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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
 

Τα βιβλία ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι εννέα τόμοι. 
Κρίθηκε αναγκαίο να μεταφρασθεί ο τελευταίος τόμος, γιατί περιέχει 
θέματα πολύ απαραίτητα για την εποχή μας. Ήδη το ξεκίνημα του 
βιβλίου θυμίζει σύγχρονο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και τους δίδυ-
μους πύργους της Νέας Υόρκης που κατέρρευσαν.  

΄Οταν το βιβλίο γράφηκε, ήταν μια άλλη εποχή, με άλλα δεδομέ-
να. Αλλά επειδή δεν υπάρχει «ουδέν καινόν υπό τον ήλιον», θα 
βρούμε τις αντίστοιχες καταστάσεις στη σημερινή εποχή. Ακόμη, 
μπορούμε να μεταφέρουμε τα τοπωνύμια των Ηνωμένων Πολιτειών 
στα οποία αναφέρεται η Ελένη Χουάιτ σε δικά μας τοπωνύμια. Το-
ποθετώντας στη θέση της Νέας Υόρκης την Αθήνα, στη θέση της 
Βοστόνης την Πάτρα, στη θέση της Πολιτείας της Καλιφόρνιας το 
διαμέρισμα της Θράκης κ.τ.λ. (τα ελληνικά τοπωνύμια είναι τυχαία), 
μεταφέρουμε στις δικές μας περιοχές το έργο που έγινε ή έπρεπε να 
γίνει στις περιοχές εκείνες. Αναφέρονται και χωριά. Ας μεταφέρουμε 
και αυτά σε δικά μας χωριά. Έτσι, αισθανόμαστε πιο έντονη την ευ-
θύνη για τα δικά μας μέρη. 

΄Οσα και να γραφούν για το βιβλίο στη σελίδα αυτή, είναι λίγα 
από εκείνα που θα ανακαλύψετε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. 

Επειδή πολλοί χρησιμοποιούν νεότερες εκδόσεις της Γραφής με 
τα κεφάλαια σε αριθμούς, για το λόγο αυτόν τα κεφάλαια υπάρχουν 
και σε αριθμούς μέσα σε αγκύλες. 

 
 
                                                                  Οι εκδότες 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ 
 
 
 
 

Διότι έτι ολίγον καιρόν, 
και θέλει ελθεί ο ερχόμενος 

και δεν θέλει βραδύνει. 
Εβρ. ι΄[10]37 
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Η ΕΣΧΑΤΗ ΚΡΙΣΗ 

 
Ζούμε στην εποχή του τέλους. Τα σημεία των καιρών που εκπλη-

ρώνονται σε ταχύ ρυθμό, διακηρύττουν ότι η έλευση του Χριστού εί-
ναι πολύ κοντά. Ζούμε σε ημέρες ιεροπρεπείς και σημαντικές. Το 
Πνεύμα του Θεού βαθμηδόν αλλά εκ του ασφαλούς αποσύρεται από 
τη γη. Ήδη πληγές και κρίσεις πέφτουν επάνω σε αυτούς οι οποίοι 
περιφρονούν τη χάρη του Θεού. Είναι δυσοίωνες οι συμφορές στη γη 
και στη θάλασσα, οι πολεμικές ταραχές, η κλονισμένη κατάσταση της 
κοινωνίας. ΄Ολα προλέγουν γεγονότα μέγιστης σπουδαιότητας.  

Οι συνεργάτες του πονηρού ενώνουν και ενισχύουν τις δυνάμεις 
τους. Ετοιμάζονται για την έσχατη μεγάλη κρίση. Σύντομα τεράστιες 
αλλαγές θα επέλθουν στον κόσμο μας και οι τελευταίες κινήσεις θα 
επιταχυνθούν.  

Η κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο δείχνει ότι έρχονται 
καιροί αναταραχής. Οι ημερήσιες εφημερίδες είναι γεμάτες ενδείξεις 
ότι επίκειται τρομερή σύρραξη. Είναι συχνές οι τολμηρές ληστείες. Οι 
απεργίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Κλοπές και φόνοι γίνονται α-
νά πάσα στιγμή. ΄Ανθρωποι δαιμονισμένοι αφαιρούν τη ζωή ανδρών, 
γυναικών και μικρών παιδιών. Έχουν ξεμωραθεί από τη φαυλότητα, 
και υπερισχύει κάθε είδος πονηριάς. 

Ο εχθρός κατόρθωσε να διαστρέψει τη δικαιοσύνη και να γεμίσει 
τις καρδιές των ανθρώπων με την επιθυμία εγωιστικού κέρδους. «Η 
δικαιοσύνη ίσταται μακράν, διότι η αλήθεια έπεσεν εν τη οδώ και η 
ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήση.» Ησ. νθ΄[59]14. Στις μεγαλουπό-
λεις υπάρχουν πλήθη που ζουν στη φτώχια και στην αθλιότητα, σχε-
δόν στερούμενοι τροφής, στέγης και ενδυμάτων. Ενώ στις ίδιες πό-
λεις είναι εκείνοι που έχουν περισσότερα από ό,τι μπορεί να επιθυ-
μήσει η καρδιά τους, οι οποίοι ζουν στην πολυτέλεια ξοδεύοντας τα 
χρήματά τους σε πλούσια επιπλωμένα σπίτια, σε προσωπικά στολί-
σματα ή, ακόμη χειρότερα, σε ικανοποίηση αισθησιακών ορέξεων, 
στα ποτά, στα τσιγάρα και σε άλλα πράγματα που καταστρέφουν τις 
δυνάμεις του εγκεφάλου, προκαλούν ανισορροπία στη διάνοια και ε-
ξευτελίζουν την ψυχή. Οι κραυγές της λιμοκτονούσας ανθρωπότητας 
έρχονται ενώπιον του Θεού, ενώ με κάθε είδος πίεσης και εκβιασμού 
συσσωρεύονται κολοσσιαία πλούτη. 

Σε μια περίπτωση, όταν ήμουν στη Νέα Υόρκη, σε νυκτερινή ώρα, 
προσκλήθηκα να δω τα κτίρια να υψώνονται πολυώροφα προς τον 
ουρανό. Αυτά τα κτίρια ήσαν αλεξίπυρα και ανεγέρθηκαν για να δο-
ξάσουν τους κατόχους και τους κατασκευαστές τους. Υψηλότερα και 
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όλο υψηλότερα ανήλθαν αυτά τα κτίρια κατασκευασμένα με τα πιο 
ακριβά υλικά. Εκείνοι στους οποίους αυτά τα κτίρια ανήκαν, δεν ανα-
ρωτήθηκαν: «Πώς μπορώ καλύτερα να δοξάσω το Θεό;» Ο Κύριος 
δεν ήταν στις σκέψεις τους. 

Σκέφθηκα: «Ω, εκείνοι που με τον τρόπο αυτόν επένδυσαν τα 
χρήματά τους, μπορούν να δουν την πορεία τους όπως ο Θεός τη 
βλέπει; Συσσωρεύουν υπέροχα κτίρια, αλλά τι τρέλα είναι στα μάτια 
του Παντοκράτορα τα σχέδια και οι επινοήσεις τους! Δε μελετούν με 
όλες τις δυνάμεις της καρδιάς και της διάνοιας πώς μπορούν να δο-
ξάσουν το Θεό. Έχασαν από τα μάτια τους το πρώτο καθήκον του 
ανθρώπου.» 

Καθώς αυτά τα μεγαθήρια ανυψώνονταν, οι κάτοχοί τους χαίρο-
νταν με φιλόδοξη περηφάνια ότι είχαν χρήματα για δική τους ικανο-
ποίηση και για φθόνο των γειτόνων τους. Πολλά από τα χρήματα 
που με τον τρόπο αυτόν επένδυσαν, είχαν κερδισθεί με εκβιασμό, με 
καταπίεση των φτωχών. Λησμόνησαν ότι στον ουρανό καταχωρείται 
ένας λογαριασμός για κάθε εμπορική συναλλαγή. Εκεί αναφέρεται 
κάθε άδικος διακανονισμός, κάθε παράνομη πράξη. Έρχεται ο και-
ρός που με την παρανομία και τη θρασύτητά τους οι άνθρωποι θα 
φθάσουν σε ένα σημείο όπου ο Κύριος δε θα επιτρέψει να το προ-
σπεράσουν, και θα μάθουν ότι υπάρχει ένα όριο στη μακροθυμία του 
Κυρίου. 

