς΄7,8.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εφόσον ο Θεός γνωρίζει ήδη τις ανάγκες μας και επιθυμεί να
ανταποκριθεί σε αυτές περισσότερο από ό,τι οι γονείς θέλουν να
δώσουν «καλάς δόσεις» στα παιδιά τους, σε τι ωφελεί να εκθέσουμε αυτές τις ανάγκες στις προσευχές μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ζητάμε γιατί ο Θεός είπε
«Ζητείτε και θέλετε λάβει». «Οι προσευχές μας δεν έχουν σκοπό να ενημερώσουν το Θεό για κάτι που δεν ξέρει. Ο Κύριος
γνωρίζει τα μυστικά της κάθε ψυχής.» Μ.Σ.Ν. 233.
«Ακόμη και πριν η προσευχή προφερθεί, ή η επιθυμία της καρδιάς εκδηλωθεί, η χάρη του Χριστού πηγαίνει να συναντήσει τη
χάρη που εργάζεται κιόλας μέσα στην ψυχή.» Λ.Ζ. 154,156.
«Αποτελεί μέρος του σχεδίου του Θεού να μας χαρίζει σε απάντηση της πιστής προσευχής αυτό που δε θα μας παραχωρούσε
αν δεν το ζητούσαμε με προσευχή.» Τ.Π.Σ. 627.
Επιφυλάσσονται ευλογίες για εκείνους που τις ζητούν
«Ο ουρανός είναι πλήρης ευλογιών που ο Θεός επιθυμεί να
παραχωρήσει σε εκείνους οι οποίοι αναζητούν θερμά τη βοήθεια
που μόνο Αυτός μπορεί να δώσει.» S.D.G. 123.
«΄Οταν ζητάτε αυτό που είναι αναγκαίο για το καλό της ψυχής
σας, να πιστεύετε ότι το έχετε λάβει, και θα το λάβετε.» M.L.Τ. 16.
Συνεχίστε να ζητάτε
«Ο Θεός δε λέει: ”ζητήστε μια φορά και θα λάβετε". Μας προτρέπει να ζητάμε επιμένοντας αδιάκοπα στην προσευχή. Η επίμονη αίτηση δημιουργεί σε αυτόν που ζητάει μια στάση πιο ένθερμη
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και μια αυξημένη επιθυμία να λάβει αυτά που ζητάει.» Λ.Ζ. 105.
Προσέξτε να μη στερήσετε τις ψυχές σας
«Το καθήκον σας είναι να αγρυπνείτε, μήπως οι ασχολίες της
ζωής σάς οδηγήσουν να αμελήσετε την προσευχή τη στιγμή που
έχετε τη μεγαλύτερη ανάγκη δύναμης που αυτή μπορεί να σας
δώσει. . . . Είναι μεγάλο λάθος να στερείτε την ψυχή σας από τη
θεία δύναμη και σοφία που περιμένουν την αίτησή σας.» 5T.C.
560.
«Κάνετε εκείνο που ο Θεός σας διέταξε, και να είσθε βέβαιοι
πως ο Θεός θα κάνει ό,τι έχει υποσχεθεί.» O.H.C. 97.
Η προσευχή δεν αλλάζει τα σχέδια του Θεού, αλλά επηρεάζει τις ενέργειές Του
«Το αίσθημα της ανάγκης μάς οδηγεί να προσευχόμαστε θερμά, και ο ουράνιος Πατέρας μας συγκινείται από τις παρακλήσεις
μας.» Λ.Ζ. 129.
«Μόνο όταν προσευχόμαστε με θέρμη ο Θεός ικανοποιεί τις
επιθυμίες της καρδιάς μας.» G.W. 255.
Η αναζήτηση της δύναμης με την προσευχή
«Οι μεγαλύτερες νίκες που έχουν επιτευχθεί στο έργο του
Θεού δεν οφείλονται ούτε στις επιστημονικές αποδείξεις, ούτε
στην εύνοια των περιστάσεων, ούτε στην αφθονία των υλικών
μέσων. Έχουν επιτευχθεί "εν τω κρυπτώ" με την προσευχή εκείνου ο οποίος αρπάζει με ακλόνητη πίστη το βραχίονα του Θεού.»
G.W. 259.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ω, Συ, δια του οποίου ερχόμαστε στο Θεό - η ζωή, η αλήθεια και η
οδός - ο Ίδιος που χάραξες το μονοπάτι της προσευχής, Κύριε,
«δίδαξον ημάς πώς να προσευχώμεθα».

44

21. ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
«Διά να μη ήμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να
αυξήσωμεν εις Αυτόν κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο
Χριστός.» Εφεσ. δ΄14,15.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορεί κανείς να προσευχηθεί όταν δεν έχει τα αναγκαία αισθήματα για προσευχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το θρησκευτικό αίσθημα δεν αποτελεί κριτήριο
«Πολλοί Χριστιανοί διαπράττουν ένα σοβαρό λάθος στην
πνευματική ζωή τους, συγκεντρώνοντας όλη την προσοχή τους
στα αισθήματά τους και κρίνοντας έτσι την πρόοδο ή την υποχώρησή τους. Τα αισθήματα δεν είναι ένα ασφαλές κριτήριο. Δεν
πρέπει να κοιτάζουμε μέσα μας για να έχουμε την προφανή απόδειξη ότι είμαστε δεκτοί από το Θεό. Η μόνη μας ελπίδα είναι να
αποβλέπουμε "εις τον Ιησούν, το αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως" (Εβρ. ιβ΄2).» 5T.C. 199,200.
Τα αισθήματά μας μπορεί να μας εξαπατήσουν
«Τα αισθήματά μας είναι απατηλά, οι συγκινήσεις μας δεν είναι
μια βέβαιη ασφάλεια, διότι και τα δύο είναι ευμετάβλητα και υποκείμενα σε εξωτερικές συνθήκες. Πολλοί απατώνται βασιζόμενοι
στις εντυπώσεις και στα αισθήματά τους. Η λυδία λίθος είναι: "Τι
κάνετε για τον Ιησού; Για ποιες θυσίες συγκατατίθεσθε; Ποιες
νίκες έχετε;" Να θριαμβεύσετε κατά ενός εγωιστικού πνεύματος,
να αντισταθείτε κατά του πειρασμού να παραμελήσετε το καθήκον
σας, να συγκρατήσετε τα πάθη σας και να υπακούσετε στο θέλημα του Χριστού με καλή θέληση και ευδιαθεσία, αυτές είναι οι αποδείξεις ότι είσθε τέκνα του Θεού, πολύ μεγαλύτερες από μια
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σπασμωδική ευσέβεια και συναισθηματική θρησκεία.» 4T.C. 188.
Οι αρχές είναι σπουδαιότερες από τα αισθήματα
«Είδα πως το τέκνο του Θεού δεν έπρεπε να δώσει μεγάλη
σημασία σε ό,τι αισθάνεται εσωτερικά, γιατί τα αισθήματα δεν
είναι πάντοτε ασφαλείς οδηγοί. Η φροντίδα κάθε Χριστιανού πρέπει να είναι να υπηρετήσει το Θεό με βάση τις αρχές και όχι με
βάση τα συναισθήματα. Έτσι, θα εξασκήσει την πίστη και θα αυξηθεί. Μου έχει δειχθεί ότι αν ένας Χριστιανός ζούσε μια ζωή ταπεινοφροσύνης και θυσίας, η ειρήνη και η χαρά θα τον αντάμειβαν. Αλλά η μεγαλύτερη ευτυχία που μπορεί κανείς να δοκιμάσει,
η μόνη που διαρκεί, έχει τη ρίζα της στο καλό που κάνει και στην
ευτυχία που δίνει.» 1T.C. 161.
Τα αισθήματα μπορεί να είναι απατηλά
«Ο Σατανάς κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν πως άμα αισθανθούν ένα σκίρτημα ψυχής, έχουν κιόλας αναγεννηθεί. Αλλά η
ζωή τους δεν αλλάζει. Οι πράξεις τους είναι ίδιες όπως και πριν.
Η ζωή τους δεν παρουσίασε καλούς καρπούς, Κάνουν μακρές και
συχνές προσευχές, και συνεχώς αναφέρονται στα αισθήματα από
τα οποία καταλαμβάνονται στη μια ή στην άλλη περίπτωση. Αλλά
δε ζουν τη νέα, ανακαινισμένη ζωή. Απατώνται. Η εμπειρία τους
δεν προχωράει πιο βαθιά από τα αισθήματά τους. Κτίζουν επάνω
στην άμμο, και όταν πνεύσουν αντίθετοι άνεμοι, το οικοδόμημά
τους καταρρέει. . . .
Παραβλέπουν το γεγονός ότι εκείνος που πιστεύει στο Χριστό
πρέπει να εργάζεται για τη σωτηρία του με φόβο και τρόμο. Ο καταδικασμένος αμαρτωλός έχει ένα καθήκον να κάνει: να μετανοήσει και να δείξει ειλικρινή πίστη. . . . Ποια είναι η ένδειξη της ανανεωμένης καρδιάς; Η αλλαγή της ζωής. Μια συνεχής καθημερινή
θανάτωση του εγωισμού και της περηφάνιας.» Μ.Σ.Ν. 57,58.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να μη βασίζομαι στα αισθήματά μου
για να εξηγήσω ότι είσαι κοντά μου. Θέλω να Σε δεχθώ στηριζόμενος στις αψευδείς υποσχέσεις του λόγου Σου, να γνωρίζω ότι
είσαι πάντα κοντά, ακόμη και όταν αισθάνομαι εξασθενημένος.
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22. ΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΑΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και πριν αυτοί κράξωσιν, εγώ θέλω αποκρίνεσθαι, και
ενώ αυτοί λαλούσιν, εγώ θέλω ακούει.» Ησ. ξε΄24, Δείτε
επίσης Δαν. θ΄23.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς ο Θεός απαντάει στην ειλικρινή προσευχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πάντοτε για το καλό μας
«Ζητήστε λοιπόν, ζητήστε και θα λάβετε. Ζητήστε την ταπεινότητα, τη σοφία, το θάρρος και τη μεγάλη πίστη. Κάθε ειλικρινής
προσευχή θα εισακουσθεί. Αυτή η απάντηση ίσως να μην είναι
ακριβώς με τις επιθυμίες μας, μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά
θα έρθει με τρόπο κατά την ώρα που θα ανταποκρίνεται καλύτερα
στις ανάγκες μας. Αν ο Θεός καμιά φορά δεν απαντάει κατά τις
προσδοκίες σας στις προσευχές που εκφράζεσθε στη μοναξιά,
στην κόπωση και στη δοκιμασία, το κάνει πάντοτε για το μεγαλύτερο καλό σας.» G.W. 258.
Ενδυναμώνοντας την εσωτερική ζωή
«΄Οταν προσπαθούμε να κερδίσουμε τον ουρανό με την αξία
του Χριστού, η ψυχή μας κάνει προόδους. Προσηλώνοντας το
βλέμμα μας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης,
μπορούμε να προχωρήσουμε από δύναμη σε δύναμη, από νίκη
σε νίκη, διότι διαμέσου του Χριστού η χάρη του Θεού κατεργάσθηκε τέλεια τη σωτηρία μας.» 1S.M. 364.
Κατευθύνοντας τη ζωή μας
«Ο Θεός δε μας προσκαλεί να Τον ακολουθήσουμε για να μας
εγκαταλείψει στη συνέχεια. Αν αφιερώσαμε τη ζωή μας στην υπηρεσία Του, δε θα βρεθούμε ποτέ σε αδιέξοδο. ΄Οποια και αν είναι
η κατάστασή μας, έχουμε έναν οδηγό για να μας κατευθύνει.»
G.W. 263.
«Πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν, θέλε47

τε λάβει.» Ματθ. κα΄22.
Καθησυχάζοντας τους φόβους μας
«Συγκεντρώστε όλες τις ενέργειές σας, κοιτάξτε ψηλά και όχι
στις δυσκολίες σας και δε θα πέσετε καθ'οδόν. Καθώς η σκιά θα
διαλύεται, θα δείτε σύντομα τον Ιησού να τείνει το χέρι για να σας
βοηθήσει, και το μόνο που έχετε να κάνετε, θα είναι - με μια απλή
κίνηση - να πιάσετε αυτό το χέρι και να αφεθείτε στην οδηγία
Του.» 5T.C. 578.
Δίνοντάς μας τη βεβαιότητα της συγχώρησης
«Είναι δόξα για το Θεό να σφίξει στην αγκαλιά Του αμαρτωλούς, μεταμελούμενους ανθρώπους, να δέσει τις πληγές τους, να
τους καθαρίσει από την αμαρτία και να τους φορέσει το ένδυμα
της σωτηρίας.» Π.Β. 668.
Δίνοντάς μας το αίσθημα της παρουσίας Του
«Ο Ιησούς - η Μεγαλειότητα του ουρανού - προτίθεται να γίνει
σύντροφος εκείνων οι οποίοι έρχονται σε Αυτόν με τα βάρη τους,
με τις αδυναμίες τους και με τις φροντίδες τους. . . . Είναι προνόμιό μας να βαδίζουμε κάθε μέρα με τον Ιησού στη γαλήνη, στην
οικειότητα και στην ευτυχία.» O.H.C. 97.
Με τη θεία Πρόνοια
«Προσευχηθείτε με πίστη, και το μυστήριο της Πρόνοιά Του θα
φέρει την απάντηση.» 7T.C. 245.
Ο Ιησούς παρουσιάζει τις προσευχές μας σαν δικές Του
«Μόλις το τέκνο του Θεού πλησιάζει στο θρόνο της χάρης, γίνεται πελάτης του μεγάλου Συνηγόρου. Μόλις εκφράσει τη μεταμέλεια και ζητήσει συγγνώμη, ο Ιησούς αποδέχεται την περίπτωσή του σαν να ήταν δική Του, και παρουσιάζει τις ικεσίες του στον
Πατέρα σαν να ήταν δικές Του.» 6T.C. 364.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Θα εμπιστευθώ τον εαυτό μου στον Κύριο και θα παρηγορηθώ.
Θα δοξολογώ τον Κύριο και θα αγαλλιώμαι σε Αυτόν ο οποίος
δίνει τη νίκη.
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23. Η ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΘΕΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ζητείτε τον Κύριον ενόσω δύναται να ευρεθή,
επικαλείσθε αυτόν ενόσω είναι πλησίον.
Ας εγκαταλείπη ο ασεβής την οδόν αυτού
και ο άδικος τας βουλάς αυτού,
και ας επιστρέψη εις τον Κύριον,
και θέλει ελεήσει αυτόν,
και προς τον Θεόν ημών
διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αφθόνως.» Ησ. νε΄6,7.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιους όρους πρέπει να εκπληρώσω ώστε οι προσευχές μου να
εισακουσθούν; Ποιος είναι ο κυριότερος; Μήπως πληρώ αυτούς
τους όρους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οφείλουμε να αισθανθούμε τις ανάγκες μας
«Μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Θεός θα εισακούσει τις προσευχές μας και θα απαντήσει σε αυτές μόνο αν τηρούμε ορισμένους όρους.» Β.Χ. 89.
Αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης καθιέρωσης
«΄Ολοι όσοι αφιερώνουν σώμα, ψυχή και πνεύμα στο Θεό,
συνεχώς θα λαβαίνουν νέα χαρίσματα φυσικής και διανοητικής
δύναμης. Οι ανεξάντλητες προμήθειες του ουρανού είναι στη
διάθεσή τους. . . . Συνεργαζόμενοι με το Χριστό τελειοποιούνται,
και παρά τις ανθρώπινες αδυναμίες τους γίνονται ικανοί να εκτελέσουν τα έργα του Παντοκράτορα.» Ζ.Χ. 796.
Αναγκαιότητα υπακοής
«Η προσευχή δεν αντικαθιστά το καθήκον. . . Εκείνοι που παρουσιάζουν τις αιτήσεις τους στο Θεό και απαιτούν τις υποσχέσεις
Του χωρίς να εκπληρώνουν τους όρους, βλασφημούν τον Ιεχωβά. Φέρνουν το όνομα του Χριστού σαν δικαίωμα για την εκπλή49

ρωση της υπόσχεσης, αλλά δεν εκτελούν εκείνα που θα μαρτυρούσαν πίστη και αγάπη στο Χριστό.» Λ.Ζ. 104.
«Ως Δότης των ευλογιών, ο Θεός απαιτεί ένα τμήμα από αυτά
που κατέχουμε. Αυτή είναι η πρόβλεψή Του για να συντηρηθεί το
κήρυγμα του ευαγγελίου. Επιστρέφοντας ένα μέρος των υπαρχόντων μας στο Θεό, εκδηλώνουμε την εκτίμησή μας στα δώρα Του.
Αλλά αν κατακρατάμε ό,τι Του ανήκει, πώς θα ζητήσουμε τις ευλογίες Του; Αν δεν είμαστε πιστοί οικονόμοι στα επίγεια πράγματα, πώς μπορούμε να περιμένουμε ό,τι θα μας εμπιστευθεί τα
ουράνια πράγματα; ΄Ισως εδώ βρίσκεται το μυστικό ότι δεν παίρνουμε απάντηση στην προσευχή μας.» Λ.Ζ. 105.
«Αν Του αποδίδουμε μόνο τμηματική, απρόθυμη υπακοή, οι
υποσχέσεις Του προς εμάς δε θα εκπληρωθούν." Ζ.Υ. 199.
Η πίστη ένας όρος
«Ένα άλλο στοιχείο για να εισακουσθεί η προσευχή, είναι η
πίστη. . . . Πιστεύουμε όμως στα λόγια Του;» Β.Χ. 89.
«Μας λείπει τόσο η πίστη! Ω, πόσο θα επιθυμούσα να μπορώ
να οδηγήσω το λαό μας να έχει περισσότερη πίστη στο Θεό! Ας
μη φαντασθούν ότι για να εξασκήσουν την πίστη τους πρέπει να
βρίσκονται σε κατάσταση θρησκευτικής διέγερσης. Το μόνο που
έχουν να κάνουν, είναι να πιστεύουν στο λόγο του Θεού, ακριβώς
όπως πιστεύουν στο λόγο ο ένας στον άλλον. Ο Θεός είπε και θα
το εκπληρώσει. Επαναπαύεσθε ήρεμα, γιατί αυτό που λέει, αυτό
θέλει να πει. Πείτε: "Ο Θεός μου μίλησε στο Λόγο Του και θα κρατήσει όλες τις υποσχέσεις που έχει κάνει." . . . . Ενεργήστε με
βεβαιότητα ότι ο ουράνιος Πατέρας σας είναι άξιος εμπιστοσύνης.» 1S.M. 83,84.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, αύξησε την πίστη μου. Βοήθησέ με να πιστεύω
στο Λόγο Σου και να ενεργώ ανάλογα. Μη επιτρέψεις να κάνω
τυπικές προσευχές.
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24. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
«Εάν συγχωρήτε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα
πταίσματα αυτών, ουδ'ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα
πταίσματά σας.» Ματθ. ς΄14,15.
«Ο δε Ιησούς είπε, Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν
εξεύρουσι τί πραττουσι.» Λουκ. κγ΄34.
«Γίνεσθε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εις εσάς διά
του Χριστού.» Εφεσ. δ΄32.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Αφού το μέτρο της συγχώρησης απέναντι εκείνων που μας αδίκησαν είναι το μέτρο που περιμένουμε από τον ουράνιο Πατέρα
μας, ποια σπουδαιότητα προσλαμβάνει το πνεύμα της συγχώρησης μέσα στην καρδιά μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από μας εξαρτάται να λάβουμε θείο έλεος
«΄Οταν ερχόμαστε στο Θεό ζητώντας το έλεος και την ευλογία
Του, πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας πνεύμα αγάπης και συγχώρησης. Πώς θα προσευχηθούμε "άφες ημίν τα οφειλήματα ημών" αν υποθάλπουμε πνεύμα μνησικακίας; (Ματθ. ς΄12). Αν
ελπίζουμε να εισακουσθούν οι προσευχές μας, οφείλουμε να συγχωρούμε τους άλλους με τον τρόπο και στο βαθμό που περιμένουμε και μεις να λάβουμε συγχώρηση.» Β.Χ. 90,91.
Τι να κάνετε όταν έχετε αδικήσει κάποιον
«Αν βλάψατε το φίλο ή το γείτονά σας, πρέπει να ομολογήσετε
το λάθος σας, και εκείνος έχει καθήκον να σας συγχωρήσει ανεπιφύλακτα. Κατόπιν, πρέπει να ζητήσετε συγχώρηση από το Θεό,
επειδή ο αδελφός που πληγώθηκε με τη στάση σας, είναι ιδιοκτη51