Η επόμενη σκηνή που πέρασε από μπροστά μου ήταν ένας συ-
ναγερμός φωτιάς. Οι άνθρωποι έβλεπαν τα υψηλά κτίρια θεωρούμε-
να αλεξίπυρα και είπαν: «Είναι τελείως ασφαλισμένα.» Αλλά αυτά τα 
κτίρια κάηκαν σαν να ήσαν κατασκευασμένα από πίσσα. Οι πυρο-
σβεστικές αντλίες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε για να σταματή-
σουν την καταστροφή. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να χειρι-
σθούν τις αντλίες.  

Μου δείχθηκε πως όταν έρθει ο χρόνος του Κυρίου, δε θα αλλάξει 
ό,τι υπάρχει στις καρδιές των περήφανων, φιλόδοξων ανθρώπων. Οι 
άνθρωποι θα διαπιστώσουν ότι το χέρι που ήταν ισχυρό να τους σώ-
σει, θα είναι ισχυρό να τους καταστρέψει. Καμιά ανθρώπινη δύναμη 
δεν μπορεί να αναχαιτίσει το χέρι του Θεού. Κανένα υλικό δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να ανεγείρει κτίρια τα οποία θα τους διαφυλά-
ξουν από την καταστροφή όταν έρθει ο καθορισμένος χρόνος του 
Θεού να αμείψει τους ανθρώπους για την περιφρόνησή τους προς το 
νόμο Του και για τις εγωιστικές φιλοδοξίες τους. 

Δεν είναι πολλοί, ακόμη και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των κυ-
βερνητικών, οι οποίοι καταλαβαίνουν τις αιτίες που βρίσκονται κάτω 
από την παρούσα κατάσταση της κοινωνίας. Αυτοί που κρατούν τα 
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ηνία της κυβέρνησης, δεν είναι σε θέση να λύσουν το πρόβλημα της 
ηθικής διαφθοράς, της φτώχιας, της ένδειας, της αυξανόμενης εγκλη-
ματικότητας. Μάταια αγωνίζονται να τοποθετήσουν τις δοσοληψίες 
σε ασφαλέστερη βάση. Αν οι άνθρωποι πρόσεχαν περισσότερο τις 
διδασκαλίες του θείου Λόγου, θα έβρισκαν λύση στα προβλήματα τα 
οποία τους περιπλέκουν. 

Η Βίβλος περιγράφει την κατάσταση του κόσμου ακριβώς πριν 
από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Για τους ανθρώπους οι ο-
ποίοι συγκεντρώνουν μεγάλα πλούτη με ληστείες και εκβιασμούς, 
έχει γραφεί: «Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας. Ιδού, ο μισθός 
των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερή-
θησαν από σας, κράζει. Και αι κραυγαί των θερισάντων εισήλθον εις 
τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. 
Εθρέψατε τας καρδίας σας ως εν ημέρα σφαγής. Κατεδικάσατε, εφο-
νεύσατε τον δίκαιον. Δεν σας αντιστέκεται.» Ιακ. ε΄[5]3-6.   

Αλλά ποιος διαβάζει τα γραπτά τα αναφερόμενα στα ταχέως εκ-
πληρούμενα σημεία των καιρών; Ποια εντύπωση δημιουργούν στους 
κοσμικούς; Ποια αλλαγή διαπιστώνεται στη στάση τους; Καμιά αλλα-
γή δε φαίνεται διαφορετική από αυτήν των κατοίκων του κόσμου 
στην εποχή του Νώε. Απορροφημένοι από τις κοσμικές ενασχολή-
σεις και απολαύσεις, οι προκατακλυσμιαίοι «δεν εννόησαν, εωσού 
ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας.» Ματθ. κδ΄[24]39. Είχαν 
ουρανόπεμπτες προειδοποιήσεις, αλλά αρνήθηκαν να ακούσουν. 
Και σήμερα ο κόσμος με τέλεια αδιαφορία προς την προειδοποιητική 
φωνή του Θεού, βιαστικά οδεύει προς την αιώνια απώλεια. 

Ο κόσμος κινείται με το πνεύμα του πολέμου. Η προφητεία του 
ενδέκατου κεφαλαίου του Δανιήλ τείνει στην πλήρη εκπλήρωσή του. 
Σύντομα θα λάβουν χώρα οι ταραχώδεις σκηνές οι αναφερόμενες 
στις προφητείες. 

«Ιδού, ο Κύριος κενόνει την γην, και ερημόνει αυτήν, και ανατρέ-
πει αυτήν, και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. . . . Διότι παρέβη-
σαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον. 
Διά τούτο η αρά κατέφαγε την γην, και οι κατοικούντες εν αυτή ηρη-
μώθησαν. . . . Η ευφροσύνη των τυμπάνων παύει, ο θόρυβος των 
ευθυμούντων τελειώνει, παύει της κιθάρας η ευφροσύνη.» Ησ. κδ΄ 
[24]1-8. 

«Οίμοι διά την ημέραν εκείνην! διότι η ημέρα του Κυρίου επλησία-
σε και θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. . . . Οι σπόροι 
φθείρονται υπό τους βώλους αυτών, αι σιτοθήκαι ηρημώθησαν, αι 
αποθήκαι εχαλάσθησαν, διότι ο σίτος εξηράνθη.» «Η άμπελος εξη-
ράνθη και η συκή εξέλιπεν. Η ροϊδιά, και ο φοίνιξ, και η μηλέα, πάντα 
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τα δένδρα του αγρού εξηράνθησαν, ώστε εξέλιπεν η χαρά από των 
υιών των ανθρώπων.» Ιωήλ α΄[1]15-18,12. 

«Η καρδία μου θορυβείται εν εμοί, δεν δύναμαι να σιωπήσω. Διότι 
ήκουσας, ψυχή μου, ήχον σάλπιγγος, αλαλαγμόν πολέμου. Συντριμ-
μός επί συντριμμόν διακηρύττεται, διότι πάσα η γη ερημούται. . . . 
Επέβλεψα επί την γην, και ιδού, άμορφος και έρημος, και τους ουρα-
νούς, και δεν υπήρχε το φως αυτών. Είδον τα όρη, και ιδού, έτρεμον, 
και πάντες οι λόφοι κατεσείοντο. Είδον, και ιδού, δεν υπήρχεν άν-
θρωπος, και τα πετεινά του ουρανού είχον φύγει. Είδον, και ιδού, ο 
Κάρμηλος έρημος και πάσαι αι πόλεις αυτού κατηδαφισμέναι από 
προσώπου Κυρίου, από του φλογερού θυμού αυτού.» Ιερ. δ΄[4]19, 
20,23-26. 

«Ουαί! διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη. Ομοία αυτής δεν υπήρ-
ξε, και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ. Πλην θέλει σωθή εξ 
αυτής.» Ιερ. λ΄[30]7. 

Στον κόσμο αυτόν δε θα είναι όλοι στο πλευρό του εχθρού του 
Θεού. Δε θα είναι όλοι άπιστοι. Υπάρχουν ορισμένοι πιστοί που είναι 
ειλικρινείς με το Θεό. Γι’αυτό ο Ιωάννης γράφει: «Εδώ οι φυλάττοντες 
τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού.» Αποκ. ιδ΄[14]12. 

Σύντομα η μάχη θα διεξαχθεί με σφοδρότητα ανάμεσα σε εκεί-
νους που λατρεύουν το Θεό και σε εκείνους που δεν Τον λατρεύουν. 
Σύντομα καθετί που πρέπει να κλονισθεί, θα κλονισθεί, ώστε να πα-
ραμείνουν εκείνα τα πράγματα που δεν μπορούν να κλονισθούν. 