σία του Θεού. Και βλάπτοντάς τον αμαρτήσατε εναντίον του Δημιουργού και Λυτρωτή του.» Β.Χ. 37.
«Αν άθελά μας προφέραμε μια μαρτυρία ψευδή, αν με ανακρίβεια επαναλάβαμε τα λόγια που ακούσαμε, αν βλάψαμε κατά οποιονδήποτε τρόπο την υπόληψή του, οφείλουμε να πάμε σε
εκείνους στους οποίους μιλήσαμε για το πρόσωπο αυτό και να
πάρουμε πίσω όλες τις ανακριβείς δηλώσεις μας.» Ε.Ο.Ο. 66.
«Η τιμιότητα στις προθέσεις μας δεν πρέπει να είναι μια δικαιολογία για να μην εξομολογηθούμε τα λάθη μας.» E.W. 103.
Η αληθινή εξομολόγηση είναι ακριβής
«Η πραγματική εξομολόγηση εκφράζεται πάντοτε με σαφήνεια
και δεν προσπαθεί να κρύψει την ελάχιστη αμαρτία. Μπορεί οι αμαρτίες να είναι τέτοιου είδους που πρέπει να αναφερθούν μόνο
μπροστά στο Θεό. Ή μπορεί να είναι σφάλματα που πρέπει να εξομολογηθεί κανείς σε άτομα στα οποία τα σφάλματα προκάλεσαν
βλάβη. Ίσως ακόμη και να έχουν ένα δημόσιο χαρακτήρα, και τότε
η εξομολόγηση πρέπει να γίνει δημόσια. Σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκει η εξομολόγηση, πρέπει να γίνεται με σαφήνεια
και χωρίς αοριστολογίες, αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα τις αμαρτίες που καθιστούν τον άνθρωπο ένοχο.» Β.Χ. 38.
Πρέπει να ομολογήσει κανείς την αμαρτία του πριν αυτή
αποκαλυφθεί
«Πόσο συχνά γίνονται παρόμοιες εξομολογήσεις αμαρτημάτων! Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην αποδοχή των γεγονότων όταν αυτά αποκαλυφθούν και η εξομολόγηση των αμαρτιών που είναι γνωστές μόνο ανάμεσα σε μας και στο Θεό.» Π.Π.
483.
«΄Οπως ο Αχάν, υπάρχουν μεταξύ μας εκείνοι οι οποίοι θα
ομολογήσουν την αμαρτία τους πολύ αργά για να σώσουν την
ψυχή τους.» 3T.C. 272.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, Σε δοξολογώ γιατί ευχαριστείσαι στο έλεος. Δώσε μου το θάρρος να αναγνωρίσω μπροστά στους άλλους το κακό
που τους έχω κάνει, και βοήθησέ με να ακολουθήσω το παράδειγμα του Ιησού, συγχωρώντας τους άλλους όπως εσύ με συγχώρησες.
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25. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Κακοπαθεί τις μεταξύ σας; ας προσεύχηται.» Ιακ. ε΄13..
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ο Κύριός μας μπορεί να θεραπεύσει ακόμη και σήμερα, όπως έκανε κατά την επίγεια διακονία Του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο Χριστό είναι ακόμη ο Μέγας Ιατρός
«Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο αυτό ως ακαταπόνητος υπηρέτης των αναγκών του ανθρώπου. "Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε", για να μπορέσει
να ανταποκριθεί σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη.» Ζ.Υ. 1
«Αυτός είναι το καταφύγιό μας στην αρρώστια όπως και στην
υγεία. Ο Ψαλμωδός είπε:
"Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτόν, διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα." Ψαλμ. ργ΄13,14.
Ο Θεός είναι το ίδιο πρόθυμος σήμερα να αποκαταστήσει την
υγεία των ασθενών όπως και την εποχή που το ΄Αγιο Πνεύμα
πρόφερε τα λόγια διαμέσου του ψαλμωδού. Και ο Χριστός είναι ο
ίδιος συμπονετικός Γιατρός σήμερα όπως ήταν και στην εποχή
της επίγειας διακονίας Του. Αυτός συγκεντρώνει το βάλσαμο για
την κάθε αρρώστια, τη θεραπευτική δύναμη για την κάθε ασθένεια.» Ζ.Υ. 197.198.
Η πηγή της θεραπείας
«Η επιθυμία του Θεού για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη εκφράζεται
με τα ακόλουθα λόγια: ”Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να ευοδούσαι και να υγιαίνης, καθώς ευοδούται η ψυχή σου." (ΓΊωάν. 2). Για
το Θεό ο Ψαλμωδός λέει: "Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας
σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα
εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και
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οικτιρμούς." Ψαλμ. ργ΄3,4.» Ζ.Υ. 77.
«Ο γιατρός οφείλει να διδάξει στους ασθενείς του ότι πρέπει
να συνεργάζονται με το Θεό για την αποκατάσταση της υγείας
τους. . . . Γνωρίζει ότι οι νόμοι της φύσης - το ίδιο όπως και οι
εντολές του Δεκαλόγου - έχουν θεία προέλευση, ότι μόνο υπακούοντας σε αυτούς η υγεία μπορεί να αποκατασταθεί ή να διατηρηθεί. Βλέπει ότι πολλοί υποφέρουν εξαιτίας βλαβερών συνηθειών και ότι θα μπορούσαν να επανεύρουν την υγεία τους αν
έκαναν ό,τι τους είναι δυνατόν για την επανόρθωσή της. Τους
χρειάζεται να διδαχθούν ότι κάθε συνήθεια που φθείρει τις σωματικές, ψυχικές ή πνευματικές δυνάμεις είναι αμαρτία, και ότι η
υγεία εξασφαλίζεται μόνο με την υπακοή στους νόμους που θέσπισε ο Θεός για το γενικό καλό της ανθρωπότητας.» Ζ.Υ. 78.
Να χρησιμοποιήσουμε τα φυσικά φάρμακα
«Αυτοί που ζητούν θεραπεία διαμέσου της προσευχής, δεν
πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα θεραπευτικά μέσα
που βρίσκονται στη διάθεσή τους. Δε σημαίνει διόλου έλλειψη
πίστης το να μεταχειρίζονται τα μέσα που ο Θεός προμήθευσε για
να καταστείλει τον πόνο και να βοηθήσει τη φύση στο επανορθωτικό έργο της. Δεν αποτελεί έλλειψη πίστης το να συνεργάζονται
με το Θεό και να επωφελούνται από τις ευνοϊκότερες δυνατόν
συνθήκες για την ανάρρωση τους. Ο Θεός μάς έδωσε την ικανότητα να κατανοούμε τους όρους της ζωής. Η γνώση αυτή τέθηκε
στη διάθεσή μας για να χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε μέσον για την παλιννόστηση της υγείας, να επωφελούμαστε από κάθε δυνατό προνόμιο, ζώντας αρμονικά με τους
φυσικούς νόμους.» Ζ.Υ. 204,205.
Ο σκοπός του Θεού όταν μας στέλνει θλίψεις
«Η σοφία του Θεού σάς έχει στείλει πολλές θλίψεις για να σας
προσεγγίσει στο θρόνο της χάρης.» 4T.C. 143.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, να με καταστήσεις πάντα έτοιμο να δεχθώ το θέλημά Σου,
γνωρίζοντας ότι είναι για το μεγαλύτερο καλό μου.
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26. ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΕΡΟΤΑΤΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ασθενεί τις μεταξύ σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθώσιν επ'αυτόν, αλείψαντες αυτόν με έλαιον εν τω ονόματι του Κυρίου. Και
η μετά πίστεως ευχή θέλει σώσει τον πάσχοντα και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν, και αμαρτίας αν έπραξε, θέλουσι
συγχωρηθή εις αυτόν.» Ιακ. ε΄14,15.
ΕΡΩΤΗΣΗ;
Πώς συμβαίνει να μη βλέπουμε πια σε μια πιο μεγάλη έκταση το
χάρισμα της θεραπείας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αίτηση θεραπείας είναι μια ιερότατη πράξη
«Ο λόγος του Θεού μας καθοδηγεί σχετικά με την ιδιαίτερη
προσευχή που μπορεί να γίνει για την ανάρρωση των ασθενών.
Αυτού του είδους όμως η προσευχή είναι κάτι το πολύ σοβαρό,
και δεν πρέπει ποτέ να το αναλάβουμε χωρίς βαθιά περίσκεψη.
Σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων παρακλήσεων που υποβάλλουν
οι άνθρωποι για τη θεραπεία των ασθενών, αυτό που ονομάζουν
πίστη δεν είναι παρά αλαζονεία.» Ζ.Υ. 199.
Δυσπιστείτε στο φανατισμό και στους ψευδοθεραπευτές
«Γιατί - σκέπτονται μερικοί - δε ζητάμε τη θαυματουργό θεραπεία των ασθενών με την προσευχή, αντί να δημιουργούμε νοσοκομεία; Αν ενεργούσαμε κατά τον τρόπο αυτόν, ο φανατισμός θα
εκδηλωνόταν και στις δικές μας τάξεις.» EV. 594.
«"Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ'ο πράττων το θέλημα του Πατρός
μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί
σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει
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προς αυτούς, ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε απ'εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν." (Ματθ. ζ΄21--23). Αυτοί μπορούν να ομολογούν ότι είναι μαθητές του Ιησού, αλλά έχασαν από το βλέμμα
τους τον αρχηγό. Μπορούν να λένε: "Κύριε, Κύριε!" Μπορούν να
δείξουν τους ασθενείς που οι ίδιοι θεράπευσαν και άλλα ακόμη
θαύματα, και να διατείνονται ότι κατέχουν το Πνεύμα και τη δύναμη του Θεού περισσότερο από εκείνους που υπακούουν στις εντολές Του. Αλλά τα έργα τους είναι εμπνευσμένα από τον εχθρό
της δικαιοσύνης του οποίου ο σκοπός είναι να πλανήσει τις ψυχές, και έχουν γίνει για να αποτρέψουν τους ανθρώπους από την
αλήθεια και το καθήκον. Στο εγγύς μέλλον θα υπάρχουν εκδηλώσεις ακόμη πιο αξιοσημείωτες αυτής της θαυματουργού δύναμης.»
7B.C. 975,976.
Δεν πρέπει να απαιτήσουμε τη θεραπεία, αλλά να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού
«Είχαμε ενώσει τις προσευχές μας γύρω από τους αρρώστους
- άνδρες γυναίκες και παιδιά, και είχαμε τη βεβαιότητα ότι είχαν
σωθεί από το θάνατο σε απάντηση των θερμών προσευχών μας.
Στις προσευχές αυτές νομίζαμε ότι έπρεπε να είμαστε συγκεκριμένοι, και να εξασκήσουμε την πίστη μας να μη ζητήσουμε τίποτε
το λιγότερο από τη ζωή. Δεν τολμούσαμε να πούμε "αν είναι προς
δόξα του Θεού", φοβούμενοι μήπως αυτό ήταν έστω και μια σκιά
αμφιβολίας. Με αγωνία είδαμε να ζουν αυτοί που είχαν σωθεί από
το θάνατο. Είδαμε μερικούς μεταξύ αυτών, ειδικά νέους, να ξαναβρίσκουν την υγεία τους, έπειτα να ξεχνούν το Θεό, να διάγουν
μια ακόλαστη ζωή, να δημιουργούν θλίψη και αγωνία στους γονείς και φίλους, να προκαλούν ντροπή σε εκείνους που είχαν
προσευχηθεί γι'αυτούς. Είχαν ζήσει όχι για να τιμήσουν και να
δοξάσουν το Θεό, αλλά για να Του φέρουν αισχύνη με τη διεφθαρμένη ζωή τους.
Δεν ενεργούμε πλέον με τον ίδιο τρόπο και δεν προσπαθούμε
να επιβάλουμε τη θέλησή μας στο Θεό. Αν η ζωή του ασθενούς
μπορεί να Του φέρει δόξα, Τον παρακαλούμε να του χαρίσει τη
ζωή, όχι όμως κατά το δικό μας θέλημα, αλλά κατά το δικό Του.»
C.H. 379.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ;
Κύριέ μου, βοήθησέ με να υποταχθώ στο θέλημά Σου και να δοξάζω το όνομά Σου.
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27. ΑΡΓΟΠΟΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Περιέμενα εν υπομονή τον Κύριον, και έκλεινε προς εμέ
και ήκουσε της κραυγής μου.». Ψαλμ. μ΄2.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί ο Θεός αργεί καμιά φορά να απαντήσει στις προσευχές μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η αργοπορία δοκιμάζει την πίστη και την υπομονή μας
«Η Γραφή περιέχει πολύτιμες υποσχέσεις για εκείνους που
υπηρετούν τον Κύριο. ΄Ολοι επιθυμούμε μια άμεση απάντηση στις
προσευχές μας και έχουμε την τάση να αποθαρρυνθούμε αν οι
προσευχές μας δεν εισακουσθούν αμέσως. . . .
Αυτή η αργοπορία είναι ένα ιδιαίτερο ευεργέτημα για μας. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε αν η πίστη μας είναι αληθινή και
ειλικρινής, ή αν είναι ευμετάβλητη όπως τα κύματα της θάλασσας.
Οφείλουμε να προσκολληθούμε στο θυσιαστήριο με τα στερεά
σχοινιά της πίστης και της αγάπης, και να επιτρέψουμε στην υπομονή να εκπληρώσει τελείως το έργο της.» C.H. 380,381.
Η αργοπορία μάς δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε την
καρδιά μας
«Ο Θεός δεν απαντάει πάντοτε στις προσευχές μας με την
πρώτη αίτηση. Διότι αν το έκανε, θα θεωρούσαμε ότι είχαμε δικαίωμα στις ευλογίες και στις εύνοιες που μας παραχωρεί. Αντί να
εξετάσουμε την καρδιά μας για να δούμε μήπως κανένα κακό έχει
θρονιασθεί μέσα, μήπως διαπράττουμε καμιά αμαρτία, θα γινόμαστε ανέμελοι και δε θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε την εξάρτησή μας από Αυτόν και την ανάγκη της βοήθειάς Του που έχουμε.»
2B.C. 1035.
Ο Θεός δεν ξεχνάει
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«Σε όλη τη συζυγική ζωή του ο Ζαχαρίας είχε προσευχηθεί ο
Θεός να του δώσει ένα γιο. Αυτός και η γυναίκα του ήταν γέροντες τώρα, και μέχρι τότε η προσευχή τους δεν είχε λάβει απάντηση. Αλλά δε μεμψιμοιρούσε. Ο Θεός δεν είχε ξεχάσει. Είχε
ορίσει τη στιγμή για να απαντήσει στην προσευχή αυτή, και ο
Ζαχαρίας εισακούσθηκε σε εποχή που δεν είχε πια φαινομενικά
την ελπίδα να εισακουσθεί. . . . Ο Θεός δεν είχε ξεχάσει την προσευχή του δούλου Του. Ήταν καταχωρημένη στα ουράνια κατάστιχα για να απαντηθεί στην κατάλληλη στιγμή.» 2B.C. 1114.
Η αργοπορία είναι πάντοτε για το καλό μας
«Οι δύο ημέρες αργοπορίας του Χριστού μετά την είδηση της
ασθένειας του Λαζάρου δεν ήταν ούτε αμέλεια, ούτε άρνηση από
μέρους Του. . . . Αυτό πρέπει να είναι ενθάρρυνση για μας. . . . Η
απάντηση στις προσευχές μας δε δίδεται πάντοτε αμέσως όπως
επιθυμούμε, ούτε πάντοτε σύμφωνα με αυτά που έχουμε ζητήσει.
Αλλά Αυτός που ξέρει τι είναι καλύτερο στα τέκνα Του, θα μας δώσει περισσότερα από ό,τι ζητήσαμε, αρκεί να μη χάσουμε την
πίστη μας, ούτε το θάρρος μας.» S.D.G. 92.
Μια απάντηση που δεν αργοπορεί
«΄Οταν προσευχόμαστε για επίγειες ευλογίες, η απάντηση στις
προσευχές μας μπορεί να αργοπορεί. . . . Αυτό όμως δε συμβαίνει όταν Του ζητάμε να μας απαλλάξει από την αμαρτία.» Ζ.Υ. 43
«΄Οταν οι προσευχές μας φαίνονται αναπάντητες, ας προσκολληθούμε στην υπόσχεση, γιατί η στιγμή της απάντησης οπωσδήποτε θα έρθει, και θα λάβουμε την ευλογία που χρειαζόμαστε περισσότερο. . . . Είναι πολύ σοφός ο Θεός για να κάνει λάθος, και υπέρμετρα αγαθός για να στερήσει τα αγαθά Του από
αυτούς που βαδίζουν ορθά. Μη δειλιάζεις να Τον εμπιστεύεσαι
και ας μη βλέπεις άμεση απάντηση στις προσευχές σου. Βασίσου
στην αναμφισβήτητη υπόσχεσή Του "αιτείτε και θέλει σας δοθή."
(Ματθ. ζ΄7).» Β.Χ. 90
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, Σε ευχαριστώ που αργοπόρησες να απαντήσεις
στις προσευχές μου, γιατί ήταν για το καλό μου.
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28. ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Γνωρίζει όμως την οδόν μου. Με εδοκίμασε. Θέλω εξέλθει ως χρυσίον.» Ιώβ κγ΄10.
ΕΡΩΤΗΣΗ;
Πώς να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές δυσκολίες της ζωής και
τις αβεβαιότητες της αύριον;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
«Και η δύναμίς σου ως αι ημέραι σου»
«Πρέπει να ακολουθούμε το Χριστό μέρα με τη μέρα. Ο Θεός
δεν παραχωρεί βοήθεια για την αυριανή μέρα. Δε δίνει στα παιδιά
Του όλες τις οδηγίες για το ταξίδι της ζωής τους μονομιάς, για να
μη μπερδευτούν. Τους λέει τόσα μόνο όσα μπορούν να θυμούνται
και να εκτελούν. Η δύναμη και η σοφία τούς χορηγούνται για την
εκάστοτε ανάγκη.» Ζ.Χ. 285.
Θεία ανακούφιση
«Βρίσκεται ενθρονισμένος επάνω από τους περισπασμούς της
γης. Τα πάντα είναι εκτεθειμένα στη θεϊκή εποπτεία Του. Και από
την εξαίρετη και γαλήνια αιωνιότητά Του διατάζει σύμφωνα με ό,τι
κρίνει καταλληλότερο η πρόνοιά Του.» Ζ.Υ. 385,386.
Ο Θεός μετράει τις δοκιμασίες
«Με τη μεγάλη αγάπη Του ο Θεός προσπαθεί να αναπτύξει
μέσα μας τις πολύτιμες αρετές του Αγίου Πνεύματος. Μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε εμπόδια, κατατρεγμούς και δυσκολίες, όχι
σαν να ήταν κατάρα, αλλά σαν τη μεγαλύτερη ευλογία της ζωής
μας.» Ε.Ο,Ο. 132.
«Αυτός αναμετράει την κάθε δοκιμασία και ελέγχει τη φωτιά
μέσα στο καμίνι από όπου η κάθε ψυχή πρέπει να περάσει.»
Ε.Ο.Ο. 138.
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«Πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας
τον Θεόν»
«Η παρουσία του Πατέρα περιέβαλε το Χριστό, και τίποτε δεν
Του συνέβαινε εκτός από αυτό που η άπειρη αγάπη επέτρεπε για
την ευλογία του κόσμου. Σε αυτό έγκειτο η πηγή της παρηγοριάς
Του, και αυτό ισχύει και για μας. ΄Οποιος εμπνέεται από το Πνεύμα του Χριστού, έχει μέσα Του το Χριστό. Οτιδήποτε του συμβαίνει, προέρχεται από το Σωτήρα που τον περιβάλλει με την παρουσία Του. Τίποτε δεν μπορεί να τον αγγίξει, εκτός αν το επιτρέψει ο Θεός. . . . ΄Ολες οι πείρες και οι περιστάσεις είναι εργάτες του Θεού, διαμέσου των οποίων παράγεται το καλό μας.» Ζ.Υ.
462.
Το έργο της θλίψης
«Με το φως της ημέρας και με το άκουσμα της μουσικής άλλων
φωνών, το πουλί που είναι στο κλουβί, δε θα κελαηδήσει το κελάηδημα που ο κάτοχός του προσπαθεί να το διδάξει. Μαθαίνει λίγο
από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά ποτέ μια ξεχωριστή και ολόκληρη
μελωδία. Ο κάτοχός του όμως σκεπάζει το κλουβί και το τοποθετεί
εκεί όπου το πουλί θα ακούσει μόνο το άσμα που πρέπει μα κελαηδάει. Μέσα στο σκοτάδι το πουλί δοκιμάζει πολλές φορές να
ψάλει το άσμα εκείνο μέχρι να το μάθει, και παρουσιάζει μια τέλεια μελωδία. Τότε το βγάζει έξω και στο εξής μπορεί πάντοτε να
κελαηδάει το άσμα εκείνο στο φως. Έτσι φέρεται και ο Θεός στα
τέκνα Του. Έχει να μας διδάξει ένα άσμα. ΄Οταν το μάθουμε μέσα
στο σκοτάδι της θλίψης, θα μπορούμε έπειτα να το ψάλουμε για
πάντα.» C,H. 182.
Ας βασιζόμαστε στην αγάπη του Ιησού
«΄Οταν οι πειρασμοί επιτίθενται, όταν φροντίδες, αμηχανίες
και απαισιοδοξία φαίνονται να περικυκλώνουν την ψυχή σας,
στραφείτε προς το μέρος εκείνο όπου τελευταία φορά είχατε δει το
φως. Επαναπαύεσθε στην αγάπη του Χριστού και στην προστατευτική φροντίδα Του. . . . ΄Οταν οι τύψεις πιέζουν την ψυχή και
βαραίνουν τη συνείδηση, όταν η απιστία σκοτίζει το νου, μη ξεχνάτε ότι η χάρη του Χριστού αρκεί για να καθυποτάξει την αμαρτία και να διαλύσει το σκοτάδι.» Ζ.Υ. 224.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, σε ευχαριστώ για την υπόσχεση που με απηύθυνες προσωπικά: «Διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι ο κρατών την δεξιάν
σου, λέγων προς σε, Μη φοβού, εγώ θέλω σε βοηθήσει.» Ησ.
μα΄13.
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29. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΛΑΝΑΤΑΙ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί.» Ησ. κς΄3.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς να εμποδίσουμε τη σκέψη μας να πλανάται κατά τη διάρκεια
της προσευχής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να την επαναφέρουμε
«Η καθημερινή προσευχή είναι τόσο απαραίτητη για την αύξηση στη χάρη και για την πνευματική ζωή μας, όσο είναι η φυσική
τροφή για τη σωματική υγεία μας. Πρέπει να συνηθίσουμε να
υψώνουμε συχνά τη σκέψη μας προς το Θεό με την προσευχή.
Αν η σκέψη μας πλανάται, πρέπει να τη συγκεντρώσουμε. Αυτό
θα το κατορθώσουμε τελικά με τη συνήθεια, ύστερα από επίμονες
προσπάθειες.» Μ.Σ.Ν. 100.
Η προσπάθεια είναι αναγκαία
«"Αναζώσθητε τας οσφύας της διανοίας σας" μας λέει ο Πέτρος. Έπειτα, αγρυπνήστε στις σκέψεις σας και μη τις αφήσετε να
πλανώνται. Υπάρχει δυνατότητα να φυλάξετε και να επιβλέψετε
τις σκέψεις σας με αποφασιστική προσπάθεια.» Α.Η. 54.
Ζητήστε τη θεία βοήθεια
«΄Οσο μεγάλο και αν είναι το πνευματικό φως του καθένα, όσο
μεγάλη και αν απολαμβάνει ο καθένας θεϊκή εύνοια και ευλογία, οφείλει πάντοτε να φέρεται με ταπεινοφροσύνη ενώπιον του Κυρίου και να παρακαλεί με πίστη ο Θεός να καθοδηγεί τη σκέψη του
και να ελέγχει κάθε ροπή του.» Π.Π. 406.
«Μόνο ο Ιησούς μπορεί να στρέψει τις σκέψεις στην ορθή κατεύθυνση.» C.P.T.S. 323.
Αγρυπνείτε συνεχώς
«Ο Θεός επιθυμεί να θέσετε την εμπιστοσύνη σας στην αγάπη
Του και να φυλάγετε συνεχώς την ψυχή σας αγρυπνώντας στις
σκέψεις σας, για να τις εμποδίσετε να περιπλανώνται.» S.D.G.
298.
Ακούτε τη φωνή του Θεού
«Οφείλουμε ατομικά να Τον ακούσουμε να μας μιλάει στην
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καρδιά. ΄Οταν κάθε άλλη φωνή σιγήσει και μέσα στην ηρεμία εμφανιζόμαστε στην παρουσία Του, η σιωπή της ψυχής καθιστά ευκρινέστερη τη φωνή του Θεού. Αυτός μας συμβουλεύει: "Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός." (Ψαλμ. μς΄10).» Ζ.Χ.
337.
Γονατίστε ενώπιον του Θεού
«Τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική λατρεία, προνόμιό
μας είναι να γονατίζουμε μπροστά στο Θεό.» Π.Β. 25.
«Ας μαρτυράει αυτή η πράξη ότι ολόκληρη η ύπαρξη - ψυχή,
σώμα και πνεύμα υποτάσσονται στο Πνεύμα της αλήθειας." 2S.M.
314.
«Ας γονυπετήσει ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού ως υπήκοος
της βασιλείας της χάρης, ικετεύοντας μπροστά στο θρόνο του
ελέους.» 2.S.M. 315.
Προσεύχεσθε υψηλόφωνα
«Ο Ιησούς περνούσε νύχτες ολόκληρες προσευχόμενος επάνω στα μονήρη βουνά. . . . Για χάρη μας εξέχεε την ψυχή Του σε
προσευχή ενώπιον του Θεού με κραυγές και δάκρυα.» 3T.C. 379.
«Στο άκουσμα της θερμής προσευχής όλη η στρατιά του αντιπάλου καταλαμβάνεται από τρόμο.» 1T.C. 346.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, οι σκέψεις Σου να είναι οι σκέψεις μου.
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30. Η ΑΛΑΖΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ :
«Μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου, και μη ύψωνε την
φωνήν ή δέησιν υπέρ αυτών, μηδέ μεσίτευε προς εμέ,
διότι δεν θέλω σου εισακούσει.» Ιερ. ζ΄16.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι είναι αλαζονεία; Πώς μπορώ να φυλαχθώ από την έπαρση
στην προσευχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ορισμός της αλαζονείας
«Αλαζονεία είναι η σατανική παραποίηση της πίστης. Η πίστη
διεκδικεί τις υποσχέσεις του Θεού και παράγει καρπούς υπακοής.
Και η αλαζονεία απαιτεί τις υποσχέσεις, αλλά τις χρησιμοποιεί όπως έκανε ο Σατανάς για να δικαιολογήσει την παράβαση. Η πίστη θα είχε οδηγήσει τους προπάτορές μας να έχουν εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και να υπακούσουν στις εντολές Του,
ενώ η αλαζονεία τους οδήγησε να παραβούν το νόμο Του, πιστεύοντας ότι η μεγάλη αγάπη Του θα τους έσωζε από τις συνέπειες της αμαρτίας τους.» Ζ.Χ. 99.
«Η καλούμενη πίστη στο Χριστό που διατείνεται ότι οι άνθρωποι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπακοής στο Θεό, δεν
είναι πίστη αλλά είναι αλαζονεία.» Β.Χ. 59.
«Είναι αλαζονεία να επιδοθούμε σε υποθέσεις και θεωρίες για
τις οποίες ο Θεός δε μας έχει αποκαλύψει στο Λόγο Του. Δεν είναι
ανάγκη να εξετάσουμε πώς θα είναι η μέλλουσα ζωή μας.» 2S.M.
173.
Είναι ένας κοινός πειρασμός
«Η αλαζονεία είναι ένας πειρασμός πολύ κοινός, με τον οποίο
ο Σατανάς επιτίθεται στους ανθρώπους και νικάει εννέα φορές
στις δέκα. Αυτοί που ομολογούν ότι είναι μαθητές του Χριστού και
οι οποίοι διατείνονται ότι με την πίστη τους βρίσκονται στις τάξεις
εκείνων οι οποίοι αγωνίζονται εναντίον του κακού στο χαρακτήρα
τους, συχνά χωρίς να σκεφθούν, σπεύδουν σε πειρασμούς, και
μόνο ένα θαύμα θα τους έβγαζε ακηλίδωτους. . . . Αυτή είναι η
πλέον αυταπόδεικτη αλαζονεία.» 4T.C. 44,45.
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Ο Σατανάς πείραξε τον Ιησού στο ζήτημα της αλαζονείας
«Απαίτησε να του δώσει ο Ιησούς ακόμη μια απόδειξη της ολοκληρωμένης εξάρτησής Του από το Θεό, ακόμη μια απόδειξη της
πίστης Του ότι ήταν Υιός του Θεού, ρίχνοντας τον εαυτό Του από
το ύψος του ναού. . . .
Ο Λυτρωτής του κόσμου . . . αρνήθηκε να πειράσει το Θεό,
όπως ο Σατανάς Τον παρακίνησε, δοκιμάζοντας την πρόνοια του
Θεού κατά τρόπο αλαζονικό.» 1S.M. 262.
«Αρνήθηκε να προκαλέσει το έλεος του Πατέρα Του θέτοντας
τον εαυτό Του σε κίνδυνο, που θα είχε αναγκάσει τον Πατέρα Του
να εκδηλώσει τη δύναμή Του για να Τον σώσει.» 1S.M. 283.
«Να ισχυρισθούμε ότι η προσευχή μας πάντοτε θα εισακούεται
με τον τρόπο που επιθυμούμε, αυτό είναι αλαζονεία.» Β.Χ. 90.
Η αλαζονεία του Βαλαάμ
«Μέχρι αυτό το σημείο ο Θεός επέτρεψε στο Βαλαάμ να κάνει
το δικό του θέλημα, επειδή ήταν αποφασισμένος να το κάνει. Δεν
επιχείρησε να εκζητήσει το θέλημα του Θεού, αλλά προτίμησε να
ακολουθήσει τη δική του πορεία, και στη συνέχεια προσπάθησε
να εξασφαλίσει την έγκριση του Κυρίου.
Υπάρχουν χιλιάδες στη σημερινή εποχή που ακολουθούν παρόμοια πορεία. Δε θα είχαν καμιά δυσκολία να αναγνωρίσουν το
καθήκον τους που η Γραφή καθορίζει με σαφήνεια . . . αν αυτό
συμφωνούσε με τις προτιμήσεις τους. Επειδή όμως οι αποδείξεις
αυτές είναι αντίθετες με τις δικές τους επιθυμίες και διαθέσεις,
συχνά αυτοί οι άνθρωποι τις παραμερίζουν και συνάμα αποτολμούν να πάνε στο Θεό για να γνωρίσουν το καθήκον τους.» Π.Π.
427, 428.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Και έτι φύλαξον τον δούλον σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωσι. Τότε θέλω είσθαι τέλειος.» Ψαλμ. ιθ΄13.
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31. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ευφράνθην ότε μοι είπον, Ας υπάγωμεν εις τον οίκον
του Κυρίου,» Ψαλμ. ρκβ΄1.
«Ω, ο ακούων προσευχήν, εις σε θέλει έρχεσθαι πάσα
σαρξ.» Ψαλμ. ξε΄3.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Αφού η προσευχή είναι ένα σπουδαίο μέρος της δημόσιας λατρείας, ποιες αρχές οφείλω να ακολουθήσω, ώστε οι προσευχές μου
να είναι ευάρεστες στο Θεό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Να έχουμε το αίσθημα της παρουσίας του Θεού
«Μας χρειάζεται ορθή γνώση του τρόπου να πλησιάζουμε στο
Θεό με σέβας, με φόβο, με αφιέρωση και με αγάπη.» 1S.M. 315.
«Ο σεβασμός για το Θεό εμπνέεται από την αίσθηση της άπειρης μεγαλοσύνης Του και από την αναγνώριση της παρουσίας
Του. Κάθε καρδιά πρέπει να εντυπωσιάζεται βαθιά από τη συναίσθηση αυτή για τον Αόρατο. Ο χρόνος όπως και ο τόπος της
προσευχής είναι ιερός, επειδή ο Θεός βρίσκεται εκεί.» Π.Β. 26.
Να γονατίζουμε όταν είναι δυνατόν
«Στη δημόσια και ιδιωτική λατρεία, το καθήκον μας είναι να γονυπετούμε ενώπιον του Θεού όταν Του παρουσιάζουμε τις προσευχές μας. Αυτή η πράξη δείχνει την εξάρτησή μας από το Θεό.»
2S.M. 312.
Να προφέρουμε το όνομά Του με σεβασμό
«Μερικοί σκέπτονται ότι είναι ένδειξη ταπεινοφροσύνης να
προσευχόμαστε στο Θεό σε μια κοινή γλώσσα, σαν να απευθυνόμαστε σε έναν άνθρωπο. Βεβηλώνουν το όνομα του Θεού θέτοντας στην προσευχή, κατά τρόπον ασεβή, και χωρίς ανάγκη τις
λέξεις "Παντοδύναμε Θεέ", αυτές τις φοβερές, τις ιερές λέξεις που
δε θα έπρεπε ποτέ να έρθουν στα χείλη μας χωρίς να είμαστε
πλήρεις από το αίσθημα της υποταγής και του φόβου.» G.W. 176.
Να μεταχειριζόμαστε απλή γλώσσα
«Μια εμφατική γλώσσα δεν είναι κατάλληλη για προσευχή, είτε
από τον άμβωνα, είτε στην οικογένεια, είτε κατ'ιδίαν. Ιδιαίτερα,
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αυτοί που προσεύχονται δημόσια, θα έπρεπε να χρησιμοποιούν
λέξεις απλές ώστε όλος ο κόσμος να καταλαβαίνει την προσευχή
και να ενώνεται στην αίτηση.
Η προσευχή της πίστης, αυτή που εξέρχεται από την καρδιά,
ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό και κατεβαίνει με ευλογία. . . .
Με απλότητα ας εκθέσουμε τις ανάγκες μας στον Κύριο, ας ζητήσουμε την εκπλήρωση των υποσχέσεών Του με τόση πίστη, ώστε εκείνοι που μας ακούουν, να ξέρουν ότι μάθαμε να υπερισχύουμε με το Θεό στην προσευχή.» G.W. 177.
Το θέμα των προσευχών μας
«Στις συναθροίσεις της συμπροσευχής οι προσευχές και οι δοξολογίες μας εκφράζουν τη λατρεία μας προς τον ουράνιο Πατέρα
μας, ώστε όλοι να γνωρίσουν ότι λατρεύουμε το Θεό με απλότητα
και αλήθεια, και με την ωραιότητα της αγιότητας.» C.P.T.S. 245.
«Δε θα έπρεπε να έρθουμε στον οίκο του Θεού να προσευχηθούμε με τις οικογένειές μας, εκτός αν ένα βαθύ αίσθημα μας ωθεί
κάτω από την επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Κατά γενικό κανόνα,
το κατάλληλο μέρος για αυτού του είδους της προσευχής είναι η
οικογενειακή λατρεία. ΄Οταν είμαστε στον οίκο του Θεού, ας προσευχηθούμε για να λάβουμε άμεσες ευλογίες, και μπορούμε να
ελπίζουμε ότι ο Θεός θα μας εισακούσει και θα απαντήσει.» 1T.C.
145,146.
Διάρκεια των προσευχών μας
«Οι προσευχές που προφέρονται δημόσια, θα πρέπει να είναι
σύντομες και ακριβείς. . . .
Να διαθέσετε γι'αυτές μερικά λεπτά, είναι αρκετό.» G.W. 175.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να ζήσω τόσο κοντά Σου, ώστε οι
προσευχές μου - δημόσιες ή κατ'οίκον - να Σου είναι ευάρεστες.
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32. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Εγώ και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον.»
Ναυή κδ΄15.
«Θέλω περιπατεί εν ακεραιότητι καρδίας μου, εν μέσω
του οίκου μου.» Ψαλμ. ρα΄2.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην πρωινή και εσπερινή λατρεία της
Παλαιάς Διαθήκης, και στην οικογενειακή λατρεία σήμερα; Ποια
είναι η σπουδαιότητα της οικογενειακής λατρείας; Πρέπει να εφαρμοσθεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η υφιστάμενη σχέση μεταξύ των θυσιών και της οικογενειακής λατρείας
«Οι ορισμένες ώρες για την πρωινή και την εσπερινή θυσία
θεωρούντο ιερές, και κατέληξαν να τηρούνται ως καθορισμένη
ώρα λατρείας για ολόκληρο το ιουδαϊκό έθνος.» Π.Π. 330.
«Πρωί και βράδυ, το ουράνιο σύμπαν παρακολουθεί όλες τις
οικογένειες που προσεύχονται, και ο φέρων το θυμίαμα άγγελος το οποίο θυμίαμα συμβολίζει το αίμα της θυσίας - γίνεται δεκτός
από το Θεό.» 7B.C. 971
Η υποσχεμένη προστασία
«Σε κάθε χριστιανικό σπίτι ο Θεός πρέπει να τιμάται με πρωινή και εσπερινή θυσία προσευχής και δοξολογίας. . . . Είναι καθήκον των χριστιανών γονέων να υψώσουν προστατευτικό φράκτη
γύρω από τα παιδιά τους, πρωί και βράδυ με ένθερμη προσευχή
και καρτερική πίστη.» C.P.T.S. 110.
«Ο Κύριος του ουρανού θα περάσει δίπλα από αυτά τα σπίτια
χωρίς να τους παραχωρήσει την ευλογία Του; ΄Οχι. ΄Αγγελοι θα
προστατεύουν τα παιδιά, τα οποία κατά τον τρόπο αυτόν αφιερώθηκαν στο Θεό.» C.P.T.S. 110.
Τραγωδία μιας οικογένειας χωρίς προσευχή
«Δε γνωρίζω τίποτε που να με προκαλεί τόση μεγάλη θλίψη
από ένα σπιτικό που δεν προσεύχεται. Δεν αισθάνομαι ασφαλής
σε ένα τέτοιο σπίτι, ούτε και για μια νύκτα. Και αν δεν είχα την
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ελπίδα να βοηθήσω τους γονείς να αντιληφθούν την ανάγκη τους
και τη θλιβερή αμέλειά τους, δε θα έμενα. Το αποτέλεσμα αυτής
της αμέλειας είναι οφθαλμοφανές στα παιδιά, διότι δεν έχουν το
φόβο του Θεού μπροστά στα μάτια τους.» C. G. 518.
Η οικογενειακή λατρεία πρέπει να είναι καθημερινή
«Η οικογενειακή λατρεία δεν πρέπει να αφεθεί στο έλεος των
περιστάσεων. Δεν πρέπει να προσεύχεσθε μόνο όταν έχετε ευκαιρία, και να απέχετε από τη λατρεία όταν έχετε φορτωμένη μέρα. Ενεργώντας έτσι, οδηγείτε τα παιδιά σας να θεωρούν την
προσευχή σαν να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. . . .
Να λατρεύουμε το Θεό και να εργαζόμαστε στο έργο Του πρέπει να είναι για μας μια ευχαρίστηση.» M.L.Τ. 29.
Πώς γίνεται η οικογενειακή λατρεία εκεί όπου υπάρχουν
παιδιά
«Ο πατέρας της οικογένειας θα εκλέξει μια περικοπή από την
Αγία Γραφή, που θα είναι ενδιαφέρουσα και ευκολονόητη. . . .
Μπορεί κανείς να υποβάλει ερωτήσεις, να κάνει σοβαρές και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, ή να αναφέρει - σαν είδος απεικόνισης - μερικά σύντομα και κατάλληλα περιστατικά. Τουλάχιστον
μπορούν να ψαλούν μερικές στροφές από έναν ύμνο, έπειτα η
προσευχή να είναι σύντομη και συγκεκριμένη. . . ΄Ολοι να λαμβάνουν μέρος στην ανάγνωση της Γραφή και να μαθαίνουν το
νόμο του Θεού επαναλαμβάνοντάς τον τακτικά. Τα παιδιά θα
εκδηλώσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν τους επιτραπεί - κάποτεκάποτε - να εκλέξουν τη βιβλική ανάγνωση. Ρωτήστε τα επάνω
στην περικοπή που διαβάσθηκε, και επιτρέψτε σε αυτά να υποβάλουν ερωτήσεις. C.G. 521,522.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Ουράνιε Πατέρα μας, βοήθησέ μας να κάνουμε το σπίτι μας οίκον
προσευχής, έναν τόπο όπου οι άγγελοι αγαπούν να διαμένουν.
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33. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Πάντων το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε
και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς.» Α΄Πέτρ. δ΄7.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιος είναι ο σκοπός της συνάθροισης της προσευχής; Είναι αναγκαίος για το δραστήριο χριστιανό του παρόντος αιώνος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η συμμετοχή είναι αναγκαία
Να επιδιώκεις να παρευρίσκεσαι όπου γίνεται προσευχή. Εκείνοι που πραγματικά επιδιώκουν την επικοινωνία με το Θεό, θα
συχνάζουν στις συναθροίσεις προσευχής, θα είναι πιστοί στα
καθήκοντά τους και θα αδημονούν να θερίσουν τα οφέλη που
μπορούν να κερδίσουν. Θα αξιοποιούν κάθε ευκαιρία να βρεθούν
όπου μπορούν να αποσπάσουν ακτίνες που πηγάζουν από το
φως του ουρανού.» Β.Χ. 91.
Οι πλήρεις Πνεύματος Χριστιανοί είναι παρόντες στις συναθροίσεις της προσευχής
«΄Οταν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται στις καρδιές, καθαρίζοντας τις ψυχές από το ρύπος της κοσμικότητας και από την αγάπη
της απόλαυσης, όλοι θα είναι παρόντες στις συναθροίσεις της
προσευχής, πιστοί στο καθήκον τους και με τη σφοδρή επιθυμία
να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ωφέλειες.» 4T.C. 461.
Πρέπει να εκπαιδεύσουμε το πνεύμα μας να αγαπάει τις
συναθροίσεις της συμπροσευχής
«Ετοιμάσου για την αιωνιότητα με ζήλο που μέχρι τώρα δεν
έχεις γνωρίσει ακόμη. Εξάσκησε το πνεύμα σου να αγαπάει τη
Γραφή, τις συναθροίσεις της συμπροσευχής, την ώρα της περισυλλογής, και πάνω από όλα, τη στιγμή που η ψυχή επικοινωνεί
μόνη της με το Θεό. Έχε από εδώ κάτω το πνεύμα του ουρανού,
αν θέλεις μια μέρα να ενώσεις τη φωνή σου με την ουράνια χορωδία.» 2T.C. 268.
Σκοπός της συνάθροισης της συμπροσευχής
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«Γιατί στ'αλήθεια συναθροιζόμαστε; Μήπως για να πληροφορήσουμε το Θεό και να Τον διδάξουμε διαμέσου της προσευχής
αυτά που ξέρουμε; ΄Οχι. Συναθροιζόμαστε για να αλληλοοικοδομηθούμε με την ανταλλαγή σκέψεων και αισθημάτων μας, ώστε
να μεταδώσουμε δύναμη, φως και θάρρος καθώς μαθαίνουμε τις
ελπίδες και τις ανατάσεις των αδελφών μας. Προσευχόμενοι με
ζέση και με όλη την καρδιά μας, απευθυνόμενοι στο Θεό με πίστη,
λαμβάνουμε ενθάρρυνση και ζωτικότητα από την πηγή της παντοδυναμίας. Αυτές οι συναθροίσεις πρέπει να είναι ευλογημένες
ώρες, και πρέπει να κάνουμε το παν για να τις καταστήσουμε
ελκυστικές σε αυτούς που ευχαριστιούνται στις πνευματικές
πραγματικότητες.» 2T.C. 578.
Πώς να τις καταστήσουμε ενδιαφέρουσες
«Οι συναθροίσεις της συμπροσευχής και οι συναντήσεις μας
πρέπει να είναι στιγμές όπου λαμβάνουμε ειδική βοήθεια και ενθάρρυνση. Έχουμε την ευθύνη να καταστήσουμε αυτές τις συναντήσεις όσο το δυνατόν επωφελείς και ενδιαφέρουσες. Ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουμε μια καθημερινώς ανανεώνουσα πείρα
με το Θεό και να μη διστάζουμε να μιλήσουμε για την αγάπη Του
στις συγκεντρώσεις του λαού Του.» C.S. 211
«Μακροσκελείς ομιλίες και παρόμοιες προσευχές δεν έχουν
θέση πουθενά, και προπάντων στη συνάθροιση της προσευχής. .
. . Ακούει κανείς προσευχές που προφέρονται μηχανικά και χωρίς
τέλος, που κουράζουν τους αγγέλους όπως και τους ανθρώπους
οι οποίοι τις ακούουν. Οι προσευχές μας πρέπει να είναι σύντομες και να πηγαίνουν κατευθείαν στο στόχο.» 4T.C. 70,71.
Οι προσευχές μας πρέπει να είναι σύντομες
«Είναι καθήκον του Χριστιανού να προσεύχεται σύντομα.
Πρέπει να λέει στον Κύριο αυτό που έχει ανάγκη.» 2T.C. 578.
«Αρκούν ένα ή δύο λεπτά για να προφέρει κανείς μια συνηθισμένη προσευχή.» 2T.C. 581.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Εύσπλαχνε Πατέρα, βοήθησέ με να είμαι πιστός στο καθήκον μου
και να καταβάλω κάθε προσπάθεια να παρευρίσκομαι στις συναθροίσεις της συμπροσευχής.
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34. Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και ελθών εις αγωνίαν, προσηύχετο θερμότερον. Έγινε
δε ο ιδρώς αυτού ως θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες εις
την γην.» Λουκά κβ΄44
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί ο Ιησούς ήταν σε αγωνία στις προσευχές Του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο Ιησούς είχε αποκαλύψει στους αγγέλους την αγωνία
που θα υπέφερε
«Γνωστοποίησε στην ουράνια στρατιά ότι μια οδός σωτηρίας
είχε βρεθεί για τον απολεσθέντα άνθρωπο. . . . ΄Ωρες ολόκληρες
υπέφερε από την τόσο απαίσια αγωνία που οι άγγελοι κάλυψαν
το πρόσωπό τους στο θέαμα αυτό. Ο Ιησούς υπέφερε όχι μόνο
στο σώμα Του, αλλά δοκίμαζε και τη διανοητική αγωνία, πολύ
χειρότερη από τους φυσικούς πόνους. Το βάρος των αμαρτιών
του κόσμου θα βάραινε τους ώμους Του.» Ε.W. 149,150.
Οι επίγειες θλίψεις του Ιησού στην έρημο
«΄Οταν ο Ιησούς ήρθε στην έρημο, περιβαλλόταν από τη δόξα
του Πατέρα Του. . . . Η δόξα όμως αποσύρθηκε, και τότε έμεινε
μόνος να αγωνισθεί με τον πειρασμό ο οποίος Του επιτίθετο κάθε
στιγμή. Η ανθρώπινη φύση Του προσπαθούσε να αποφύγει τη
μεγάλη σύγκρουση που Τον περίμενε. Για σαράντα μέρες νήστευε
και προσευχόταν. Εξασθενημένος και αποκαμωμένος από την
πείνα, καταπονημένος και εξαντλημένος από την πνευματική
αγωνία, "τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός
ανθρώπου, και το είδος αυτού παρά των υιών των ανθρώπων."
(Ησ. νβ΄14).» Ζ.Χ. 89.
Οι θλίψεις Του στη Γεθσημανή
«Βλέπει το τίμημα που πρέπει να πληρώσει για την ανθρώπινη ψυχή. Μέσα στην αγωνία Του προσκολλάται στο έδαφος, σαν
για να εμποδίσει την περαιτέρω απομάκρυνσή Του από το Θεό.»
Ζ.Χ. 659,660.
«Η φωνή Του τώρα μέσα στη σιγαλιά της νύχτας δεν ηχούσε
θριαμβευτικά, αλλά ήταν πνιγμένη από την ανθρώπινη αγωνία. . .
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. Η ανθρώπινη φύση του Υιού του Θεού έτρεμε αυτή την ώρα της
δοκιμασίας. . . . Είχε φθάσει η τρομερή στιγμή, η αποφασιστική
στιγμή της τύχης του κόσμου.» Ζ.Χ. 662,663.
Η έσχατη αγωνία του σταυρού
«Τώρα με το τρομερό φορτίο που Τον βαραίνει, δεν μπορεί να
δει το διαλλακτικό πρόσωπο του Πατέρα. Η απομάκρυνση της
μορφής του Θεού από το Σωτήρα στην ώρα αυτή της υπέρτατης
αγωνίας σπάραξε την καρδιά Του με λύπη τέτοια, που ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να καταλάβει πλέρια. Και τόσο μεγάλη ήταν
αυτή η αγωνία που μπροστά της ωχριούσε ο σωματικός πόνος.»
Ζ.Χ. 726.
Ο Χριστιανός πρέπει να προσεύχεται με ζέση και ειλικρίνεια
«Να είσθε θερμοί, ειλικρινείς. Η θερμή προσευχή έχει μεγάλη
αποτελεσματικότητα. ΄Οπως ο Ιακώβ, αγωνισθείτε προσευχόμενοι. Να είσθε σε αγωνία όπως ο Ιησούς στον κήπο, όταν έβγαζε
θρόμβους αίματος.» 1T.C. 158.
Η αγωνία χωρίς την εγκατάλειψη του εαυτού είναι ανωφελής
«Αγωνίζονται να επιτύχουν νίκες και ειδικές ευλογίες με σκοπό
να εκτελέσουν μεγάλα πράγματα. Αλλά για να φθάσουν στο σκοπό αυτό, πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πάντοτε σε προσευχή και
δάκρυα. . . . ΄Ολες οι αγωνίες τους, όλοι οι αγώνες τους δε θα
τους εξασφαλίσουν τις ευλογίες που επιθυμούν. Ας εγκαταλείψουν τελείως το εγώ τους.» 9T.C. 165.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να ακολουθήσω το παράδειγμα του
Χριστού στη ζωή της προσευχής, για να είμαι θερμός και ειλικρινής.
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35. ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Τότε θέλετε κράξει προς εμέ και θέλετε υπάγει και προσευχηθή εις εμέ, και θέλω σας εισακούσει. Και θέλετε με
ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας
υμών.» Ιερ. κθ΄12,13.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι είναι η «εξ όλης της καρδίας» προσευχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το πνεύμα του αγώνα στην προσευχή
«Έχουμε ανάγκη προσευχής. Μια προσευχή ζώσα, θερμή,
αγωνιώσα, όπως έκανε ο Δαβίδ όταν ανέκραξε: "Καθώς επιποθεί
η έλαφος τους ρύακας των υδάτων, ούτω η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ." "Ιδού, επεθύμησα τας εντολάς σου." "Επεθύμησα την
σωτηρίαν σου, Κύριε." "Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή
μου διά τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σαρξ μου αγαλλιώνται διά τον Θεόν τον ζώντα." "Η ψυχή μου λιποθυμεί εκ του
πόθου τον οποίον έχει εις τας κρίσεις σου πάντοτε." (Ψαλμ. μβ΄1,
ριθ΄40,174, πδ΄2, ριθ΄20). Αυτό είναι το πνεύμα του αγώνα στην
προσευχή από το οποίο κατείχετο ο προφητάναξ Δαβίδ.»
4T.C.534.
Πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε με ζέση
«΄Οταν με θέρμη προφέρουμε μια προσευχή στο όνομα του
Χριστού, αυτή η ίδια η θέρμη αποτελεί εγγύηση ότι ο Θεός θα
απαντήσει στη δέησή μας "υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν."
(Εφεσ. γ΄20).» Λ.Ζ. 104.
Να μάθουμε να προσευχόμαστε
«Ο Θεός θα είναι για μας ό,τι Του επιτρέπουμε να είναι. Οι
εκχαυνωμένες και χωρίς καρδιά προσευχές μας δε θα έχουν απάντηση. Ω, πόσο έχουμε ανάγκη να εντείνουμε τις προσευχές μας!
Ζητήστε με πίστη, περιμένετε με πίστη, λάβετε με πίστη, χαρείτε
με ελπίδα, "διότι ο ζητών ευρίσκει". Να είσθε ζέοντες. Αναζητήστε
το Θεό με όλη την καρδιά. . . . Ο Θεός έχει υποσχεθεί και, με τη
βοήθεια επίμονων και αποφασιστικών προσπαθειών, θα έχετε το
υπεράφθονο φως Του, την αλήθειά Του και τη χάρη Του.» O.H.C.
73