Ο Σατανάς είναι επιμελής αναγνώστης της Γραφής. Γνωρίζει ότι ο 
καιρός του είναι σύντομος και επιδιώκει σε κάθε στιγμή να αντιπαρα-
ταχθεί στο έργο του Κυρίου επάνω στη γη. Είναι αδύνατον να δοθεί 
κάποια ιδέα για την πείρα του λαού του Θεού που ζει στη γη όταν α-
ναμιγνύονται η ουράνια δόξα με επανάληψη διωγμών του παρελθό-
ντος. Θα βαδίζουν στο φως που καταυγάζει από το θρόνο του Θεού. 
Διαμέσου των αγγέλων θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ ου-
ρανού και γης. Και ο Σατανάς, περιτριγυρισμένος από τους πονη-
ρούς αγγέλους και διατεινόμενος ότι είναι Θεός, θα επιτελέσει κάθε 
είδους θαύματα, για να απατήσει, αν είναι δυνατόν, και τους εκλε-
κτούς. Ο λαός του Θεού δε θα εξασφαλισθεί επιτελώντας θαύματα, 
γιατί ο Σατανάς θα παραχαράξει τα θαύματα τα οποία θα γίνουν. Ο 
δοκιμαζόμενος και διωκόμενος λαός του Θεού θα βρει τη δύναμή του 
στο σημείο που αναφέρεται στο κείμενο Έξ. λα΄[31]12-18. Οφείλουν 
να στηριχθούν στο ζώντα Λόγο «είναι γεγραμμένον». Αυτό είναι το 
μόνο θεμέλιο επάνω στο οποίο μπορούν να σταθούν ασφαλείς. ΄Ο-
σοι αθετούν τη διαθήκη τους με το Θεό, στην ημέρα εκείνη θα είναι 
χωρίς Θεό και χωρίς ελπίδα. 
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Οι λατρευτές του Θεού ειδικά θα ξεχωρίζουν από το σεβασμό 
τους προς την τετάρτη εντολή, επειδή αυτή αποτελεί το σημείο της 
δημιουργικής δύναμης του Θεού και τη μαρτυρία στην απαίτησή Του 
για ευλάβεια και τιμή από τον άνθρωπο. Οι ασεβείς θα ξεχωρίζουν α-
πό την προσπάθειά τους να κατεδαφίσουν το αναμνηστικό του Δημι-
ουργού και να εξυψώσουν το θέσπισμα της Ρώμης. Στην έκβαση της 
αναμέτρησης όλος ο χριστιανικός κόσμος θα διαιρεθεί σε δύο μεγά-
λες παρατάξεις, εκείνοι οι οποίοι φυλάττουν τις εντολές του Θεού και 
έχουν την πίστη του Ιησού, και εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν το θηρίο 
και την εικόνα του, και λαμβάνουν το χάραγμά του. Αν και η εκκλησία 
και το κράτος θα ενώσουν τη δύναμή τους για να εξαναγκάσουν ό-
λους «τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους 
πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους» να λάβουν το χά-
ραγμα του θηρίου, όμως ο λαός του Θεού δε θα το λάβει. Αποκ. ιγ΄ 
[13]16. Ο προφήτης της Πάτμου βλέπει «εκείνους οίτινες ενίκησαν 
κατά του θηρίου και κατά της εικόνος αυτού, και κατά του χαράγμα-
τος αυτού, και κατά του αριθμού του ονόματος αυτού, ισταμένους επί 
την θάλασσαν την υαλίνην, έχοντας τας κιθάρας του Θεού.» Αποκ. 
ιε΄[15]2. 

Τρομερές δοκιμασίες και τρομεροί διωγμοί περιμένουν το λαό του 
Θεού. Το πνεύμα του πολέμου υποκινεί τα έθνη από τη μια άκρη της 
γης ως την άλλη. Αλλά μέσα στον καιρό αυτόν της επερχόμενης θλί-
ψης, που δεν έγινε παρόμοια από τότε που υπάρχει έθνος, ο εκλε-
κτός λαός του Θεού θα μείνει ακλόνητος. Ο Σατανάς και η στρατιά 
του δεν μπορούν να τους καταστρέψουν, γιατί οι άγγελοι που υπερέ-
χουν σε δύναμη, θα τους προστατέψουν. 

Ο Λόγος του Θεού για το λαό Του είναι: «Εξέλθετε εκ μέσου αυ-
τών και αποχωρίσθητε, . . . και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω 
σας δεχθή, και θέλω είσθαι Πατήρ σας, και θέλετε είσθαι υιοί μου και 
θυγατέρες.» «Σεις όμως είσθαι γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, 
έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε 
τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυ-
μαστόν αυτού φως.» Β΄Κορ. ς΄[6]17,18, Α΄Πέτρ. β΄[2]9. Ο λαός του 
Θεού πρέπει να ξεχωρίζει ως ένας λαός ο οποίος Τον λατρεύει ολό-
καρδα, μη δίνοντας τιμή στον εαυτό του και ενθυμούμενος ότι με την 
πιο ιεροπρεπή διαθήκη δεσμεύθηκε να λατρέψει τον Κύριο και μόνο 
Αυτόν. 

«Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, λέγων, Και συ λάλησον 
προς τους υιούς Ισραήλ λέγων, προσέχετε να φυλάττητε τα σάββατά 
μου, διότι τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και υμών, διά να γνωρίζη-
τε ότι εγώ είμαι Κύριος ο αγιάζων υμάς. Και θέλετε φυλάττει το σάβ-
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βατον διότι είναι άγιον εις εσάς. ΄Οστις βεβηλώση αυτό, θέλει εξάπα-
ντος θανατωθή. Διότι πας όστις κάμνει εργασίαν εν αυτώ, η ψυχή ε-
κείνη θέλει εξολοθρευθή εκ μέσου του λαού αυτής. Έξ ημέρας θέλει 
γίνεσθαι εργασία, εν δε τη εβδόμη ημέρα σάββατον θέλει είσθαι, ανά-
παυσις αγία εις τον Κύριον. Και όστις κάμη εργασίαν εν τη ημέρα του 
σαββάτου θέλει εξάπαντος θανατωθή. Και θέλουσι φυλάττει οι υιοί 
Ισραήλ το σάββατον, δια να εορτάζωσιν αυτό εις τας γενεάς αυτών 
εις διαθήκην αιώνιον. Τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και των υιών 
Ισραήλ διαπαντός. Διότι εις έξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρα-
νόν και την γην, εν δε τη εβδόμη ημέρα κατέπαυσε και ανεπαύθη.» 
Έξ. λα΄[31]12-17. 

Τα λόγια αυτά δε μας υποδεικνύουν ως υποψήφιο λαό του Θεού; 
Και δε δηλώνουν σε μας ότι όσο ο χρόνος διαρκεί, οφείλουμε να δια-
τηρήσουμε την ιερή θρησκευτική διάκριση τοποθετημένη επάνω μας; 
Οι υιοί Ισραήλ έπρεπε να τηρήσουν το Σάββατο «εις τας γενεάς εις 
διαθήκην αιώνιον». Το Σάββατο δεν έχασε καθόλου τη σημασία του. 
Παραμένει το σημείο μεταξύ του Θεού και του λαού Του, και αυτό θα 
είναι για πάντα. 
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ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 
Κατά μια ειδική έννοια, οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας έ-

χουν τοποθετηθεί στον κόσμο ως φρουροί και φωτοφόροι. Σε αυτούς 
έχει ανατεθεί η έσχατη ειδοποίηση για έναν κόσμο που χάνεται. Σε 
αυτούς λάμπει το θαυμάσιο φως από το Λόγο του Θεού. Σε αυτούς 
δόθηκε το πιο ιεροπρεπές έργο – η διακήρυξη των μηνυμάτων του 
πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου αγγέλου. Δεν υπάρχει άλλο έρ-
γο τόσο μεγάλης σπουδαιότητας. Δεν τους επιτρέπεται κάτι άλλο να 
απορροφήσει την προσοχή τους. 