131.

Πώς να αντισταθούμε στον πειρασμό και στη δοκιμασία
«΄Οταν οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες επιπίπτουν επάνω μας,
ας πάμε στο Θεό και ας ικετεύσουμε την αρωγή Του. Δε θα μας
αφήσει να επιστρέψουμε κενοί, αλλά θα μας παραχωρήσει τη
χάρη Του και τη δύναμή Του για να νικήσουμε τον εχθρό.» E.W.
46.
Πως επιτυγχάνονται οι μεγαλύτερες νίκες
«Οι μεγαλύτερες νίκες της εκκλησίας του Χριστού και του Χριστιανού σαν άτομο, δεν είναι αυτές που κερδίζονται με τα ταλέντα
ή με τη μόρφωση, με τον πλούτο ή με την εύνοια των ανθρώπων.
Είναι οι νίκες εκείνες που κερδίζονται στην αίθουσα της ακρόασης
μαζί με το Θεό, όταν η ειλικρινής, αγωνιζόμενη πίστη πιάνεται
από τον ισχυρό βραχίονα της δύναμης.» Π.Π. 180.
Ο χρόνος του κοσκινίσματος θα αποκαλύψει τους αληθινούς πιστούς
«Σε ένα όραμα είδα το λαό του Θεού να περνάει από το κόσκινο της δοκιμασίας. . . . Η σταθερότητα και η ευσέβειά τους φαινόταν στη διαγωγή τους, ενώ οι χονδρές σταγόνες ιδρώτος έπεφταν
από το μέτωπό τους.» 1T.C. 179,180.
Ο καιρός της θλίψης
«Ο καιρός της θλίψης και της αγωνίας που είναι μπροστά μας,
απαιτεί μια πίστη ικανή να υπομείνει την κούραση, τις αναβολές
και την πείνα. Μια πίστη που δεν έχει εξασθενήσει από τη δοκιμασία. . . . Αυτοί που δεν είναι διατεθειμένοι στην αυταπάρνηση
και στην προσευχή που να φθάνει μέχρι την αγωνία, ζητώντας
την ευλογία του Θεού, δε θα τη λάβουν.» 1T.C. 180.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να προσεύχομαι με ζέση μέρα με τη
μέρα για να είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τον καιρό της θλίψης.
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36. ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι, και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.» Λουκ. κα΄36.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιατί είναι σπουδαιότερο παρά ποτέ άλλοτε να αγρυπνούμε και να
προσευχόμαστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο καιρός είναι σύντομος
«Η μεγάλη συμπλοκή που ο Σατανάς έκανε να εκραγεί στις
ουράνιες αυλές, πλησιάζει στο τέλος της. . . . Τώρα, όσο ποτέ
άλλοτε, ο διάβολος θέτει σε ενέργεια όλη του τη δύναμη για να
αποπλανήσει και να καταστρέψει όλους εκείνους οι οποίοι δε θα
είναι προσεκτικοί.» 7T.C. 141.
Οι μέθοδοι του Σατανά
«΄Οταν κτυπηθεί σε ένα σημείο, ξαναρχίζει την επίθεση από
άλλη πλευρά, και δοκιμάζει νέες τακτικές εκτελώντας θαύματα για
να απατήσει και να καταστρέψει τους υιούς των ανθρώπων. Οι
νέοι οφείλουν επιμελώς να προφυλαχθούν από τη δύναμή του. . .
. Πρέπει να αγκιστρωθούν από το λόγο του Θεού και να προσέξουν τις συμβουλές και προειδοποιήσεις.» 4T.C. 212.
Ο καθένας θα δοκιμασθεί ατομικά
«Ο Σατανάς θα αναπτύξει μεγάλες ενέργειες . . . στην τελευταία του επίθεση. Η πίστη κάθε μέλους της εκκλησίας θα δοκιμασθεί σαν ο καθένας να είναι μόνος στον κόσμο.» 7B.C. 983.
Ο Σατανάς βοηθείται από τους αγγέλους του
«Έχει λεγεώνες δαιμόνων που στέλνει παντού όπου το ουράνιο φως λάμπει επάνω στο λαό. Εκεί τοποθετεί τους φρουρούς
του για να κυριεύσει κάθε άνδρα, γυναίκα ή παιδί που δεν προσέχει, για να τον καθυποτάξει στην υπηρεσία του,» 4T.C. 210.
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Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή
«Κάθε ψυχή ας είναι σε εγρήγορση. . . . Να είσθε έτοιμοι, να
αγρυπνείτε με σύνεση μήπως κάποια κρυμμένη και τεχνική παγίδα σας αιφνιδιάσει. . . . Αν δεν είμαστε συνεχώς προσεκτικοί, θα
είμαστε εύκολη λεία για τις αναρίθμητες απάτες του.» 8T.C. 99,
100.
Μια παρήγορη ασφάλεια
«Με την επίδραση του Σατανά καταλήγει κανείς να πιστεύσει
ότι είναι μάταιο να απευθύνεται στο Θεό, και ότι η προσευχή είναι
ένα απλό σχήμα. Γνωρίζει πόσο οι μαθητές του Χριστού έχουν
ανάγκη περισυλλογής και προσευχής για να μείνουν άγρυπνοι και
να αντισταθούν στις πανουργίες του.» 1T.C. 295.
«Η προσευχή της πίστης είναι η μεγάλη δύναμη του Χριστιανού και θα υπερισχύσει κατά του Σατανά.» 1T.C. 296.
Να επιμείνετε στην προσευχή
«Ο εχθρός (ο Σατανάς) δεν μπορεί να νικήσει και τον πιο ταπεινό μαθητή του Κυρίου, ο οποίος επιμένει στην προσευχή . . . .
Αν ο Σατανάς είχε κερδίσει τη νίκη, δε θα έμενε πια ελπίδα για
τον Πέτρο. Η πίστη του θα είχε τελείως ναυαγήσει, αλλά ο εχθρός
δεν προχώρησε περισσότερο από τα όρια που του είχαν ορισθεί.
Καμιά εξουσία της σατανικής παντοδυναμίας δεν μπορεί να καταστρέψει την ψυχή που εμπιστεύεται με όλη την απλότητά της στη
θεία σοφία.» M.L.Τ. 316.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, Σε ευχαριστώ που με αποκάλυψες στο λόγο Σου
τις πονηρίες του Σατανά και ότι, με την προσευχή, μπορώ να
λάβω τη δύναμη για να αντισταθώ στις απάτες και στους πειρασμούς του. Βοήθησέ με να είμαι πιστός στη μελέτη της Γραφής και
στις καθημερινές προσευχές.
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37. ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται ο
κύριος της οικίας, την εσπέραν, ή το μεσονύκτιον, ή όταν
φωνάξη ο αλέκτωρ, ή το πρωί, μήποτε ελθών εξαίφνης
σας εύρη κοιμωμένους. Και όσα λέγω προς εσάς, προς
πάντας λέγω, Αγρυπνείτε.» Μάρκ. ιγ΄35-37.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι θέλει να πει ο Σωτήρας μας όταν μας παραγγέλλει να αγρυπνάμε; Σε τι πρέπει να αγρυπνάμε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Υψώστε το βλέμμα σας στον ουρανό
«Μου εδείχθη μια ομάδα ανθρώπων. Περίμεναν και αγρυπνούσαν. Τα μάτια τους ήσαν στραμμένα στον ουρανό και τα
λόγια του Κυρίου ήσαν στα χείλη τους: "Και όσα λέγω προς εσάς,
προς πάντας λέγω, Αγρυπνείτε." (Μάρκ. γ΄37).» 2T.C. 192.
«Είδα ότι ήταν αδύνατον να έχει κανείς τις συμπάθειές του και
τα ενδιαφέροντά του προσκολλημένα στις υλικές φροντίδες, να
αυξάνει τα επίγεια αγαθά του και συγχρόνως να αγρυπνάει όπως
ο Σωτήρας μας έχει παραγγείλει.» 2T.C. 192.
Προσοχή στο πρώτο παράπτωμα
«Προσέχετε, αδελφοί μου, στην πρώτη ελάττωση του φωτός
σας, στην πρώτη αμέλεια της προσευχής, στο πρώτο σύμπτωμα
της πνευματικής νωθρότητας.» 4T.C. 124.
Προσοχή στις συνήθειές σας
«Προσέχετε στις παλιές σας συνήθειες και στις φυσικές ροπές
σας μήπως επαναληφθούν. Να τις εξαλείψετε και να αγρυπνείτε.»
6T.C. 410.
΄Αλλα ελαττώματα για να προσέξετε
Προσέξτε να μη μιλάτε πολύ γρήγορα με ανησυχία ή ανυπομονησία. Προσέξτε ώστε η περηφάνια να μη βρει θέση στην καρ77

διά σας. Προσέξτε να μη σας καταλάβουν τα κακά πάθη, ενώ
πρέπει να γίνει το αντίθετο. Προσέξτε. . . . να μη γίνετε επιπόλαιοι, αμέριμνοι, μήπως η επιρροή σας γίνει οσμή θανάτου παρά
οσμή ζωής.» F.L. 224.
Δράττεσθε των ευκαιριών
«Αγρυπνάτε επάνω στις ψυχές που ο Χριστός εξαγόρασε με το
ίδιο Του το αίμα. Επωφεληθείτε των ευκαιριών να κάνετε το καλό
σε αυτές.» 6T.C. 410.
Εμμένετε στην προσευχή
«Πρέπει να προσευχόμαστε και να εμμένουμε στην προσευχή
για να μην υπάρχουν ασυνέπειες στη ζωή μας. Δεν πρέπει να
παραλείψουμε να δείχνουμε στους άλλους ότι καταλαβαίνουμε να
εμμένουμε στην προσευχή, που σημαίνει να κάνουμε βίωμα την
προσευχή μας ενώπιον του Θεού για να απαντήσει σε αυτές.»
1S.M. 116, 117.
Να είσθε έτοιμοι για την έλευση του Χριστού
«Πρέπει να αγρυπνάμε, να ενεργούμε και να προσευχόμαστε
σαν να ήταν σήμερα η τελευταία ημέρα που μας παραχωρείται.
Πόση εντατική ζέση θα διέκρινε τότε τη ζωή μας! Πόσο θα ακολουθούσαμε εκ του σύνεγγυς τον Ιησού στα λόγια μας και σε όλες
τις πράξεις μας!» 1S.M. 235.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Κύριε, μην επιτρέψεις οι σκέψεις μου να απορροφηθούν από τις
φροντίδες αυτού του κόσμου. Η συνεπής καθημερινή ζωή μου να
μαρτυρεί ότι αγρυπνώ και περιμένω την επικείμενη επιστροφή
του Ιησού.
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38. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Πάλιν σας λέγω, ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν
επί της γης περί παντός πράγματος περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του Πατρός
μου του εν τοις ουρανοίς. Διότι, όπου είναι δύο ή τρεις
συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω
αυτών.» Ματθ. ιη΄19,20,
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Υπάρχει πνευματικό όφελος να σχηματίσουμε μικρές ομάδες για
μελέτη, προσευχή και μαρτυρία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ας συναθροίζονται μικρές ομάδες
«Μικρές ομάδες ας συγκεντρώνονται το βράδυ, το μεσημέρι ή
πολύ νωρίς το πρωί για να μελετήσουν τη Γραφή. Ας περάσουν
μια στιγμή σε προσευχή για να ενδυναμωθούν, να φωτισθούν και
να καθαγιασθούν από το ΄Αγιο Πνεύμα. Ο Χριστός επιθυμεί αυτό
το έργο να εκπληρωθεί στην καρδιά κάθε ιεροκήρυκα.
Αν θέλετε να Του ανοίξετε τη θύρα, θα σας παραχωρηθεί μεγάλη ευλογία. Οι άγγελοι του Θεού θα είναι στη συγκέντρωσή
σας. Θα τραφείτε από τα φύλλα του δένδρου της ζωής. Οποίες
μαρτυρίες μπορείτε να δώσετε για την αδελφική αγάπη που σας
ενώνει με τους συναδέλφους σας στις πολύτιμες αυτές στιγμές
όπου έχει αναζητηθεί η ευλογία του Θεού! Ο καθένας ας διηγηθεί
την πείρα του με απλά λόγια.» 7T.C. 195.
Ζητήστε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος
«Γιατί δεν έχουμε την πείνα και τη δίψα του χαρίσματος του
Αγίου Πνεύματος, αφού διαμέσου Αυτού παίρνουμε θεία δύναμη;
Γιατί δε μιλάμε, δεν προσευχόμαστε, δεν κηρύττουμε για το θέμα
αυτό; Ο Κύριος είναι περισσότερο διατεθειμένος να δώσει από
ό,τι δίνουν οι γονείς "καλάς δόσεις" στα παιδιά τους. Κάθε ιεροκή79

ρυκας θα έπρεπε να ζητήσει από το Θεό για να λάβει το βάπτισμα
του Αγίου Πνεύματος. Να σχηματισθούν ομάδες για να ζητήσουν
την ουράνια σοφία, ώστε να ξέρουν πώς να κάνουν σχέδια και να
τα εφαρμόσουν.» 8T.C. 22.
Προσευχόμενοι στον καιρό του κοσκινίσματος
«Οι πιστοί καθώς συνέχιζαν να ικετεύουν τον Κύριο, καμιά
φορά μια ακτίνα φωτός, προερχόμενη από τον Ιησού, έφθανε σε
αυτούς για να τους ενδυναμώσει. Τα πρόσωπά τους φωτίζονταν.
Είδα ότι μερικοί από αυτούς δε συμμετείχαν στο έργο της ικεσίας.
Φαίνονταν αδιάφοροι σε ό,τι συνέβαινε γύρω τους. Δεν αντιστέκονταν στα σκότη που τους περιέβαλαν, και αυτά τους φυλάκιζαν
σαν σε πυκνό σύννεφο. Τότε, οι άγγελοι του Θεού τους εγκατέλειπαν στην τύχη τους, και πήγαιναν να βοηθήσουν εκείνους που
προσεύχονταν. Έβλεπα τους αγγέλους του Θεού να σπεύδουν
κοντά σε εκείνους που αγωνίζονταν με όλες τις δυνάμεις τους για
να αντισταθούν στους κακούς αγγέλους, και οι οποίοι αλληλοενθαρρύνονταν ικετεύοντας τον Κύριο με επιμονή. Αλλά οι άγγελοι
του Θεού δεν ασχολούντο με εκείνους που δεν έκαναν καμιά
προσπάθεια για να αλληλοβοηθηθούν, και τους έχασα από τα
μάτια μου.
Ρώτησα τι σημαίνει το κοσκίνισμα που είχα δει. Μου απάντησαν ότι έγινε από το Συμβούλιο του Μάρτυρος του αληθινού προς
την εκκλησία της Λαοδικείας.» E.W. 270.
Να προσεύχεσθε μαζί
«Οφείλουμε να προσευχόμαστε πολύ, αν επιθυμούμε να προοδεύσουμε στην πνευματική ζωή. ΄Οταν το μήνυμα της αλήθειας
ήταν στις αρχές του, πόσο προσευχόμασταν! . . . Συχνά περνούσαμε ώρες σε θερμές προσευχές. . . . Οι κίνδυνοί μας τώρα είναι
μεγαλύτεροι από άλλοτε.» 5T.C. 161,162.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Θεέ της αλήθειας, στην εποχή αυτή της αγωνίας και των κινδύνων, βοήθησέ με να περάσω περισσότερο καιρό στην προσευχή,
τόσο μόνος μου όσο και με τα αδέλφια μου.
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39. ΠΩΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Θέλω προσευχηθή με το πνεύμα μου, θέλω δε προσευχηθή και με τον νουν.» Α΄Κορ. ιδ΄15.
«Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τί είναι το θέλημα του Κυρίου.» Εφεσ. ε΄17.
«Εάν τις θέλη να κάμη το θέλημα αυτού, θέλει γνωρίσει
περί της διδαχής, αν ήναι εκ του Θεού.» Ιωάν. ζ΄17.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορώ να γνωρίσω το θέλημα του Θεού; Πώς μπορώ να
ξέρω αν το θέλημά μου είναι σύμφωνο με το δικό Του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το θέλημα του Θεού εκφράζεται στο νόμο Του
«Ο Θεός θα πλησιάσει κάθε ψυχή που Τον αναζητάει.» 2S.M.
116.
«Το θέλημα του Θεού εκφράζεται μέσα στα εντάλματα του αγίου νόμου Του, και οι αρχές του νόμου αυτού είναι οι αρχές του ουρανού. Το ύψιστο επίπεδο γνώσης όπου μπορούν να φθάσουν οι
άγγελοι του ουρανού, είναι η επίγνωση του θελήματος του Θεού,
και το ανώτερο όριο της υπηρεσίας που μπορούν να προσφέρουν, είναι η εκτέλεση του θελήματός Του.» Ε.Ο.Ο. 124.
΄Αλλα μέσα δια των οποίων ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά Του
«Ο Κύριος μας γνωστοποιεί το θέλημά Του με τρεις τρόπους,
για να μας οδηγήσει και να μας βοηθήσει να οδηγήσουμε άλλους.
Πώς θα αναγνωρίσουμε τη φωνή Του από μια ξένη φωνή; Πώς
θα διακρίνουμε τη φωνή ενός μισθωτού ποιμένα;
Ο Θεός μάς αποκαλύπτει το θέλημά Του μέσα από το Λόγο
Του. Η φωνή Του ακούεται μέσα από την πρόνοιά Του. Θα την
αναγνωρίσουμε αν μείνουμε ενωμένοι μαζί Του, αποφεύγοντας
να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο, να ενεργούμε κατά τη δική
μας επιθυμία, να υπακούμε στις υποδείξεις μιας μη καθαγιασμένης καρδιάς, αυτό που θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε
να διακρίνουμε τα αιώνια πράγματα, και να εκλάβουμε τη φωνή
του Σατανά για φωνή του Θεού.
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Ο Θεός κάνει να ακουσθεί η φωνή Του με τις εκκλήσεις του Αγίου Πνεύματος που δημιουργεί στην καρδιά μας μια εντύπωση, η
οποία θα εκδηλωθεί στο σχηματισμό του χαρακτήρα.
Αν βρίσκεσθε στην αβεβαιότητα για ένα οποιοδήποτε θέμα,
αρχίστε να ρωτάτε τη Γραφή. Αν πράγματι έχετε μυηθεί στη ζωή
της πίστης και έχετε δοθεί στον Κύριο για να Του ανήκετε ολοκληρωτικά, τότε σας παίρνει για να σας διαμορφώσει κατά το σχέδιό
Του και να σας κάνει "σκεύη τιμίας χρήσεως".» 5T.C. 512.
Η έλξη και η επιθυμία δεν αρκούν
«Είναι πολλοί όμως που έλκονται από την ωραιότητα του Χριστού και από τη δόξα του ουρανού, αλλά ωχριούν μπροστά στους
όρους αποκλειστικά κάτω από τους οποίους μπορούν να τις κάνουν δικές τους. Πολλοί που βαδίζουν στην "ευρεία οδό" δεν είναι
κατά βάθος ικανοποιημένοι με το δρόμο που διάλεξαν. . . . Ρίχνουν τα βλέμματά τους στο στενό δρόμο και στη στενή πύλη,
αλλά οι εγωιστικές απολαύσεις, η αγάπη του κόσμου, η περηφάνια, η ανικανοποίητη φιλοδοξία βάζουν φραγμούς ανάμεσα σε
αυτούς και στο Σωτήρα. . . . Επιθυμούν το καλό, καταβάλλουν
ορισμένες προσπάθειες για να το κατορθώσουν, αλλά τελικά δεν
το προτιμούν. Δε βάζουν σκοπό τους να το εξασφαλίσουν με κάθε
θυσία.» Ε.Ο.Ο. 161,162.
Η πίστη και η προσευχή είναι αναγκαίες για να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού.
«Η πίστη και η ειλικρινής προσευχή είναι δύο βραχίονες με
τους οποίους ο άνθρωπος δράττεται τη δύναμη της άπειρης αγάπης. Να έχει κανείς πίστη είναι να εμπιστεύεται στο Θεό, να πιστεύει ότι Εκείνος μας αγαπάει και ότι γνωρίζει τι είναι για το καλό
μας. Αντί να αφεθούμε στο δικό μας δρόμο, η πίστη μάς οδηγεί να
εκλέξουμε την οδό του Κυρίου.» G.W. 250.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Πάτερ, αν θέλης να απομακρύνης το ποτήριον τούτο απ'εμού.
Πλήν, ουχί το θέλημά μου, αλλά το σον ας γείνη.» Λουκ. κβ΄42.