Οι πιο ιεροπρεπείς αλήθειες που ανατέθηκαν σε θνητούς, δόθη-
καν σε μας να τις κηρύξουμε στον κόσμο. Η διακήρυξη αυτών των 
αληθειών πρέπει να είναι το έργο μας. Ο κόσμος πρέπει να προει-
δοποιηθεί, και οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να είναι πιστοί σε ό,τι 
τους ανατέθηκε. Δεν πρέπει να επιδοθούν στην κερδοσκοπία, ούτε 
να έχουν επιχειρήσεις με απίστους, γιατί αυτός ο κόσμος θα τους 
εμποδίσει στο θεόδοτο έργο τους. 

Ο Χριστός λέει στο λαό Του: «Σεις είσθε το φως του κόσμου.» 
Ματθ. ε΄[5]14. Δεν είναι μικρό πράγμα ότι οι συμβουλές και τα σχέδια 
του Θεού είναι μπροστά μας ανοιχτά με τόση σαφήνεια. Είναι θαυ-
μάσιο προνόμιο να μπορούμε να κατανοούμε το θέλημα του Θεού 
όπως αποκαλύφθηκε στο βέβαιο λόγο της προφητείας. Αυτό τοπο-
θετεί επάνω μας βαριά ευθύνη. Ο Θεός περιμένει από μας να μετα-
δώσουμε στους άλλους τη γνώση που μας έχει δώσει. Η πρόθεσή 
Του είναι τα θεία και ανθρώπινα όργανα να ενωθούν στη διακήρυξη 
του προειδοποιητικού μηνύματος. 

΄Οσο αυτές οι ευκαιρίες επεκτείνονται, ο καθένας που έλαβε το 
φως της αλήθειας, βρίσκεται κάτω από την ίδια ευθύνη όπως ο προ-
φήτης του Ισραήλ στον οποίο έφθασε ο λόγος: «Και συ, υιέ ανθρώ-
που, εγώ σε έθεσα φύλακα επί τον οίκον Ισραήλ. ΄Ακουσον λοιπόν 
λόγον εκ του στόματός μου, και νουθέτησον αυτούς παρ’εμού. ΄Οταν 
λέγω εις τον άνομον, ΄Ανομε, θέλεις εξάπαντος θανατωθή, και συ δεν 
λαλήσης δια να αποτρέψης τον άνομον από της οδού αυτού, εκείνος 
μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός 
σου θέλω εκζητήσει το αίμα αυτού. Αλλ’εάν συ αποτρέπης τον άνο-
μον από της οδού αυτού και δεν επιστρέψη από της οδού αυτού, 
εκείνος μεν θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, συ δε ηλευθέρωσας 
την ψυχήν σου.» Ιεζ. λγ΄[33]7-9. 

Πρέπει να περιμένουμε μέχρι την εκπλήρωση των προφητειών 
που αφορούν τις έσχατες ημέρες, πριν πούμε οτιδήποτε γι’αυτές; 
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Ποια αξία θα έχουν τα λόγια μας τότε; Θα περιμένουμε μέχρις ότου οι 
κρίσεις του Θεού πέσουν επάνω στον παραβάτη πριν του πούμε 
πώς να τις αποφύγει; Πού είναι η πίστη μας στο Λόγο του Θεού; 
Πρέπει να δούμε προλεχθέντα πράγματα που εκπληρώθηκαν πριν 
να πιστέψουμε τι ο Θεός είπε; Ξεκάθαρες ακτίνες φωτός έρχονται σε 
μας, δείχνοντάς μας ότι η μεγάλη ημέρα του Κυρίου είναι πλησίον 
«επί ταις θύραις». Ας διαβάσουμε και να κατανοήσουμε πριν είναι 
πολύ αργά. 

Πρέπει να είμαστε αφιερωμένοι δίαυλοι μέσα από τους οποίους η 
αιώνια ζωή θα κυλήσει προς τους άλλους. Το ΄Αγιο Πνεύμα εμψυχώ-
νει όλη την εκκλησία και διεισδύει σε αυτήν, καθαρίζοντας και στε-
ρεώνοντας τις καρδιές. Εκείνοι οι οποίοι θάφτηκαν με το Χριστό διά 
του βαπτίσματος, ανίστανται σε μια νέα ζωή δίνοντας ζωντανή πα-
ρουσίαση της ζωής του Χριστού. Εμάς βαρύνει η ιερή φροντίδα της 
εντολής που μας δόθηκε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα πα-
ρήγγειλα εις εσάς. Και ιδού, εγώ είμαι μεθ’υμών πάσας τας ημέρας, 
έως της συντελείας του αιώνος.» Ματθ. κη΄[28]19,20. Είστε καθιερω-
μένοι στο έργο να γνωστοποιήσετε το ευαγγέλιο της σωτηρίας. Η 
τελειότητα του ουρανού θα είναι η δύναμή σας. 

 
Μια άγια ζωή 

Δεν είμαστε μάρτυρες του Θεού κηρύττοντας μόνο την αλήθεια 
και διανέμοντας τα έντυπα. Ας θυμόμαστε ότι η χριστόμορφη ζωή 
είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα που μπορούμε να προβάλουμε για το 
Χριστιανισμό, και ότι ένας ανειλικρινής χριστιανικός χαρακτήρας προ-
καλεί μεγαλύτερη ζημιά στον κόσμο από έναν κοσμικό. ΄Ολα τα βι-
βλία δεν μπορούν να συντελέσουν στην άγια ζωή. Οι άνθρωποι θα 
πιστέψουν όχι από τις ομιλίες του ιεροκήρυκα, αλλά πώς ζει η εκ-
κλησία. Συχνά η επιρροή του κηρύγματος από τον άμβωνα εξουδε-
τερώνεται από τη ζωή εκείνων οι οποίοι υπερασπίζονται την αλήθεια. 

Η πρόθεση του Θεού είναι να δοξασθεί από το λαό Του ενώπιον 
του κόσμου. Περιμένει από εκείνους οι οποίοι φέρουν το όνομα του 
Χριστού να Τον αντιπροσωπεύουν με τις σκέψεις, με τα λόγια και με 
τις πράξεις. Οι σκέψεις τους πρέπει να είναι αγνές και τα λόγια τους 
ευγενικά, ενθαρρυντικά και να ελκύουν το περιβάλλον τους προς το 
Σωτήρα. Η θρησκεία του Χριστού πρέπει να είναι συνυφασμένη με 
όσα κάνουν και λένε. Κάθε εμπορική συναλλαγή τους πρέπει να α-
ποπνέει την παρουσία του Θεού. 

Η αμαρτία είναι μισητό πράγμα. Αμαύρωσε την ηθική ομορφιά 
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μεγάλου αριθμού αγγέλων. Εισήλθε στον κόσμο μας, και σχεδόν ε-
ξάλειψε την ηθική εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Αλλά από τη με-
γάλη Του αγάπη ο Θεός προμήθευσε μέσον με το οποίο ο άνθρω-
πος μπορεί να επανακτήσει τη θέση από την οποία έπεσε υποτασ-
σόμενος στον πειραστή. Ο Χριστός ήρθε να σταθεί επικεφαλής της 
ανθρωπότητας, να επεξεργασθεί για χάρη μας έναν τέλειο χαρακτή-
ρα. Εκείνοι οι οποίοι Τον δέχονται, αναγεννιούνται. 