82

40. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΑ;
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσας. Μακάριοι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν.» Ιωάν.
κ΄29.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είναι ορθό να ζητήσουμε σημείο σαν απάντηση στην προσευχή
μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αποφύγετε τα αβέβαια σημεία
«Ο Κύριος δεν εργάζεται στην τύχη. Αναζητήστε Τον με θερμή
προσευχή. Θα εντυπωσιάσει το πνεύμα σας και θα θέσει τα λόγια
στο στόμα σας. Ο λαός του Θεού πρέπει να μάθει να μη θέτει την
εμπιστοσύνη του στις ανθρώπινες επινοήσεις και στα αβέβαια
σημεία για να αναγνωρίσει το θέλημα του Θεού σε ό,τι τον αφορά.» 6B.C. 1054.
«Είναι γεγραμμένον»
«Ο Ιησούς αντιμετώπισε το Σατανά με τα λόγια της Γραφής.
'Ελεγε: "Είναι γεγραμμένον". . . . Ο Σατανάς ζήτησε σημείο από
τον Ιησού να αποδείξει τη θεότητά Του με ένα θαύμα. Το μεγαλύτερο όμως θαύμα και αναντίρρητο σημείο από όλα είναι η σταθερή εμπιστοσύνη στο "ούτω λέγει ο Κύριος".» Ζ.Χ. 91.
Ο Λόγος του Θεού οδηγός μας
«Ο Λόγος του Κυρίου είναι οδηγός μας. Ο Λόγος αυτός μας
σοφίζει προς σωτηρίαν (Β΄Τιμ. γ΄15). Αυτός πρέπει να είναι στην
καρδιά μας και στα χείλη μας. "Είναι γεγραμμένον" πρέπει να
είναι η άγκυρά μας. Αυτοί που κάνουν το Λόγο του Θεού σύμβουλό τους, αντιλαμβάνονται την αδυναμία της ψυχής. . . . Η καρδιά
τους είναι πάντοτε σε προσευχή και φυλάττονται από τους αγίους
αγγέλους.» 6T.C. 160,161.
Αβέβαιοι οδηγοί
«Οι εντυπώσεις και τα αισθήματα δεν είναι απόδειξη ότι ο Κύριος μας οδηγεί. Ο Σατανάς μπορεί, αν δεν προσέξουμε, να δημιουργήσει μέσα μας αισθήματα και εντυπώσεις. Αυτά δεν είναι
ασφαλείς οδηγοί.
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΄Ολοι θα έπρεπε να εξοικειωθούν με τα διάφορα σημεία της διδασκαλίας και να αναζητήσουν με σοβαρότητα πώς μπορούν να
τιμήσουν το όνομά τους ως Χριστιανοί και να φέρουν καρπούς
προς δόξα του Θεού» 1B.C. 413.
Να μην εμπιστευόμαστε σε ανθρώπινες επινοήσεις
«Ο Θεός δεν εργάζεται στην τύχη για να οδηγήσει το λαό Του.
Ας μη ξεχνάμε ότι η πρόνοιά Του μας οδηγεί σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας, και ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα στις αποφάσεις του Θεού που αφορούν στο έργο Του και στο λαό Του. . . .
Δεν πρέπει να ανταλλάξουμε την πίστη μας στο Χριστό με ανθρώπινες επινοήσεις ή ανθρώπινα σχέδια. Εκείνοι που έχουν
πίστη σε Αυτόν, δε θα έχουν ποτέ ανάγκη να τραβήξουν στην
τύχη για να γνωρίσουν το καθήκον τους. Παρόμοιες πείρες δεν
είναι προς δόξα του Θεού.» S.T. 38,39.
Ο Ιησούς οδηγείτο από το θέλημα του Θεού
«Πριν έρθει στη γη, είχε το σχέδιο μπροστά Του, τέλειο σε όλες
τις λεπτομέρειες. Αλλά καθώς βάδιζε ανάμεσα στους ανθρώπους,
το θέλημα του Θεού Τον οδηγούσε βήμα προς βήμα. Δε δίσταζε
να ενεργήσει στον καθορισμένο χρόνο. Με την ίδια υποταγή περίμενε να έρθει η ώρα Του.» Ζ.Χ. 119.
Ειδοποίηση
«Το κακό αποκαλύφθηκε σε μερικούς με τη μορφή σημείων
ανθρώπινης επινόησης. Αλλά μου δείχθηκε ότι ήταν απάτη αντίθετη προς το θέλημα του Κυρίου.» 2S.M. 28.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Εις τον αιώνα, Κύριε, διαμένει ο λόγος σου εν τω ουρανώ.»
«Εκ των εντολών σου έγεινα συνετός. Διά τούτο εμίσησα πάσαν
οδόν ψεύδους.» Ψαλμ. ριθ΄89,104.
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41. ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Θέλει δεηθή του Θεού και θέλει ευνοήσει προς αυτόν, και
θέλει βλέπει το πρόσωπον αυτού εν χαρά και θέλει αποδώσει εις τον άνθρωπον την δικαιοσύνην αυτού»Ιώβ
λγ΄26
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Συχνά είναι τόσο δύσκολο να προσευχηθεί κανείς! Τι πρέπει να
κάνει για να βρεθεί σε ένα πνεύμα προσευχής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Να βρεθεί στην παρουσία του Θεού
«Είτε προφέρεται αυτή δημόσια, είτε στην οικογενειακή λατρεία, ή κατά μόνας, η προσευχή θέτει κατευθείαν τον άνθρωπο στην
παρουσία του Θεού.» M.L.Τ. 18.
Να θέσει κατά μέρος μια στιγμή για περισυλλογή και προσευχή
«Πρέπει και εμείς να διαθέτουμε ιδιαίτερο χρόνο για αυτοσυγκέντρωση και προσευχή, και για να λάβουμε πνευματική αναζωογόνηση. Δεν εκτιμάμε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της
προσευχής όσο πρέπει. Η προσευχή και η πίστη κατορθώνουν
αυτό που καμιά δύναμη επάνω στη γη δεν μπορεί να κατορθώσει.» Ζ.Υ. 484.
Να κρατήσει μια θέση για να είναι μόνος με το Θεό
«Έχε ένα ξέχωρο μέρος για τη μυστική προσευχή. Ο Ιησούς είχε διαλέξει ορισμένα μέρη όπου επικοινωνούσε με το Θεό, και
έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς. Πρέπει να αποσυρόμαστε σε
ένα ορισμένο σημείο - όσο και ταπεινό - όπου να μπορούμε να
βρεθούμε μόνοι με το Θεό. . . .
Μέσα στον απόμερο αυτόν τόπο της προσευχής, εκεί όπου
κανένα άλλο μάτι εκτός από το μάτι του Θεού μπορεί να δει, και
κανένα άλλο αυτί εκτός από το δικό Του μπορεί να ακούσει, μπορούμε ελεύθερα να φανερώσουμε τους πιο απόκρυφους πόθους
μας και τις σφοδρότερες επιθυμίες μας στο Πατέρα της άπειρης
ευσπλαχνίας.» Ε.Ο.Ο. 94,95.
Η μελέτη της Γραφής ετοιμάζει το πνεύμα της προσευχής
«Πόσο κανείς αμελεί το πολύτιμο όφελος της προσευχής! Η
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μελέτη του Λόγου του Θεού προδιαθέτει το πνεύμα στην προσευχή.
. . . Στην προσευχή ο Χριστιανός βρίσκει τη δύναμή του.
Στη μοναξιά ο Χριστιανός δεν είναι ποτέ μόνος, διότι αισθάνεται
την παρουσία Εκείνου ο οποίος είπε: "Ιδού εγώ θέλω είσθαι
μεθ'υμών πάσας τας ημέρας".» 1T.C. 504.
«Με σεβασμό και με το αίσθημα της παρουσίας του Θεού πρέπει να μελετάμε τη Γραφή. . . . Ο καθένας θα έπρεπε, ανοίγοντας
τη Γραφή, να επικαλεσθεί τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, το
οποίο δόθηκε ως υπόσχεση, και ασφαλώς θα παραχωρηθεί.»
Τ.Μ. 107.
Ο ύμνος πρέπει να είναι όπλο κατά της απογοήτευσης
Ας εκφράζεται η δοξολογία και η ευγνωμοσύνη μας με υμνωδίες. ΄Οταν πειραζόμαστε, αντί να μιλάμε για τα αισθήματα που
μας κατέχουν, ας υψώνουμε με πίστη έναν ευχαριστήριο ύμνο
στο Θεό. Η υμνωδία είναι το όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά της αποθάρρυνσης.» Ζ.Υ. 228.
Να σκέπτεται και να δοξολογεί το Θεό
«Αν σκεπτόμασταν το Θεό κάθε φορά που έχουμε αποδείξεις
της φροντίδας Του, θα Τον είχαμε διαρκώς στη σκέψη μας, και με
χαρά θα μιλούσαμε γι'Αυτόν και θα Τον δοξάζαμε.» Β.Χ. 95.
Τι να κάνει κανείς όταν δεν έχει διάθεση να προσευχηθεί
«΄Οταν αισθανόμαστε τη λιγότερη διάθεση να επικοινωνήσουμε με τον Ιησού, τότε οφείλουμε να προσευχηθούμε περισσότερο.
Ενεργώντας έτσι, θα ματαιώσουμε τις πονηριές του Σατανά, τα
νέφη του σκότους θα εξαφανισθούν, και θα αισθανθούμε τη γλυκιά παρουσία του Ιησού.» H.S. 146.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με να έχω το αίσθημα της θείας παρουσίας Σου, ώστε με το Πνεύμα το ΄Αγιο να λάβω την πνευματική
φρόνηση και διάκριση.
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42. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Εύχεσθε υπέρ αλλήλων. . . . Πολύ ισχύει η δέησις του
δικαίου ενθέρμως γενομένη.» Ιακ. ε΄16.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Για ποιους πρέπει ιδιαίτερα να προσευχόμαστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την οικογένειά μας και για τους φίλους μας
«Εκείνοι που θέλουν να εργασθούν για τον Κύριο, αρχίζουν
από το δικό τους σπίτι, από τη γειτονιά τους, από τους φίλους
τους. Θα έχουν εκεί ένα ευνοϊκό ιεραποστολικό έργο.» 6T.C. 428.
«Στην κατ'ιδίαν προσευχή όλοι μπορούν να έχουν το προνόμιο
να προσευχηθούν όση ώρα θέλουν και να είναι σαφείς όσο τους
ευχαριστεί. Είναι η στιγμή να προσευχηθεί κανείς για τους συγγενείς του και για τους φίλους του.» 2T.C. 578.
«Ο Θεός υποσχέθηκε να δώσει τη σοφία Του σε εκείνους που
τη ζητούν με πίστη, και θα εκπληρώσει αυτό που σκέφθηκε. Ευαρεστείται από την πίστη η οποία ενεργεί "επί τω λόγω" Του. Η μητέρα του Αυγουστίνου είχε προσευχηθεί για να ζητήσει την επιστροφή του γιου της στο Χριστό. Δεν έβλεπε καμιά απόδειξη ότι
το Πνεύμα του Θεού εργαζόταν στην καρδιά του, αλλά αυτή δεν
αποθαρρυνόταν. Έδειχνε με το δάκτυλό της τα βιβλικά εδάφια, και
παρουσίαζε στο Θεό τα ίδια Του τα λόγια ικετεύοντας όπως μόνο
μια μητέρα μπορεί να το κάνει. Η βαθιά ταπεινοφροσύνη της, η
καρτερικότητά της, η αλύγιστη πίστη της έφεραν τη νίκη και ο
Κύριος της παραχώρησε αυτό που επιθυμούσε. Και σήμερα με
τον ίδιο τρόπο είναι διατεθειμένος να ακούσει τις προσευχές του
λαού Του.» 5T.C. 322,323.
Για τους νέους στο στρατό
«΄Οταν τα παιδιά σας κατατάχθηκαν στο στρατό, οι προσευχές
σας τα ακολούθησαν. Κατά θαυμαστό τρόπο διαφυλάχθηκαν από
το κακό. . . . Πόσες προσευχές ανέβηκαν στον ουρανό ώστε αυτοί
οι γιοι να μπορούν να διαφυλαχθούν για να υπακούσουν στο Θεό
και να αφιερώσουν τη ζωή τους προς δόξα Του!» (Από μια προσωπική μαρτυρία γραμμένη σε μια μητέρα μετά τον εμφύλιο πό87

λεμο της Αμερικής).
Για τους αποθαρρυμένους
«Πολλοί είναι που έχουν χάσει την ελπίδα τους. Κάνετε να
τους φωτίσουν οι ηλιαχτίδες. Πολλοί έχασαν το θάρρος τους. Μιλήστε τους με λόγια χαρούμενα. Προσευχηθείτε μαζί τους.» Λ.Ζ.
329.
Γι'αυτούς που μας βλάπτουν
«Ο Κύριος ελευθέρωσε τον Ιώβ από την αιχμαλωσία του όταν
αυτός προσευχήθηκε όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για εκείνους που τον αντιστέκονταν. ΄Οταν του ήρθε η θερμή επιθυμία
οι ψυχές που είχαν αμαρτήσει εναντίον του να λάβουν θεία βοήθεια, έλαβε ο ίδιος αυτή τη βοήθεια. Ας προσευχηθούμε όχι μόνο
για μας τους ίδιους, αλλά και για εκείνους που μας έκαναν να
υποφέρουμε, και συνεχίζουν να το κάνουν. Προσευχηθείτε, προσευχηθείτε ειδικά "εν πνεύματι". Μη παύετε να προσεύχεσθε στον
Κύριο, γιατί τα αυτιά Του είναι ανοικτά για να ακούσει τις ειλικρινείς και επίμονες προσευχές όταν μια ψυχή ταπεινώνεται μπροστά Του.» 3B.C. 1141
Ενθάρρυνση να προσευχόμαστε για τις αναφερθείσες περιπτώσεις και για άλλες ακόμη
«Η χαρά του Σωτήρα είναι να δει στην ένδοξη βασιλεία Του τις
ψυχές που απέκτησαν τη σωτηρία τους με τη δική Του αγωνία και
ταπείνωση. Οι λυτρωμένοι πάλι συμμερίζονται τη χαρά Του όταν
ανάμεσα στο πλήθος των αγίων διακρίνουν αυτούς που δέχθηκαν
το Χριστό χάρη στις δικές τους προσευχές, προσπάθειες και στοργικές θυσίες.» Τ.Π.Σ. 771,772.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Εις εμέ μη γένοιτο να αμαρτήσω εις τον Κύριον ώστε να παύσω
από του να δέομαι υπέρ υμών.» Α΄Σαμ. ιβ΄23.

88

43. ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ακούσατε την φωνήν μου, και θέλω είσθαι Θεός σας, και
σεις θέλετε είσθαι λαός μου. Και περιπατείτε εν πάσαις
ταις οδοίς, τας οποίας διώρισα εις εσάς, διά να ευημερήτε.» Ιερ. ζ΄23.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς θα ακούσουμε τη φωνή του Θεού που μιλάει μέσα μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οφείλουμε να ακούσουμε
«Ο Χριστός στέλνει διαρκώς μηνύματα σε εκείνους που ακούν
τη φωνή Του.» Ζ.Υ. 484.
Να απομακρυνθούμε από τις ανθρώπινες φωνές
«΄Οταν κάθε άλλη φωνή σιγήσει, και μέσα στην ηρεμία εμφανιζόμαστε στην παρουσία Του, η σιωπή της ψυχής καθιστά ευκρινέστερη τη φωνή του Θεού.» Ζ.Χ. 337.
Να μελετάμε και να προσευχόμαστε
«Με τη μελέτη της Γραφής και την ένθερμη προσευχή, κάθε
ψυχή μπορεί να ακούσει το θείο μήνυμα: «Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός.» Ψαλμ. μς΄10.
«Εκείνος που δεν κάνει τίποτε παρά να προσεύχεται, θα σταματήσει κάποτε να προσεύχεται, ή οι προσευχές του θα καταντήσουν τυπική ρουτίνα.» Β.Χ. 94.
Η Γραφή είναι η φωνή του Θεού
«Η Γραφή είναι η φωνή του Θεού που απευθύνεται σε μας με
τόση βεβαιότητα, σαν να την ακούσαμε με τα ίδια τα αυτιά μας.»
6T.C. 393.
«Ολόκληρη η Γραφή είναι μια αποκάλυψη του Χριστού. Τη
Γραφή πρέπει να τη δεχόμαστε ως το λόγο του Θεού προς εμάς,
όχι απλώς σε γραπτή αλλά σε προφορική μορφή . . . .
Το ίδιο συμβαίνει και με τις υποσχέσεις του λόγου του Θεού.
Σε αυτές μας απευθύνεται προσωπικά, μιλώντας τόσο καθαρά,
σαν να μας είναι δυνατόν να ακούσουμε τη φωνή Του.» Ζ.Υ.
87.88.
89

«Μη δοκιμάστε ποτέ να ερευνήσετε τη Γραφή χωρίς να είσθε
έτοιμοι να ακούσετε . . . το Λόγο του Θεού σαν να σας μιλούσε με
ζωντανή φωνή.» 7B.C. 919.
Η κλήση του καθήκοντος είναι η φωνή του Θεού
«Τίποτε δε θα σας ανοίξει τα μάτια να δείτε τόσο καλά τον εαυτό σας, όσο η κατ'ιδίαν προσευχή. . . . Τα απλά και προφανή καθήκοντα που δεν πρέπει να παραμελείτε, θα σας αποκαλυφθούν.» 5T.C. 163.
«Δε μένει πια καμιά ελπίδα για τον άνδρα, τη γυναίκα ή το
παιδί που δε θέλει να ακούσει την κλήση του καθήκοντος για να
Τον υπακούσει, επειδή η κλήση του καθήκοντος είναι η φωνή του
Θεού.» Τ.Μ. 402.
Η φωνή της συνείδησης
«Συνείδηση είναι η φωνή του Θεού.» 5T,C. 120.
«Πρέπει να αντισταθούμε, να νικήσουμε τις τάσεις μας, να υπακούσουμε χωρίς συζήτηση στη φωνή της συνείδησης, μήπως
σταματήσει να ακούεται, και μήπως η θέληση και οι παρορμήσεις
νικήσουν τη συνείδηση.» 5T.C. 120.
Το ΄Αγιο Πνεύμα
«Ο Θεός κάνει να ακουσθεί η φωνή Του μέσα από τις κλήσεις
του Αγίου Πνεύματος, που δημιουργεί στην καρδιά μας μια εντύπωση η οποία θα εκδηλωθεί στο σχηματισμό του χαρακτήρα.»
5T.C.512.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κάνε με να ακούω τη φωνή Σου κάθε μέρα με τα αυτιά της πίστης.
Κατάστησέ με πρόθυμο να υπακούω χωρίς να παίρνω υπόψη τα
αισθήματά μου και τις επιθυμίες μου.
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44. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και ό,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο δια να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ. Εάν ζητήσητέ τι εν
τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό.» Ιωάν. ιδ΄13,14.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι σημαίνει να προσευχηθούμε στο όνομα του Ιησού; Είναι σπουδαίο να προσευχόμαστε στο όνομά Του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Είναι κάτι περισσότερο από το να αναφέρουμε απλώς το
όνομά Του
«Να προσεύχεται κανείς στο όνομα του Ιησού σημαίνει περισσότερο από μια απλή μνεία του ονόματός Του στην αρχή και στο
τέλος της προσευχής. Σημαίνει να προσεύχεται με το ίδιο φρόνημα και το πνεύμα του Χριστού, πιστεύοντας στις υποσχέσεις Του,
εμπιστευόμενος στη χάρη Του και εκτελώντας τα έργα Του.» Β.Χ.
94.
Ζωτική δύναμη στο όνομα του Χριστού
«Οι μαθητές όφειλαν να συνεχίσουν το έργο τους στο όνομα
του Χριστού. Με κάθε λόγο τους και πράξη έπρεπε να εφιστούν
την προσοχή των ανθρώπων στο όνομά Του, που κατέχει τη
ζωτική εκείνη δύναμη με την οποία μπορούν να σωθούν οι αμαρτωλοί. . . . Στο όνομά Του όφειλαν να απευθύνουν τα αιτήματά
τους προς τον Πατέρα για να λάβουν την απάντηση. . . . Τίποτε
δεν πρόκειται να αναγνωρισθεί στη βασιλεία Του χωρίς να φέρει
το όνομα και το επίγραμμά Του.» Π.Α. 17,18.
Το όνομά Του δίνει αποτελεσματικότητα στις προσευχές
«"Ζητήσατε εν τω ονόματί μου" μας είπε ο Ιησούς. . . . Αυτό θα
δώσει αποτελεσματικότητα στις προσευχές σας και ο Πατέρας θα
σας παραχωρήσει τον πλούτο της χάρης Του. "Αιτείτε και θέλετε
λαμβάνει διά να είναι πλήρης η χαρά σας".» 8T.C. 178.
Ο Θεός τιμάει το όνομα του Υιού
«"Εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν
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εξεύρομεν ότι ακούει ημάς, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρομεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμεν παρ'αυτού." (Α΄Ιωάν.
ε΄14,15). Ας απευθύνουμε λοιπόν τις αιτήσεις μας στον Πατέρα,
στο όνομα του Χριστού. Ο Θεός θα τιμήσει αυτό το όνομα.» Λ.Ζ.
108.
Το μυστικό της επιτυχίας
«Μέχρι τότε οι μαθητές δε γνώριζαν τις ανεξάντλητες πηγές
και τη δύναμη του Σωτήρα. Τους είπε: "Έως τώρα δεν ητήσατε
ουδέν εν τω ονόματί μου." (Ιωάν. ις΄24). Τους εξήγησε ότι το μυστικό της επιτυχίας τους ήταν να ζητήσουν δύναμη και χάρη στο
όνομά Του. Αυτός θα παρουσιαζόταν στον Πατέρα για να υποβάλει την παράκλησή Του γι'αυτούς. . . .
Δεν υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη που να κατέχει δύναμη
την οποία δεν έλαβε από το Θεό. Η πηγή από την οποία προέρχεται αυτή η δύναμη, είναι διαθέσιμη και για την πιο αδύνατη ύπαρξη. Ο Ιησούς είπε: "΄Ο,τι αν ζητήσητε εν τω ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, διά να δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υιώ. Εάν ζητήσητέ
τι εν τω ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό." (Ιωάν. ιδ΄13,14).»
Ζ.Χ. 640,641.
Ο Θεός ευαρεστείται να μας εισακούει
Πρέπει όχι μόνο να προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού,
αλλά και με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εξηγείται
και η σημασία της φράσης: "Αυτό το πνεύμα ικετεύει υπέρ ημών
διά στεναγμών αλαλήτων." (Ρωμ. η΄26). Αγάλλεται ο Θεός να
απαντήσει σε τέτοια προσευχή. ΄Οταν με θέρμη προφέρουμε
προσευχή στο όνομα του Χριστού, αυτή η ίδια η θέρμη αποτελεί
εγγύηση ότι ο Θεός απαντάει στη δέησή μας "υπέρ πάντα όσα
ζητούμεν ή νοούμεν." (Εφεσ. γ΄20).» Ζ.Χ. 107.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Καθ'εκάστην ημέραν θέλω σε ευλογεί, και θέλω αινεί το όνομά
σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα.» Ψαλμ. ρμε΄2
«Πέτρα μου και φρούριόν μου είσαι, και ένεκεν του ονόματός σου
οδήγησόν με.» Ψαλμ. λα΄3.
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45. Η ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω, συμφέρει εις εσάς να
απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν
θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει
αυτόν προς εσάς.» Ιωάν. ις΄7.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
΄Οταν ο Ιησούς ήταν στη γη, πώς περνούσε ένα μεγάλο μέρος
του καιρού Του; Επάνω σε ποιο θέμα κήρυττε το συχνότερον;
ΑΠΆΝΤΗΣΗ:
Ο Ιησούς περνούσε πολύν καιρό προσευχόμενος
«Η εργασία Του έπαιρνε ολόκληρη την ημέρα. Έπειτα περνούσε τη νύχτα προσευχόμενος, για να έχει την αναγκαία δύναμη
να καταπολεμήσει τον εχθρό και να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι
έρχονταν να Του ζητήσουν συμπαράσταση.» G.W. 115.
Η προσευχή αποτελούσε μέρος του καθημερινού προγράμματός Του
«Αφού περνούσε ώρες με το Θεό, ερχόταν κάθε πρωί για να
φέρει στους ανθρώπους το φως του ουρανού. Κάθε μέρα έπαιρνε
νέο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Νωρίς το πρωί ο Θεός Τον
ξυπνούσε από τον ύπνο Του, και έχριε την ψυχή Του και τα χείλη
Του με τη χάρη Του για να μεταδώσει και Αυτός σε άλλους.» Λ.Ζ.
99.
Οι μαθητές συγκινούντο από τις κατ'ιδίαν προσευχές Του
«Ακούοντάς Τον οι μαθητές συγκινήθηκαν βαθύτατα. Πρόσεξαν ότι συχνά ο Χριστός περνούσε ώρες ολόκληρες μόνος Του
επικοινωνώντας με τον Πατέρα Του. . . . Οι ώρες που περνούσε
συντροφιά με το Θεό, Τον βοηθούσαν να ξεκινάει κάθε πρωί για
να φέρει το φως του ουρανού στους ανθρώπους. Οι μαθητές κατάλαβαν τη σχετικότητα των πολύωρων προσευχών Του με την
επιτυχία των λόγων και των έργων Του.» Ε.Ο.Ο. 116,117.
«Συχνά πέρασε νύχτες ολόκληρες προσευχόμενος επάνω στο
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βουνό.» Ζ.Χ. 395.
Το κύριο θέμα του κηρύγματός Του
«Ο Χριστός, ο Μέγας Διδάσκαλος, μπορούσε να εκλέξει ανάμεσα σε μια απειρία θεμάτων, αλλά επάνω σε αυτό που επέμενε
περισσότερο, ήταν το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Πόσα θαυμάσια πράγματα προείπε στην εκκλησία Του με βάση αυτό το
χάρισμα! Και όμως, ποιο είναι το θέμα το οποίο περισσότερο παραμελείται σήμερα; Ποια υπόσχεση είναι η ολιγότερο εκπληρωμένη. Κάπου-κάπου μιλάμε για το ΄Αγιο Πνεύμα, έπειτα εγκαταλείπουμε αυτό το θέμα.» 1S.M. 156,157.
Αυτή η ευλογία φέρνει και όλες τις άλλες
«Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η πρώιμη βροχή, και τα αποτελέσματα υπήρξαν ένδοξα. Αλλά η όψιμη βροχή θα είναι ακόμη πιο άφθονη.
Ο Χριστός διακήρυξε ότι η θεία επιρροή του Πνεύματος θα είναι με τους μαθητές Του μέχρι τέλους. Αλλά αυτή η υπόσχεση δεν
εκτελείται όσο θα έπρεπε. Και, κατά συνέπεια, η εκπλήρωσή της
δεν πραγματοποιείται όπως θα έπρεπε να γίνει. Και σαν αποτέλεσμα, ακολουθεί πνευματικό σκοτάδι, ξηρασία, παρακμή, θάνατος. Θέματα ελάχιστης σπουδαιότητας απασχολούν τη σκέψη, και
λείπει η θεία δύναμη - αναγκαία στην ανάπτυξη και ευημερία της
εκκλησίας - που φέρνει μαζί της και τις άλλες ευλογίες, αν και
προσφέρεται στην πληρότητά της.
Είναι η έλλειψη του Αγίου Πνεύματος που καθιστά την ευαγγελική διακονία τόσο αδύνατη.» 8T.C. 21.
«Ζητήστε με επιμονή το ΄Αγιο Πνεύμα. Ο Κύριος είναι διατεθειμένος να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις Του.» 8T.C. 23.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Μη με απορρίψης από του προσώπου σου, και το Πνεύμα το ΄Αγιόν σου μη αφαιρέσης απ'εμού. Απόδος την αγαλλίασιν της σωτηρίας σου, και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριξόν με.» Ψαλμ.
να΄11,12.
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46. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΑΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Διότι είς Θεός, είς και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς.» Α΄Τιμ. β΄5.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς μπορεί κανείς να καταλάβει το μεσιτικό έργο του Χριστού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Να μελετήσει το μεσιτικό έργο Του
«Στον ευαγγελιστή Ιωάννη, στο νησί της Πάτμου, ο Θεός εμπιστεύθηκε τις αποκαλύψεις Του που προόριζε για το λαό Του. Μελετήστε αυτές τις αποκαλύψεις. . . . Αποθαυμάστε τη ζωή και το
χαρακτήρα του Χριστού και μελετήστε το μεσιτικό έργο Του. Εκεί
βρίσκονται η άπειρη σοφία, η άπειρη αγάπη, η άπειρη δικαιοσύνη,
το άπειρο έλεος.» 6.T.C. 59.
Ο Χριστός είναι ο δεσμός που μας ενώνει με το Θεό
«Ο Χριστός είναι ο δεσμός που ενώνει το Θεό με τον άνθρωπο. Υποσχέθηκε την προσωπική μεσιτεία Του. Τοποθετεί όλη τη
δύναμη της δικαιοσύνης Του από το μέρος του ικετεύοντος. . . .
΄Οταν πλησιάζουμε στο Θεό, δυνάμει των αξιών του Λυτρωτή, ο
Χριστός μάς παίρνει από το μέρος Του, περιβάλλοντάς μας με τον
ανθρώπινο βραχίονά Του, ενώ με το θείο Του βραχίονα πιάνει το
θρόνο του άπειρου Θεού. . . . Υποσχέθηκε να ακούσει τις παρακλήσεις μας και να μας απαντήσει.
Ναι, ο Χριστός έγινε ο μεσάζων στην προσευχή μεταξύ Θεού
και ανθρώπων.» 8T.C. 178.
Ο Ιησούς είναι αντιπρόσωπός μας
«Τα λόγια που λέχθηκαν για τον Ιησού στον Ιορδάνη "ούτος
είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην", συμπεριλαμβάνουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Θεός μίλησε
στον Ιησού ως αντιπρόσωπό μας. . . . Η δόξα που περιέβαλε τον
Ιησού είναι η υπόσχεση της αγάπης του Θεού για μας. Μας μιλάει
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για τη δύναμη της προσευχής - πώς η ανθρώπινη φωνή μπορεί
να φθάσει στις ουράνιες αυλές. . . . Η φωνή που μίλησε στον Ιησού, λέει σε κάθε ψυχή: "Τούτο είναι το τέκνο μου το αγαπητόν,
εις το οποίον ευηρεστήθην".» Ζ.Χ. 84.
Η Θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα
«Ο Σωτήρας αγωνιούσε να κατανοήσουν οι μαθητές Του για
ποιο σκοπό η Θεότητά Του ταυτίσθηκε με την ανθρωπότητα. . . .
Ο Θεός φανερώθηκε διαμέσου Αυτού για να φανερωθεί έπειτα και
σε εκείνους. Ο Ιησούς δεν αποκάλυψε ιδιότητες, ούτε εξάσκησε
δυνάμεις που ήταν απρόσιτες στους ανθρώπους αν εκείνοί στερέωναν την πίστη τους σε Αυτόν. ΄Ολοι οι οπαδοί Του πρέπει να
κατέχουν την τέλεια ανθρώπινη φύση Του, αν θέλουν να υποταχθούν στο Θεό όπως Εκείνος υποτάχθηκε.» Ζ.Χ. 639.640.
Η μεσιτεία του Χριστού είναι ουσιώδης στο σχέδιο της
σωτηρίας
«Το μεσιτικό έργο του Χριστού για τον άνθρωπο στο ουράνιο
αγιαστήριο είναι εξίσου σημαντικό μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας,
όπως και ο θάνατός Του επάνω στο σταυρό. Με το θάνατό Του
εγκαινίασε το έργο που, μετά την ανάστασή Του, ανέβηκε να ολοκληρώσει στον ουρανό. . . . Ο Ιησούς έκανε διάνοιξη του δρόμου
προς το θρόνο του Πατέρα, και με τη μεσιτεία Του οι διακαείς
επιθυμίες όλων όσοι Τον πλησιάζουν με πίστη, είναι δυνατόν να
παρουσιάζονται ενώπιον του Θεού.» Τ.Π.Σ. 583.
Τι σημαίνει προσευχή στο όνομα του Ιησού;
«Το να προσεύχεται κανείς στο όνομα του Χριστού έχει μεγάλη
σημασία. Σημαίνει ότι πρέπει να δεχθούμε το χαρακτήρα Του, να
φανερώσουμε το πνεύμα Του, και να μιμούμαστε τα έργα Του. . .
Αυτός σώζει ανθρώπους όχι μέσα στις αμαρτίες τους, αλλά τους
βγάζει από τις αμαρτίες τους, και εκείνοι που Τον αγαπούν, θα
δείξουν την αγάπη τους με την υπακοή.» Ζ.Χ. 641.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
«Δίδαξόν με, Κύριε, την οδόν σου, και θέλω περιπατεί εν τη αληθεία σου. Προσήλωσον την καρδίαν μου εις τον φόβον του ονόματός σου.» Ψαλμ. πς΄11.
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47. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΙΚΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΑ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να
σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου.» Εφεσ.
ς΄11.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιο είναι το μέσον να νικήσουμε το Σατανά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το τίμημα της ασφάλειας
«Στον αγώνα με τις σατανικές δυνάμεις υπάρχουν αποφασιστικές στιγμές που δίνουν τη νίκη είτε με το μέρος του Θεού, είτε
με το μέρος του άρχοντα του κόσμου τούτου. Αν αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα αυτόν δεν είναι σε εγρήγορση και ζέοντες,
αν δεν προσεύχονται για να ζητήσουν σοφία και δεν εμμένουν
στην προσευχή, . . . ο Σατανάς θα έχει τη νίκη, ενώ θα μπορούσε
να είχε νικηθεί από τα στρατεύματα του Κυρίου.
Η πνευματική αγρυπνία για τον καθένα μας είναι το τίμημα της
ασφάλειας. Μη πλησιάστε στο Σατανά ούτε με το δάκτυλό σας,
από φόβο μη σας καταλάβει έπειτα.» 6B.C. 1094.
«Η προσευχή μάς ενώνει μεταξύ μας και δίνει στην εξασθενημένη και αμήχανη ψυχή νέα δύναμη να νικήσει τον κόσμο, τη
σάρκα και το κακό. Η προσευχή ανατρέπει τις επιθέσεις του Σατανά.» Λ.Σ. 189.
Ο αγώνας κατά του Σατανά είναι ισόβιος
«Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα - έναν ισόβιο αγώνα με το
Σατανά και τους δελεαστικούς πειρασμούς του. Ο εχθρός θα μεταχειρισθεί κάθε μέσον, κάθε πανουργία για να παγιδεύσει την
ψυχή. Και για να κερδίσουμε το στέφανο της ζωής πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή, επίμονη προσπάθεια.» Μ.Σ.Ν. 89.
«Πρέπει να ενδυθούμε όλη την πανοπλία του Θεού και να είμαστε έτοιμοι σε κάθε στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις
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του σκότους. ΄Οταν οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες μάς καταβάλουν, ας πάμε στο Θεό και να ικετεύσουμε την αρωγή Του. Δε θα
μας αφήσει να επιστρέψουμε κενοί, αλλά θα μας δώσει τη δύναμη
και τη χάρη να νικήσουμε τον εχθρό.» E.W. 46.
Τι συμβαίνει όταν κανείς παραμελεί την προσευχή ή όταν
προσεύχεται τυχαία;
«Παραμελώντας την προσευχή, ή προσευχόμενοι όταν μας
βολεύει, χάνουμε την επαφή με το Θεό. Το πνευματικό αίσθημα
αμβλύνεται, η θρησκεία χάνει την υγεία και τη ζωτικότητά της.»
G.W. 255.
Προσοχή
«Προσέχετε μήπως αμελείτε την ατομική προσευχή και τη μελέτη του λόγου του Θεού. Αυτά είναι τα όπλα σας εναντίον εκείνου που αγωνίζεται να εμποδίσει την πρόοδό σας προς τον ουρανό. Η πρώτη αμέλεια της προσευχής και της μελέτης της Βίβλου
κάνει ευκολότερη τη δεύτερη αμέλεια.» Μ.Σ.Ν. 82
Οι εισηγήσεις του Σατανά
Η προσευχή της πίστης είναι η μεγάλη δύναμη του Χριστιανού,
και θα νικήσει ασφαλώς το Σατανά. Γι'αυτό θέλει να μας κάνει να
πιστέψουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη να προσευχηθούμε. Απεχθάνεται το όνομα του Ιησού, του Συνηγόρου μας. Και όταν πλησιάζουμε σε Αυτόν με ζέση για να ζητήσουμε βοήθεια, οι σατανικές
δυνάμεις πανικοβάλλονται. Η αμέλειά μας στην προσευχή βολεύει
πολύ καλά το σχέδιο του Σατανά, γιατί υποκύπτουμε ευκολότερα
στα ψευδή θαύματά Του. Μια κλήση που στέλνεται στον ουρανό
από τον πιο ταπεινό των αγίων, προκαλεί περισσότερο φόβο στο
Σατανά από ό,τι οι αποφάσεις των υπουργών και οι διαταγές των
βασιλέων.» 1T.C. 296.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Στήριξον τα διαβήματά μου εν ταις οδοίς σου, διά να μη σαλευθώσιν οι πόδες μου.» Ψαλμ. ιζ΄5.

98

48. Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Πάντες δε οι υιοί σου θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Κυρίου, και θέλει είσθαι μεγάλη η ειρήνη των υιών σου.» Ησ.
νδ΄13.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι μπορώ να κάνω για να ετοιμάσω τα παιδιά μου για την αιώνια
ζωή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο ουρανός είναι ανοικτός στις προσευχές όλων των μητέρων
«΄Οταν ο Χριστός, γονατισμένος στην όχθη του Ιορδάνη μετά
το βάπτισμά Του, παρουσίασε τις προσευχές Του υπέρ της ανθρωπότητας, οι ουρανοί ήταν ανοικτοί. Το Πνεύμα του Θεού, όμοιο με περιστερά από πυρωμένο χρυσό, πετούσε γύρω από τη
μορφή του Χριστού, και μια φωνή ερχόμενη από τον ουρανό έλεγε: "Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην." Ποια έννοια έχει αυτό για σας; Αυτό σημαίνει ότι ο ουρανός
είναι ανοικτός στις προσευχές σας. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν
δεκτές στο όνομα του αγαπητού Υιού. Οι θύρες του ουρανού είναι
ανοικτές για όλες τις μητέρες οι οποίες θέλουν να επιθέσουν το
φορτίο τους στα πόδια του Σωτήρα. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός
περιβάλλει την ανθρώπινη φυλή με τον ανθρώπινο βραχίονά
Του, ενώ με το θείο Του βραχίονα πιάνει το θρόνο του άπειρου
Θεού, ενώνοντας έτσι τον άνθρωπο με το Θεό, τη γη με τον ουρανό.» C.G. 525,526.
Ένα πολύτιμο προνόμιο
«Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μάθημα για τις μητέρες όλων
των εποχών. ΄Οταν έχουν κάνει όλα όσα μπορούσαν για το καλό
των παιδιών τους, μπορούν να τα οδηγήσουν στον Ιησού. Ακόμη
και τα μωρά στην αγκαλιά των μητέρων τους είναι πολύτιμα στα
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μάτια Του. . . . Θα τα δεχθεί και θα τα ευλογήσει. Στις μητέρες και
στα παιδιά θα δώσει ειρήνη, ελπίδα και ευτυχία. Αυτό είναι ένα
πολύτιμο προνόμιο που ο Χριστός παραχώρησε σε όλες τις μητέρες.» Α.Η. 274.
Οι προσευχές των χριστιανών μητέρων φέρνουν καρπούς
«Ο Πατέρας όλων δεν παραμελεί να ακούει τις προσευχές των
χριστιανών μητέρων. . . . Δε θα απορρίψει τις προσευχές σας,
αφήνοντας εσάς και τους δικούς σας εκτεθειμένους στις επιθέσεις
του Σατανά τη μεγάλη ημέρα της τελικής σύρραξης. Σε σας έγκειται να εργασθείτε με απλότητα και πιστότητα, και ο Θεός θα στερεώσει το έργο των χεριών σας.» C,G. 526.
«Το ισόβιο έργο το οποίο εκτελείται επάνω στη γη, αναγνωρίζεται στις ουράνιες αυλές σαν ένα καλώς επιτελεσθέν έργο. Με
ανέκφραστη χαρά οι γονείς βλέπουν το διάδημα, το ένδυμα, την
άρπα που εναποτίθενται στα παιδιά τους. Ο σπόρος τον οποίον
έσπειραν με δάκρυα και προσευχές, που είχε φανεί ότι σπάρθηκε
μάταια, τελικά καρποφορεί και συνάγουν το θερισμό με ευφροσύνη. Τα παιδιά τους λυτρώθηκαν.» C.G. 569.
Η επιρροή διαρκεί αιώνια
«Η επιρροή μιας μητέρας που προσεύχεται και φοβάται το
Θεό, θα διαρκήσει στην αιωνιότητα. Ακόμη και όταν πεθάνει, το
έργο της μένει.» 4T.C. 500.
Κλήση για προσευχή
«Αν ποτέ υπήρξε καιρός που κάθε σπίτι θα έπρεπε να είναι
σπίτι προσευχής, είναι ακριβώς τώρα.» 7T.C. 42.
«Με ειλικρινείς, θερμές προσευχές, οι γονείς θα έπρεπε να
υψώσουν φραγμούς γύρω από τα παιδιά τους. Να προσεύχονται
με πλήρη πίστη, ώστε ο Κύριος να κατοικεί μέσα τους και οι άγγελοι να διαφυλάττουν αυτούς και τα παιδιά τους από τις παγίδες
του Σατανά.» 4T.C. 42,43.
«Οι γονείς να αναζητήσουν το Θεό για να οδηγηθούν στο έργο
τους. Γονατισμένοι ενώπιόν Του, θα αποκτήοουν σαφή γνώση
των μεγάλων ευθυνών τους και θα μπορούν να εμπιστευθούν τα
παιδιά τους σε Αυτόν ο οποίος δεν κάνει λάθος ποτέ στις συμβουλές και υποδείξεις που δίνει.» Α.Η. 321.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, βοήθησέ με να θέσω τον εαυτό μου κατά μέρος για να διεκδικήσω τις υποσχέσεις Σου για τους θησαυρούς που έχεις εμπιστευθεί στις φροντίδες μου. Να επιτρέψεις στα παιδιά μου να
λάβουν μια μέρα το στέφανο της δόξας.
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49. ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση
εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα,
καθ'ομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάσωμεν
λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να
λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν
καιρώ χρείας.» Εβρ. δ΄15,16.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ο Θεός μπορεί να μας συνδράμει στις υλικές καθώς και στις
πνευματικές ανάγκες μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Λαμβάνουμε από το Θεό μια ιδιαίτερη πρόσκληση
«Ερχόμαστε στο Θεό με μια ιδιαίτερη πρόσκληση και Αυτός
περιμένει να μας υποδεχθεί στην αίθουσα των ακροάσεών Του. .
. . Αυτοί που ποθούν την ευλογία του Θεού, ας κτυπήσουν τη
θύρα του ελέους, και ας περιμένουν με βεβαιότητα λέγοντας: Εσύ
είπες, Κύριε, ότι, "πας ο αιτών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και
εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή".» Ε.Ο.Ο. 148.
Μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθειά Του για όλες τις ανάγκες μας
«Μπορούμε να αναφέρουμε στο Θεό με την απλότητα μικρού
παιδιού τι ακριβώς μας χρειάζεται. Μπορούμε να Του μιλήσουμε
για τις επίγειες ανάγκες μας, ζητώντας ψωμί και ρούχα, όπως
ακριβώς κάνουμε όταν Του ζητάμε τον άρτο της ζωής και το ένδυμα της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο ουράνιος Πατέρας μας ξέρει
ότι έχουμε ανάγκη από όλα αυτά και μας προσκαλεί να τα ζητήσουμε από Αυτόν. Η κάθε χάρη πραγματοποιείται διαμέσου του
ονόματος του Χριστού. Ο Θεός τιμάει το όνομα αυτό και εφοδιάζει
κάθε χρεία σας με τον πλούτο της γενναιοδωρίας Του.» Ε.Ο.Ο.
150,151
«Τα δώρα Εκείνου ο οποίος έχει όλη τη δύναμη στον ουρανό
και στη γη, βρίσκονται στη διάθεση των παιδιών του Θεού. Δώρα
τόσο πολύτιμα που μας απονέμονται ως αποτέλεσμα της ανυπολόγιστης θυσίας του αίματος του Λυτρωτή. Δώρα τέτοια που ικανοποιούν τη σφοδρότερη επιθυμία της ψυχής, δώρα που διαρ101