Ο Χριστός είδε την ανθρωπότητα μέσα από το έργο της αυξανό-
μενης αμαρτίας, να την κατέχει ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος 
(δείτε Εφεσ. β’[2]2), καταβάλλοντας γιγάντια δύναμη για την εκμετάλ-
λευση του κακού. Είδε επίσης ότι μια ισχυρότερη δύναμη έπρεπε να 
αντιμετωπίσει και να νικήσει το Σατανά. Ο Ίδιος είπε: «Τώρα είναι 
κρίσις του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει 
εκβληθή έξω.» Ιωάν. ιβ΄[12]31. Είδε πως αν οι ανθρώπινες υπάρξεις 
πίστευαν σε Αυτόν, θα τους δινόταν η δύναμη κατά του στρατεύμα-
τος των εκπεσόντων αγγέλων, των οποίων το όνομα είναι λεγεών. Ο 
Χριστός ενίσχυσε την ψυχή Του με τη σκέψη ότι με την υπέροχη θυ-
σία που σε λίγο θα έκανε, ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα εκβαλ-
λόταν έξω, και άνδρες και γυναίκες θα τοποθετούντο εκεί όπου, με τη 
χάρη του Θεού, θα ανακτούσαν ό,τι είχαν χάσει. 

Τη ζωή που ο Χριστός έζησε στον κόσμο αυτόν, μπορούν να διά-
γουν άνδρες και γυναίκες, με τη δύναμή Του και κάτω από την οδη-
γία Του. Στην αναμέτρηση με το Σατανά μπορούν να έχουν όλη τη 
βοήθειά Του. Θα είναι περισσότερο από νικητές με τη βοήθεια Εκεί-
νου ο οποίος τους αγάπησε και προσφέρθηκε γι’αυτούς. 

Η ζωή των λεγομένων Χριστιανών, οι οποίοι δε διάγουν μια χρι-
στόμορφη ζωή, είναι ειρωνεία προς τη θρησκεία. Ο καθένας, του ο-
ποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στα βιβλία της εκκλησίας, έχει 
την υποχρέωση να αντιπροσωπεύει το Χριστό, αποκαλύπτοντας έ-
ναν εσωτερικό στολισμό ταπεινού και ήσυχου πνεύματος. Πρέπει να 
είναι μάρτυράς Του, γνωστοποιώντας τα πλεονεκτήματα να βαδίζει 
και να εργάζεται όπως ο Χριστός άφησε παράδειγμα. Η αλήθεια για 
τον καιρό αυτόν είναι να παρουσιασθεί με όλη τη δύναμή της στη 
ζωή εκείνων οι οποίοι την αποδέχονται και να γνωστοποιηθεί στον 
κόσμο. Οι πιστοί οφείλουν να παρουσιάσουν στη ζωή τους τη δύνα-
μή της που καθαγιάζει και εξευγενίζει. 

 
Αντιπρόσωποι του Χριστού 

Οι κάτοικοι του σύμπαντος περιμένουν οι οπαδοί του Χριστού να 
λάμψουν σαν φώτα στον κόσμο. Υπάρχουν για να δείξουν τη δύναμη 
της χάρης που ο Χριστός πέθανε για να τη δώσει στους ανθρώπους. 
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Ο Θεός περιμένει από εκείνους που ομολογούν ότι είναι Χριστιανοί, 
να αποκαλύψουν στη ζωή τους την ύψιστη διαμόρφωση του Χριστια-
νισμού. Αναγνωρίζονται αντιπρόσωποι του Χριστού και οφείλουν να 
δείξουν ότι ο Χριστιανισμός είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να είναι 
άνθρωποι πίστης, άνθρωποι θάρρους, άνθρωποι με ψυχή που, χω-
ρίς να αμφιβάλουν, εμπιστεύονται στο Θεό και στις υποσχέσεις Του.   

΄Οσοι θα εισέλθουν στην πόλη του Θεού, οφείλουν κατά την επί-
γεια ζωή τους να τοποθετήσουν το Χριστό σε όλες τις δοσοληψίες 
τους. Αυτό είναι που τους καθιστά αγγελιοφόρους του Χριστού, μάρ-
τυρές Του. Πρέπει να φέρουν μια σαφή, πειστική μαρτυρία εναντίον 
όλων των πονηρών πράξεων, δείχνοντας στους αμαρτωλούς τον Α-
μνό του Θεού, ο οποίος αίρει την αμαρτία του κόσμου. Δίνει σε όλους 
που Τον δέχονται τη δύναμη να γίνουν παιδιά του Θεού. Η αναγέν-
νηση είναι το μόνο μονοπάτι από το οποίο μπορούμε να εισέλθουμε 
στην πόλη του Θεού. Είναι στενό, και η πύλη από την οποία μπαί-
νουμε, είναι ευθεία, αλλά από αυτήν οφείλουμε να οδηγήσουμε άν-
δρες, γυναίκες και παιδιά, διδάσκοντάς τους για να σωθούν, οφεί-
λουν να έχουν νέα καρδιά και νέο πνεύμα. Τα παλιά κληρονομικά 
σημάδια του χαρακτήρα πρέπει να υπερνικηθούν, οι νόθες επιθυμίες 
της ψυχής να αλλάξουν, κάθε απάτη, κάθε διαστρέβλωση, κάθε κα-
κολογία να απορριφθούν. Πρέπει να βιωθεί η νέα ζωή που καθιστά 
άνδρες και γυναίκες χριστόμορφους. 

 
Σταθερά προσκολλημένοι στην αλήθεια 

Δεν πρέπει να υπάρχει επίδειξη στη ζωή εκείνων οι οποίοι έχουν 
ένα τόσο άγιο και ιεροπρεπές μήνυμα όπως εμείς έχουμε κληθεί να 
φέρουμε. Ο κόσμος παρακολουθεί τους Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας, επειδή γνωρίζει κάτι για την πίστη που πρεσβεύουν και για 
το υψηλό επίπεδό τους, και όταν βλέπει αυτούς οι οποίοι δε ζουν 
σύμφωνα με τον ομολογία τους, τους δείχνει με ειρωνεία. 

Εκείνοι που αγαπούν το Χριστό, θα εναρμονίσουν τη ζωή τους με 
το θέλημά Του. Έχουν επιλέξει να είναι με το μέρος του Κυρίου, και η 
ζωή τους βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τη ζωή των κοσμικών. Ο 
πειραστής θα έρθει σε αυτούς με καλοπιάσματα και δωροδοκίες λέ-
γοντας: «Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσης 
με.» Ματθ. γ΄[3]9. Αλλά αυτοί γνωρίζουν ότι δεν έχει τίποτε αξιόλογο 
να τους δώσει, και αρνούνται να υποταχθούν στους πειρασμούς του. 
Με τη χάρη του Θεού είναι ικανοί να κρατήσουν την αγνότητα της α-
κηλίδωτης αρχής τους. ΄Αγιοι άγγελοι βρίσκονται κοντά τους, και ο 
Χριστός αποκαλύπτεται μέσα από τη σταθερότητα αποδοχής της α-
λήθειας. Είναι ετοιμοπόλεμοι του Χριστού, φέροντας, ως αληθινοί 
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μάρτυρες, την πειστική μαρτυρία υπέρ της αλήθειας. Δείχνουν ότι υ-
πάρχει πνευματική δύναμη που καθιστά ικανούς τους ανθρώπους να 
μην παρεκκλίνουν ούτε εκατοστόμετρο από την αλήθεια και τη δικαι-
οσύνη, για όλα τα δώρα που οι άνθρωποι μπορούν να δώσουν. Αυ-
τοί οι άνθρωποι, όπου και αν βρίσκονται, θα τιμηθούν από τον ουρα-
νό, επειδή έχουν προσαρμόσει τη ζωή τους στο θέλημα του Θεού, μη 
λαμβάνοντας υπόψη όποιες θυσίες και αν καλούνται να υποστούν. 

 
Ένα παγκόσμιο μήνυμα 

Το φως που ο Θεός έδωσε στο λαό Του, δεν πρέπει να περιορι-
σθεί μέσα στις εκκλησίες οι οποίες ήδη γνωρίζουν την αλήθεια. Πρέ-
πει να λάμψει στα σκοτεινά μέρη της γης. Εκείνοι οι οποίοι βαδίζουν 
στο φως, όπως ο Χριστός είναι στο φως, θα συνεργασθούν με το 
Σωτήρα αποκαλύπτοντας στους άλλους ό,τι Αυτός τους αποκάλυψε. 
Η πρόθεση του Θεού είναι η αλήθεια για την εποχή αυτή να γνωστο-
ποιηθεί σε κάθε φυλή, έθνος, γλώσσα και λαό. Στον κόσμο σήμερα 
άνδρες και γυναίκες είναι απορροφημένοι στην αναζήτηση κοσμικού 
κέρδους και κοσμικών απολαύσεων. Υπάρχουν χιλιάδες χιλιάδων 
που δεν αφιερώνουν χρόνο ή σκέψη για τη σωτηρία της ψυχής. Έχει 
έρθει ο καιρός όπου το μήνυμα της επικείμενης έλευσης του Χριστού 
πρέπει να ηχήσει σε όλο τον κόσμο. 

Αλάθητες αποδείξεις δείχνουν την εγγύτητα του τέλους. Η ειδο-
ποίηση πρέπει να δοθεί με βέβαιους τόνους. Η οδός πρέπει να ετοι-
μασθεί για την έλευση του ΄Αρχοντος της Ειρήνης επί των νεφελών 
του ουρανού. Υπάρχουν πολλά να γίνουν στις πόλεις που δεν έχουν 
ακούσει για την αλήθεια αυτής της εποχής. Δεν οφείλουμε να ανεγεί-
ρουμε ιδρύματα ανταγωνιστικά σε μέγεθος και μεγαλοπρέπεια με τα 
ιδρύματα του κόσμου. Αλλά στο όνομα του Κυρίου, με άοκνη καρτε-
ρικότητα και αμείωτο ζήλο που ο Χριστός εξασφαλίζει στους εργάτες 
Του, να διαδώσουμε το έργο του Κυρίου. 

Ως λαός, έχουμε πολλή ανάγκη να ταπεινώσουμε τις καρδιές μας 
ενώπιον του Θεού, ζητώντας τη συγχώρησή Του για την αμέλειά μας 
να εκπληρώσουμε την εντολή του ευαγγελίου. Έχουμε κάνει μεγάλα 
κέντρα σε λίγα μέρη, και δεν έχουμε εργασθεί σε πολλές σπουδαίες 
πόλεις. Ας αναλάβουμε τώρα το έργο που μας ανατέθηκε και ας δια-
κηρύξουμε το μήνυμα το οποίο θα διεγείρει στους άνδρες και στις γυ-
ναίκες το αίσθημα του κινδύνου που διατρέχουν. Αν κάθε Αντβεντι-
στής της Εβδόμης Ημέρας είχε κάνει το έργο το οποίο του ανατέθη-
κε, ο αριθμός των πιστών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι. 
Σε όλες τις πόλεις θα υπήρχαν εκείνοι που οδηγήθηκαν να προσέ-
ξουν το μήνυμα και να υπακούσουν στο νόμο του Θεού. 
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Σε μερικά μέρη το μήνυμα σχετικά με την τήρηση του Σαββάτου 
δόθηκε με σαφή δύναμη, ενώ άλλα μέρη έμειναν χωρίς προειδοποί-
ηση. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια, δε θα αντιληφθούν τις 
ευθύνες τις οποίες φέρουν; Αδελφοί μου, μη διαθέτετε το χρόνο σας 
σε κοσμικές επιχειρήσεις ή κοσμικά ενδιαφέροντα. Δεν μπορείτε να 
παραμελείτε την εντολή που σας δόθηκε από το Σωτήρα. 

Το παν στο σύμπαν καλεί εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν την αλή-
θεια να διαθέσουν τον εαυτό τους ανεπιφύλακτα για να κηρύξουν την 
αλήθεια όπως αυτή τους γνωστοποιήθηκε στο μήνυμα του τρίτου αγ-
γέλου. ΄Ο,τι ακούσαμε και είδαμε, μας καλεί στο καθήκον μας. Το 
έργο των σατανικών πρακτόρων αποτελεί λόγο για κάθε Χριστιανό 
να σταθεί στον κλήρο του.  

 
Το είδος των εργατών που απαιτούνται 

Το έργο που μας δόθηκε, είναι μεγάλο, σπουδαίο, και χρειάζεται 
ανθρώπους συνετούς, αφιλοκερδείς, που εννοούν τι σημαίνει να δο-
θούν στην ανιδιοτελή προσπάθεια σωτηρίας ψυχών. Αλλά για την 
υπηρεσία αυτή δε χρειάζονται άνθρωποι χλιαροί. Αυτούς δεν μπορεί 
ο Χριστός να τους χρησιμοποιήσει. Χρειάζονται άνδρες και γυναίκες 
των οποίων η καρδιά έχει αγγιχθεί από την ανθρώπινη συμφορά, και 
των οποίων η ζωή αποτελεί απόδειξη ότι έλαβαν φως, ζωή και χάρη. 

Οι πιστοί του Θεού πρέπει να έρθουν κοντά στο Χριστό με αυτα-
πάρνηση και θυσία, έχοντας μοναδικό σκοπό να δώσουν το μήνυμα 
του ελέους σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι θα εργασθούν με έναν τρόπο 
και κάποιοι με άλλο τρόπο, ανάλογα πώς ο Κύριος τους καλεί και 
τους οδηγεί. Αλλά όλοι ας αγωνισθούν μαζί επιδιώκοντας να κάνουν 
ένα έργο τέλειο στο σύνολό του. Με πέννα και φωνή πρέπει να εργα-
σθούν γι’Αυτόν. Ο έντυπος λόγος της αλήθειας πρέπει να μεταφρα-
σθεί σε διάφορες γλώσσες και να φθάσει μέχρι τα πέρατα της γης. 

Συχνά αισθάνομαι την καρδιά μου βαριά επειδή πολλοί που μπο-
ρούν να εργασθούν, δεν κάνουν τίποτε. Είναι το άθλημα των πειρα-
σμών του Σατανά. Αναμένεται από κάθε μέλος της εκκλησίας που έ-
χει γνώση της αλήθειας, να εργασθεί όσο διαρκεί η ημέρα, γιατί έρχε-
ται η νύχτα όπου κανείς δεν μπορεί να εργασθεί. Σε λίγο θα κατα-
νοήσουμε τι σημαίνει αυτή η νύχτα. Το Πνεύμα του Θεού αποσύρεται 
με θλίψη από τη γη. Τα έθνη οργίζονται το ένα κατά του άλλου. Γίνο-
νται εκτεταμένες προετοιμασίες για πόλεμο. Η νύχτα εγγίζει. Ας αφυ-
πνισθεί η εκκλησία και ας προχωρήσει στο έργο στο οποίο είναι ταγ-
μένη. Κάθε πιστός - μορφωμένος ή όχι - μπορεί να φέρει το μήνυμα. 