κούν στην αιωνιότητα θα λάβουν και θα απολαύσουν όλοι όσοι
έρχονται στο Θεό σαν τα μικρά παιδιά.» Ε.Ο.Ο. 151.
Ο Θεός επιθυμεί πολύ να μας δώσει υλικές ευλογίες
«Λαχταράει να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τόσο τα υλικά
όσο και τα πνευματικά θέματα. Μπορεί να οξύνει τη διάνοιά μας.
Μπορεί να μας δώσει ευθυκρισία και επιδεξιότητα. Ας θέσουμε τα
τάλαντά μας στην υπηρεσία Του, ας ζητήσουμε από το Θεό σοφία
και θα μας τη δώσει.» Λ.Ζ. 107.
Στη στιγμή της δοκιμασίας
«"Έλθετε προς με", είναι η πρόσκλησή Του. Οποιεσδήποτε είναι οι ανησυχίες και οι δοκιμασίες σου, παρουσίασε την υπόθεσή
σου στον Κύριο.» Ζ.Χ. 302.
Πλησιάστε με παρρησία
«Ο ουρανός είναι ανοικτός στις προσευχές μας και έχουμε την
πρόσκληση να πλησιάσουμε "μετά παρρησίας εις τον θρόνον της
χάριτος διά να λάβωμεν βοήθειαν εν καιρώ χρείας." (Εβρ. δ΄16).
Οφείλουμε να πλησιάσουμε στο Θεό με πίστη, έχοντας την
πεποίθηση ότι θα λάβουμε αυτά τα πράγματα τα οποία Του ζητάμε.» 5B.C.1078.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, Σε ευχαριστώ που έχω την πρόσβαση στο θρόνο της χάρης, και που με έχεις προσκαλέσει να Σε πλησιάσω, για να λάβω
τις υλικές ευλογίες καθώς και τις πνευματικές. Πόσο η συμπάθειά
Σου είναι μεγάλη!
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50. ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Κράξον προς εμέ και θέλω σοι αποκριθή, και σοι δείξει
μεγάλα απόκρυφα, τα οποία δεν γνωρίζεις.» Ιερ. λγ΄3.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Μπορεί ο Σατανάς να μιμηθεί τη θεία απάντηση των προσευχών
μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για κάθε ευλογία ο Σατανάς έχει μια απομίμηση
«΄Οταν ο Κύριος είναι στο έργο για να μας δώσει μια αυθεντική
ευλογία, ο Σατανάς ετοιμάζει μια απομίμηση για να εκμηδενίσει το
αληθινό έργο του Θεού.» 1S.M. 142.
Η πείρα εκείνων οι οποίοι απέρριψαν το φως στο 1844
«Τους είδα να ενατενίζουν στο θρόνο και να προσεύχονται:
"Πατέρα, δώσε μας το Πνεύμα Σου." Ο Σατανάς εμφυσούσε τότε
σε αυτούς μια κακοποιό επιρροή, όπου υπήρχε φως και πολλή
δύναμη, αλλά όχι αγάπη, χαρά και ειρήνη. Ο σκοπός του Σατανά
ήταν να τους πλανήσει, και μαζί με αυτούς και τα τέκνα του
Θεού.» E.W. 50.
Τη στιγμή της αφύπνισης ο Σατανάς θα κάνει μια μεγάλη
απομίμηση
«Πριν ξεσπάσει η τελική κρίση του Θεού επάνω στη γη, θα εκδηλωθεί τέτοια αφύπνιση της αρχικής θεοσέβειας από μέρους του
λαού Του, που όμοια δεν έχει ξαναπαρουσιασθεί από την εποχή
των αποστόλων. Το Πνεύμα και η δύναμη του ουρανού θα περιβάλλουν τους δούλους του Θεού. . . . Αυτό το έργο επιθυμεί να το
εμποδίσει ο εχθρός των ψυχών. και πριν φθάσει η ώρα της δραστηριότητας αυτής, θα προσπαθήσει να το ματαιώσει, αντικαθιστώντας το με ένα άλλο επίπλαστο. Θα κάνει να φανεί ότι τις
εκκλησίες εκείνες που ο ίδιος επηρεάζει ακόμη με την απατηλή
του δύναμη, ο Θεός τις επισκέπτεται με ιδιαίτερες ευλογίες Του.
Θα παρουσιάζει πράγματα έτσι που οι άνθρωποι να τα εκλαμβάνουν σαν σπουδαίες πνευματικές εκδηλώσεις. Πλήθη ολόκληρα
θα πανηγυρίζουν ότι ο Θεός εργάζεται κατά ένα θαυμάσιο τρόπο
γι'αυτούς, ενώ στην πραγματικότητα άλλο είναι το πνεύμα που
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ενεργεί. Ο Σατανάς θα επιζητήσει να επεκτείνει την επιρροή του
επάνω στο χριστιανικό κόσμο..» Τ.Π.Σ. 553,554.
Ο Σατανάς θα δώσει πνευματική πείρα σε εκείνους που
προσεύχονται στο Θεό, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να υπακούσουν σε Αυτόν
«Ακόμη και στις πιο ρητές εντολές του Θεού, άνδρες και γυναίκες θα ακολουθήσουν τις δικές τους κλίσεις, έπειτα θα τολμήσουν
να προσευχηθούν στο Θεό για να τους επιτρέψει να ενεργήσουν
αντίθετα από την αποκαλυφθείσα θέλησή Του. Ο Κύριος δεν ευαρεστείται σε παρόμοιες προσευχές. Ο Σατανάς στέκεται δίπλα στα
πρόσωπα αυτά, όπως έκανε με την Εύα στην Εδέμ, τους εντυπωσιάζει και εξάπτει το πνεύμα τους, και αυτοί αφηγούνται μετά ότι ο
Κύριος τους έδωσε μια θαυμάσια πείρα. Αλλά μια αληθινή πείρα
δεν μπορεί παρά να είναι σε τέλεια αρμονία με τους θείους και
φυσικούς νόμους.» 3T.C. 72,73.
Η ανάγκη μας
«Κάθε είδος φανατισμού, πλανημένες θεωρίες που διατείνονται ότι είναι αλήθεια, θα εκδηλωθούν στον κόλπο του λαού του
Υπολοίπου.» 2S.M. 14.
«Η διάκρισή μας πρέπει να είναι εκλεπτυσμένη από τη θεία
φώτιση για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε το Πνεύμα που
είναι από το Θεό. . . . Αν είμαστε συνεχώς προσεκτικοί, καλώς.
Αν όχι, θα νικηθούμε από τον εχθρό.» 2S.M. 14,15.
«Αν οικοδομούμε με πίστη, θα είμαστε σε ασφάλεια κάτω από
την προστασία του Παντοδυνάμου.» 5T.C. 297.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, βοήθησέ με κάθε μέρα να οικοδομούμαι στην πίστη, για να μπορέσω να προφυλαχθώ από τις ισχυρές απάτες του
Σατανά.
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51. Η ΠΙΣΤΗ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΕΔΑΦΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις
πραγμάτων μη βλεπομένων.» Εβρ. ια΄1.
«Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις
αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν, πρέπει να
πιστεύση ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν.» Εβρ. ια΄6
«Παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία.» Ρωμ. ιδ΄
23β.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Μέχρι ποιου σημείου εξαρτάται η απάντηση των προσευχών μας
από την πίστη; Τι είναι η προσευχή της πίστης;
ΑΠΆΝΤΗΣΗ:
Η πίστη είναι ο μόνος τρόπος να πλησιάσουμε στο Θεό
«Η πίστη είναι το πνευματικό χέρι που εγγίζει το θείο άπειρο.»
6T.C.467.
«Η πίστη είναι το χέρι με το οποίο η ψυχή έρχεται σε επαφή με
τις θεϊκές προσφορές της χάρης και της ευσπλαχνίας.» Π.Π. 417.
«Τι δύναμη υπάρχει στην ειλικρινή πίστη και προσευχή! Είναι
δύο βραχίονες με τους οποίους ο άνθρωπος πιάνει την άπειρη
δύναμη και αγάπη.» G.W. 259.
Η πίστη δεν είναι ο Σωτήρας μας
«Με την πίστη δεχόμαστε τη χάρη του Θεού, το χέρι με το οποίο πιάνουμε το Χριστό και οικειοποιούμαστε τις αρετές Του, τη
θεραπεία από την αμαρτία.» Ζ.Χ. 145.
Ο Θεός μάς τείνει το χέρι
«Ο Θεός μάς βοηθάει να πιασθούμε σταθερά από τη θεότητα
του Χριστού, για να φθάσουμε στην τελειότητα του χαρακτήρα.»
Ζ.Χ. 95.
Η πίστη βλέπει στο πρόσωπο του Ιησού το Μεσίτη μας
«Η πίστη βλέπει τον Ιησού, το Μεσίτη μας, να στέκεται στα δεξιά του Θεού.» G.W. 123.
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«Στέκεται στο βωμό της ευσπλαχνίας και παρουσιάζει στο Θεό
τις προσευχές αυτών που επιθυμούν τη βοήθειά Του.» Ζ.Υ. 58.
«΄Οταν οι ειλικρινείς και ταπεινές προσευχές του αμαρτωλού
ανέρχονται προς το θρόνο του Θεού, ο Χριστός τις αναμιγνύει με
τις αξίες της προσωπικής Του ζωής και της τέλειας υπακοής Του.
Αυτό το θυμίαμα αρωματίζει τις προσευχές μας. Έχει αναλάβει να
μεσιτεύει για μας, και ο Πατέρας ακούει πάντοτε τον Υιό.» S.D.G.
22.
Ορισμός της προσευχής της πίστης
« Η πίστη η οποία ανέρχεται από μια ειλικρινή καρδιά, σε όμοιο τόνο που θα απεύθυνε κανείς εδώ κάτω σε ένα φίλο για να
του ζητήσει μια χάρη επάνω στην οποία βασίζεται, είναι η αληθινή
προσευχή της πίστης.» M.L.Τ. 19.
Το θέλημα της αληθινής πίστης
«Η αυθεντική πίστη είναι θεμελιωμένη επάνω στις υποσχέσεις
και στους όρους της Γραφής.» G.W. 260.
«Δεν πρέπει να βασιζόμαστε, στην πίστη μας, αλλά στις υποσχέσεις του Θεού.» Μ.Σ.Ν. 97.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Η πίστη μου σε Σε
στηρίζεται, Χριστέ,
Αμνέ Θεού.
Δέξε μου την ευχή,
σώσε μου την ψυχή,
κάνε με μαθητή
και δούλο Σου.
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52. ΠΩΣ Ο ΕΝΩΧ ΒΑΔΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και περιεπάτησεν ο Ενώχ μετά του Θεού, και δεν ευρίσκετο πλέον, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός.» Γέν. ε΄24.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τι σημαίνει «περιεπάτησεν ο Ενώχ μετά του Θεού»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η σιωπηλή προσευχή κατά την εργασία
«Περιφερόμενος κανείς στις καθημερινές ασχολίες του, πρέπει
να υψώνει τη φωνή του στο Θεό με την προσευχή. Αυτές οι σιωπηλές παρακλήσεις ανέρχονται σαν θυμίαμα μπροστά στο θρόνο
της χάρης, και τα σχέδια του εχθρού ματαιώνονται. . . . Έτσι βάδισε ο Ενώχ με το Θεό. Και ο Θεός ήταν γι'αυτόν η βοήθεια που δεν
έλειπε ποτέ στη στιγμή της ανάγκης. . . .
Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής. Είναι το μυστικό της
πνευματικής δύναμης. Δε θα μπορούσε κανείς να την αντικαταστήσει με κανένα άλλο μέσον χάρης, διατηρώντας συγχρόνως και
την υγεία της ψυχής. Η προσευχή θέτει την ψυχή σε άμεση επαφή
με την πηγή της ζωής. Ενδυναμώνει τα νεύρα και τους μύες της
θρησκευτικής πείρας.» G.W. 254,255.
Η αδιάλειπτη προσευχή
«Θα ήθελα να κάνω να αισθανθούν όλοι όσοι μοχθούν στο έργο του Θεού τη μεγάλη ανάγκη της ειλικρινούς και αδιάλειπτης
προσευχής. Αυτοί δε θα είναι συνέχεια επί των γονάτων, όμως οι
καρδιές τους θα ανέρχονται προς τον Κύριο. Έτσι ο Ενώχ βάδιζε
με το Θεό.» 5T.C. 596.
«Το ότι ο Ενώχ περπάτησε με το Θεό, δε σημαίνει ότι βρισκόταν σε έκσταση ή σε οράσεις, αλλά ότι ήταν συνεχώς μαζί Του σε
όλα τα καθήκοντα της καθημερινής ζωής Του. . . . Στην οικογένεια του και στις σχέσεις του με τους λοιπούς ανθρώπους σαν
σύζυγος, πατέρας, φίλος και πολίτης υπήρξε σταθερός και ακλόνητος δούλος του Κυρίου.» Π.Π. 66,67.
Είναι ο τύπος του λαού του Υπολοίπου
«Ο θεάρεστος χαρακτήρας του προφήτη αυτού παριστάνει την
κατάσταση της αγιοσύνης στην οποία πρέπει να φθάσουν αυτοί
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που είναι "οι ηγορασμένοι από της γης" (Εβρ. ια΄5, Αποκ. ιδ΄3). . .
. ΄Οπως ο Ενώχ, θα προειδοποιούν τον κόσμο για τη δεύτερη
έλευση του Κυρίου και για τις τιμωρίες που θα ακολουθήσουν την
παράβαση. Με την άγια συνομιλία τους και με το παράδειγμά τους
θα καταδικάζουν τις αμαρτίες των ασεβών. ΄Οπως ο Ενώχ μετατέθηκε στον ουρανό πριν από την καταστροφή του κόσμου με
νερό, έτσι οι ζώντες δίκαιοι θα μεταφερθούν από τη γη πριν αυτή
καταστραφεί με φωτιά.» Π.Π. 71.
Ζούσε σε ουράνιους τόπους
«Η καρδιά του Ενώχ υπεραγαπούσε τους αιώνιους θησαυρούς. Είχε αποθαυμάσει την ουράνια πόλη. Είχε δει το Βασιλιά
της δόξας στο μέσον της Σιών. ΄Οσο η αδικία υπερίσχυε, τόσο πιο
θερμή ήταν η επιθυμία του για τις ουράνιες αυλές. . . .
"Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον
Θεόν." (Ματθ. ιε΄8). Επί τριακόσια χρόνια ο Ενώχ αναζητούσε την
καθαρότητα της καρδιάς για να είναι σε αρμονία με τον ουρανό.
Επί τρεις αιώνες βάδιζε με το Θεό. Ημέρα με την ημέρα επιθυμούσε μια πιο στενή επικοινωνία, και αυτή γινόταν όλο και στενότερη, μέχρι που ο Θεός τον αφάρπαξε. Στεκόταν στο κατώφλι του
άφθαρτου κόσμου. Ένα βήμα τού έμενε για να περάσει στην κατοικία των μακαρίων. Και τότε άνοιξαν οι θύρες, συνέχισε η οδοιπορία με το Θεό, η οποία υπήρχε επάνω στη γη, και δρασκέλισε
το κατώφλι της αγίας πόλης. . . . Ακριβώς στην επικοινωνία αυτή
μας καλεί ο Θεός.» 8T.C. 330,331.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Ουράνιε Πατέρα, είθε, όπως ο Ενώχ πριν από τη μετάθεσή του,
να λάβουμε και εμείς τη μαρτυρία ότι έχουμε ευαρεστήσει το Θεό.
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53. Η ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
ΕΔΑΦΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ:
«Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι
και δυνάμει Ηλίου, διά να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα, και τους απειθείς εις την φρόνησιν
των δικαίων, διά να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον.» Λουκά α΄17.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποια διδασκαλία ο λαός του Υπολοίπου μπορεί να αντλήσει από
την πείρα του Ενώχ και του Ιωάννη του Βαπτιστή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η πείρα τους αντιπροσωπεύει τη δική μας
«Η πείρα του Ενώχ και του Ιωάννη του Βαπτιστή δείχνει ποια
πρέπει να είναι η δική μας πείρα. Πρέπει να μελετήσουμε τη ζωή
αυτών των ανθρώπων περισσότερο από ό,τι το κάνουμε, δηλαδή
αυτού που αναλήφθηκε στον ουρανό χωρίς να γευθεί θάνατο, και
αυτού ο οποίος πριν από την πρώτη έλευση του Χριστού κλήθηκε
να "ετοιμάση την οδόν του Κυρίου" και να κάνει "ευθείας τας τρίβους αυτού".» 8T.C. 329.
Η ετοιμασία για την υπηρεσία
«Η ζωή του Ιωάννη δεν κύλησε στην αδράνεια, ούτε σε ένα
θλιβερό ασκητισμό ή μια εγωιστική απομόνωση. Κάπου-κάπου
έβγαινε από τη διαμονή του για να αναμιχθεί με την κοινωνία των
συγχρόνων του. ΄Ηταν, εξάλλου, ένας προσεκτικός παρατηρητής
σε ό,τι συνέβαινε γύρω του. Από την ήρεμη διαμονή του ενδιαφερόταν για την εξέλιξη των γεγονότων. . . . Αισθανόταν να τον
βαραίνει η ευθύνη της αποστολής του. Στη μοναξιά, με την περισυλλογή και την προσευχή, προσπαθούσε να περιζωσθεί την
ψυχή του έχοντας μπροστά του το ζωτικό έργο.» G.W. 57.
«Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής κατά το διάστημα της ζωής του στην
έρημο, διδάχθηκε από το Θεό. Μελετούσε τις αποκαλύψεις του
Θεού στη φύση. Με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος μελετούσε
τους κυλίνδρους των προφητών. Νύχτα και μέρα, ο Χριστός ήταν
η μελέτη του, μέχρι που το πνεύμα του, η καρδιά του και η ψυχή
του πλημμύρισαν από αυτόν τον ένδοξο οραματισμό.» 8T.C. 331.
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Αποτελέσματα αυτού του πνευματικού οραματισμού
«Είδε το Βασιλιά με όλη την ωραιότητά Του και έχασε από τα
μάτια του το εγώ. Ενατένισε τη μεγαλειότητα και την αγιοσύνη
Του, και είδε τον εαυτό του ανήμπορο και ανάξιο. Έπρεπε να
αναγγείλει το μήνυμα του Θεού. Έπρεπε να βαδίσει με τη δύναμη
και τη δικαιοσύνη του Θεού. Ήταν έτοιμος να εξέλθει ως αγγελιοφόρος του ουρανού χωρίς να φοβάται τους ανθρώπους, διότι είχε
ενατενίσει το Θεό. Μπορούσε να παρασταθεί χωρίς φόβο μπροστά στους επίγειους βασιλείς, επειδή τρεμάμενος είχε προσκυνήσει το Βασιλέα των βασιλέων. Χωρίς περίπλοκες αποδείξεις και
ευέλικτες θεωρίες ο Ιωάννης διακήρυττε την αγγελία του.» 8Τ.C.
331,332.
Αυτός ο οραματισμός δημιούργησε την ταπεινοφροσύνη
«Ενατενίζοντας με πίστη στο Λυτρωτή, ο Ιωάννης ανήλθε στο
ύψος της αυταπάρνησης. Δεν επιζητούσε να ελκύσει τους ανθρώπους προς τον εαυτό του, αλλά να ανεβάσει τις σκέψεις τους
όλο και πιο ψηλά, μέχρι να φθάσουν στον Αμνό του Θεού. Ο ίδιος
δεν ήταν παρά μια φωνή, μια κραυγή στην έρημο.» 8T.C. 333.
«Η αγγελία μας είναι όμοια με αυτή του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Στη γενεά αυτή που προηγείται της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού επί των νεφελών του ουρανού, πρέπει να γίνει ένα έργο
παρόμοιο με αυτό του Ιωάννη.» 8T.C.332.
«Για να διακηρύξουμε ένα μήνυμα παρόμοιο με αυτό του Ιωάννη, πρέπει να έχουμε πνευματική πείρα όμοια με τη δική του.
Το ίδιο έργο πρέπει να επιτελεσθεί και μέσα μας. Πρέπει να ενατενίσουμε στο Θεό, και ενατενίζοντας να χάσουμε από την όρασή
μας το εγώ μας.
Ο Ιωάννης από την φύση του είχε τις αδυναμίες και τα κοινά
στην ανθρωπότητα ελαττώματα, αλλά η ψηλάφηση της θείας αγάπης τον είχε μεταβάλει.» 8T.C. 333.
ΠΡΟΣΕΥΧΗ:
Κύριε, είθε, όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να εμπλησθούμε από το
΄Αγιο Πνεύμα, για να μπορέσουμε και εμείς να εκπληρώσουμε την
αποστολή που μας έχεις εμπιστευθεί.
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