Η αιωνιότητα εκτείνεται μπροστά μας. Η αυλαία πλησιάζει να πέ-
σει. Τι νομίζουμε, θα σφιχταγκαλιάσουμε την εγωιστική αγάπη των 
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ανέσεων ενώ γύρω μας οι ψυχές χάνονται; Οι καρδιές μας έχουν 
πωρωθεί ολοσχερώς; Δεν μπορούμε να δούμε και να κατανοήσουμε 
ότι έχουμε ένα έργο να κάνουμε υπέρ των άλλων; Αδελφοί μου και 
αδελφές μου, είστε από εκείνους οι οποίοι έχοντας μάτια δε βλέπουν, 
και έχοντας αυτιά δεν ακούουν; Μάταια ο Θεός σάς έδωσε τη γνώση 
του θελήματός Του; Μάταια ο Θεός σάς έστειλε να ενημερώσετε για 
την εγγύτητα του τέλους; Πιστεύετε στις δηλώσεις του Λόγου Του 
σχετικά με ό,τι θα επέλθει στον κόσμο; Πιστεύετε ότι οι κρίσεις του 
Θεού επίκεινται στους κατοίκους της γης; Τότε πώς μπορείτε να μεί-
νετε ήσυχοι, ανέμελοι, αδιάφοροι; 

Κάθε μέρα που περνάει, μας φέρνει πλησιέστερα προς το τέλος. 
Αλλά μας φέρνει και πλησιέστερα στο Θεό; Αγρυπνούμε στην προ-
σευχή; Εκείνοι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα χρει-
άζονται τη βοήθειά μας, την οδηγία μας. Μπορεί να βρίσκονται σε 
τέτοια κατάσταση διάνοιας ώστε ένας επίκαιρος λόγος θα τεθεί από 
το ΄Αγιο Πνεύμα σαν καρφί στο κατάλληλο σημείο. Αύριο μερικές α-
πό αυτές τις ψυχές μπορεί να βρίσκονται εκεί όπου δεν μπορούμε να 
τις φθάσουμε. Ποια είναι η επιρροή μας στους συνοδοιπόρους μας 
αυτούς; Ποια προσπάθεια κάνουμε να τους κερδίσουμε στο Χριστό; 

Ο καιρός είναι σύντομος και οι δυνάμεις μας πρέπει να οργανω-
θούν για ένα ευρύτερο έργο. Χρειάζονται εργάτες οι οποίοι καταλα-
βαίνουν το μέγεθος του έργου, και οι οποίοι θα επιδοθούν σε αυτό, 
όχι για το μισθό που λαμβάνουν, αλλά γιατί έχουν το συναίσθημα της 
εγγύτητας του τέλους. Ο καιρός απαιτεί μεγαλύτερη αποτελεσματικό-
τητα και περισσότερη αφοσίωση. Ω, είμαι τόσο γεμάτη από αυτήν 
την υπόθεση, που ανέκραξα προς το Θεό: «Ανάστησε και στείλε αγ-
γελιοφόρους, πλήρεις με αίσθημα ευθύνης, στις καρδιές των οποίων 
η λατρεία του εγώ, η οποία είναι το θεμέλιο κάθε αμαρτίας, έχει σταυ-
ρωθεί.» 

 
Μια εντυπωσιακή σκηνή 

Σε νυκτερινά οράματα μια εντυπωσιακή σκηνή πέρασε μπροστά 
μου. Είδα μια τεράστια πύρινη σφαίρα ανάμεσα σε μερικές ωραίες 
κατοικίες, η οποία δημιούργησε τη στιγμιαία καταστροφή τους. ΄Α-
κουσα κάποιον να λέει: «Γνωρίζαμε ότι οι κρίσεις του Θεού θα έρχο-
νταν στη γη, αλλά δεν ξέραμε ότι θα έρχονταν τόσο γρήγορα.» ΄Αλ-
λοι, με αγωνιώδεις φωνές είπαν: «Γνωρίζατε! Γιατί όμως δε μας το εί-
πατε; Δεν το ξέραμε.» Σε κάθε πλευρά άκουα παρόμοια λόγια επιτί-
μησης. 

Ξύπνησα με θλίψη. Πήγα πάλι να κοιμηθώ και μου φάνηκε να 
βρίσκομαι σε μια μεγάλη συγκέντρωση. Μια προσωπικότητα απευ-
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θύνθηκε στη συντροφιά, μπροστά στην οποία ήταν απλωμένος ένας 
παγκόσμιος χάρτης. Είπε ότι ο χάρτης απεικονίζει τον αμπελώνα του 
Θεού, ο οποίος πρέπει να καλλιεργηθεί. Καθώς το φως από τον ου-
ρανό έλαμψε στον καθένα, που ο ένας αντανακλούσε το φως στους 
άλλους, φώτα θα άναβαν σε πολλά μέρη, και από αυτά τα φώτα α-
κόμη και άλλα φώτα θα άναβαν. 

Επαναλήφθηκαν τα λόγια: «Σεις είσθε το άλας της γης. Εάν δε το 
άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει, ει-
μή να ριφθή έξω, και να καταπατήται υπό των ανθρώπων. Σεις είσθε 
το φως του κόσμου. Πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυ-
βή. Ουδέ ανάπτουσι λύχνον, και θέτουσιν αυτόν υπό το μόδιον, αλλ’ 
επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως 
ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα 
καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.» 
Ματθ. ε΄[5]13-16. 

Είδα δέσμες φωτός να λάμπουν σε πόλεις και χωριά, σε υψηλά 
και ταπεινά μέρη της γης. Οι άνθρωποι έδειχναν υπακοή στο Λόγο 
του Θεού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πιστοί σε κάθε πόλη και χω-
ριό. Η αλήθειά Του διακηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο. 

Έπειτα αυτός ο χάρτης αποσύρθηκε και ένας άλλος πήρε τη θέση 
του. Σε αυτόν φως έλαμπε μόνο σε λίγα μέρη. Το υπόλοιπο του κό-
σμου ήταν στο σκοτάδι. Μόνο κάποιες αναλαμπές εδώ και εκεί. Ο Ο-
δηγητής μας είπε: «Αυτό το σκοτάδι είναι αποτέλεσμα ανθρώπων 
που ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Υποθάλπουν κληρονομικότητα 
και καλλιεργούν πονηρές τάσεις. Έκαναν τις αμφισβητήσεις, μεμψι-
μοιρίες και κατηγορίες κύρια απασχόληση της ζωής τους. Η καρδιά 
τους δεν ήταν έντιμη με το Θεό. Έκρυψαν το φως κάτω από το μόδι-
ο.» 

Αν ο κάθε στρατιώτης του Χριστού είχε κάνει το καθήκον του, αν ο 
κάθε φρουρός στα τείχη της Σιών είχε δώσει έναν ορισμένο ήχο στη 
σάλπιγγά του, ο κόσμος από πριν θα άκουγε το μήνυμα της προει-
δοποίησης. Αλλά το έργο για χρόνια έμεινε πίσω. Ενώ οι άνθρωποι 
κοιμόνταν, ο Σατανάς μάς προσπέρασε. 

Τοποθετώντας την εμπιστοσύνη μας στο Θεό, προχωρούμε στα-
θερά εμπρός, κάνοντας το έργο Του ανιδιοτελώς, με ταπεινή εξάρτη-
ση από Αυτόν, αφιερώνοντας τον εαυτό μας, το παρόν και το μέλλον 
μας στη σοφή πρόνοιά Του, κρατώντας την εμπιστοσύνη μας σταθε-
ρή μέχρι τέλους, ενθυμούμενοι ότι δεν παίρνουμε τις ευλογίες του 
ουρανού από τη δική μας αξία, αλλά με την αξία του Χριστού, και 
μέσα από την πίστη Του αποδεχόμενοι την άφθονη χάρη Του. 
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ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 
Ο Θεός περιμένει προσωπική υπηρεσία από τον καθένα στον ο-

ποίο εμπιστεύθηκε τη γνώση της αλήθειας για την εποχή αυτή. ΄Ολοι 
δεν μπορούν να πάνε ιεραπόστολοι σε ξένες χώρες, αλλά όλοι μπο-
ρούν να είναι ιεραπόστολοι στις οικογένειές τους και στους γείτονες. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους τα μέλη της εκκλησίας 
μπορούν να δώσουν το μήνυμα στο περιβάλλον τους. Ένας από 
τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους είναι να βιώσουμε μια χρήσιμη, 
ανιδιοτελή χριστιανική ζωή. Εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη μάχη 
της ζωής παρά τις μεγάλες δυσκολίες, θα βρουν αναψυχή και δύνα-
μη με λίγη προσοχή, που δε στοιχίζει τίποτε. Καλά λόγια ειπωμένα 
με απλότητα, μικρές φιλοφρονήσεις δοσμένες με απλότητα θα διώ-
ξουν τα σύννεφα του πειρασμού και της αμφιβολίας που συγκεντρώ-
νονται στην ψυχή. Η αληθινή εγκάρδια έκφραση χριστόμορφης συ-
μπάθειας, δοσμένη με απλότητα, έχει τη δύναμη να ανοίξει τη θύρα 
της καρδιάς, η οποία χρειάζεται το απλό, λεπτό άγγιγμα του πνεύμα-
τος του Χριστού. 

Ο Χριστός δέχεται, με πολλή ευμένεια, κάθε άνθρωπο που πα-
ραδίδεται σε Αυτόν. Ενώνει το ανθρώπινο με το θείο, ώστε να μετα-
δώσει στον κόσμο τα μυστήρια της ενσαρκωμένης αγάπης Του. Να 
μιλάτε γι’αυτήν, να προσεύχεστε γι’αυτήν, να ψάλλετε γι’αυτήν, γεμί-
στε τον κόσμο με το μήνυμα της αλήθειάς Του, και συνεχίστε ως τα 
πέρατα της γης. 

Ουράνιες υπάρξεις είναι έτοιμες να συνεργασθούν με ανθρώπινα 
όργανα για να αποκαλύψουν στον κόσμο τι περιμένει τους ανθρώ-
πους, και με την επιρροή τους τι μπορούν να επιτελέσουν για να σώ-
σουν ψυχές που κοντεύουν να απολεσθούν. Εκείνος που αληθινά ε-
πιστρέφει στο Θεό, θα είναι τόσο γεμάτος από αγάπη γι’Αυτόν, ώστε 
θα λαχταράει να μεταδώσει στους άλλους τη χαρά που ο ίδιος νιώ-
θει. Ο Κύριος επιθυμεί η εκκλησία Του να δείχνει στον κόσμο την ο-
μορφιά της αγιότητας. Αυτή οφείλει να επιδείξει τη δύναμη της χριστι-
ανικής θρησκείας. Ο ουρανός πρέπει να αντανακλάται στο χαρακτή-
ρα του χριστιανού. ΄Οσοι είναι στο σκοτάδι, να ακούσουν τον ύμνο 
της ευγνωμοσύνης και της δοξολογίας. Για τα καλά νέα του ευαγγε-
λίου, για τις υποσχέσεις και τις βεβαιώσεις Του ας εκφράσουμε την 
ευγνωμοσύνη μας, επιζητώντας να κάνουμε καλό στους άλλους. Κά-
νοντας αυτό το έργο θα φέρουμε ουράνιες ακτίνες δικαιοσύνης στις 
κουρασμένες,  αμήχανες,  υποφέρουσες ψυχές.  Αυτό είναι σαν ανοι- 
χτή πηγή για τον περιπλανώμενο, διψασμένο οδοιπόρο. Σε κάθε έρ-
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γο ελέους, σε κάθε έργο αγάπης οι άγγελοι του Θεού είναι παρόντες. 
 

Το παράδειγμά μας 
Το έργο του Χριστού πρέπει να είναι το παράδειγμά μας. Συνε-

χώς περιδιάβαινε κάνοντας το καλό. Στο ναό και στις συναγωγές, 
στους δρόμους και στις πόλεις, στις αγορές και στα εργαστήρια, στην 
ακρογιαλιά και στους λόφους κήρυττε το ευαγγέλιο και θεράπευε 
τους ασθενείς. Η ζωή Του ήταν ανιδιοτελής υπηρεσία, και αυτή πρέ-
πει να είναι το εγχειρίδιό μας. Η τρυφερή, συμπονετική αγάπη Του 
απωθεί την ιδιοτέλεια και την ακαρδία μας.  

΄Οπου πήγαινε ο Χριστός, σκορπούσε ευλογία στην πορεία Του. 
Πόσοι, οι οποίοι διατείνονται ότι πιστεύουν σε Αυτόν, έχουν διδαχθεί 
τα μαθήματά Του καλοσύνης, τρυφερού ελέους και ανιδιοτελούς α-
γάπης; Ακούστε τη φωνή Του να λέει στους αδύνατους, κουρασμέ-
νους, αβοήθητους: «Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πε-
φορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» Ματθ. ια΄[11]28. Η υπο-
μονή Του δεν αποκάμνει, η αγάπη Του δεν καταστέλλεται. 

Ο Χριστός μάς καλεί να εργασθούμε υπομονητικά και καρτερικά 
για τις χιλιάδες που χάνονται στις αμαρτίες τους, σκορπισμένοι σε 
όλες τις χώρες σαν ναυάγια σε ερημικές ακτές. Εκείνοι που συμμετέ-
χουν στη δόξα του Χριστού, πρέπει να συμμετέχουν και στη διακονία 
Του, βοηθώντας τον αδύνατο, το δυστυχισμένο, τον αποθαρρυμένο. 

Εκείνοι που αναλαμβάνουν αυτό το έργο, κάνουν τη ζωή του Χρι-
στού συνεχή μελέτη τους. Ας είναι ένθερμοι, χρησιμοποιώντας κάθε 
ικανότητα στην υπηρεσία του Κυρίου. Πολύτιμα αποτελέσματα θα α-
κολουθήσουν την ειλικρινή, ανιδιοτελή προσπάθεια. Από το μεγάλο 
Διδάσκαλο οι εργάτες θα λάβουν την ύψιστη εκπαίδευση. Αλλά εκεί-
νοι που δε μεταδίδουν το φως που έλαβαν, μια μέρα θα διαπιστώ-
σουν ότι διατηρούσαν μια φοβερή απώλεια. 

Οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να σκέπτονται ότι υπάρχει 
ένα όριο στις προσπάθειες που πρέπει να κάνουν στο ψυχοσωτήριο 
έργο. Ο Ιησούς κουράσθηκε ποτέ στο έργο Του; Οπισθοχώρησε πο-
τέ μπροστά στις θυσίες και στις δυσκολίες; Τα μέλη της εκκλησίας 
οφείλουν να εξασκήσουν τις συνεχείς, καρτερικές προσπάθειες που 
εξάσκησε και Αυτός. Οφείλουν να είναι πάντα έτοιμοι να επιδίδονται 
στη δράση, υπακούοντας στις εντολές του Κυρίου τους. Οπουδήποτε 
βλέπουμε έργο προς εκτέλεση, οφείλουμε να το αναλαμβάνουμε και 
να το κάνουμε, συνεχώς προσβλέποντας στον Ιησού. Εάν τα μέλη 
της εκκλησίας μας πρόσεχαν αυτήν την υπόδειξη, εκατοντάδες ψυ-
χές θα είχαν κερδισθεί για τον Ιησού. Εάν κάθε μέλος της εκκλησίας 
ήταν  ένας ζωντανός ιεραπόστολος, το ευαγγέλιο ταχέως θα διαδιδό-
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ταν σε όλες τις χώρες, στους λαούς, στα έθνη και στις γλώσσες. 
 

Το αποτέλεσμα της ολόκαρδης προσπάθειας 
Η καθαγιασμένη ικανότητα ας διατεθεί στο έργο του κηρύγματος 

της αλήθειας για την εποχή αυτή. Αν οι δυνάμεις του εχθρού κερδί-
ζουν τώρα τη μάχη, θα είναι επειδή οι εκκλησίες παραμελούν το θεό-
δοτο έργο τους. Για χρόνια το έργο βρισκόταν ενώπιόν μας, αλλά 
πολλοί είχαν αποκοιμηθεί. Αν οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας 
αφυπνισθούν τώρα και κάνουν το έργο που τους έχει υποδειχθεί, η 
αλήθεια θα παρουσιασθεί στις παραμελημένες πόλεις με σαφήνεια 
και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. 

΄Οταν το ολόκαρδο έργο επιτελεσθεί, θα φανούν τα αποτελέσμα-
τα της χάρης του Θεού. Οι φύλακες στα τείχη της Σιών πρέπει να εί-
ναι εντελώς άγρυπνοι και να αφυπνίσουν και άλλους. Οι άνθρωποι 
του Θεού πρέπει να είναι τόσο ζηλωτές και πιστοί στο έργο τους γι’ 
Αυτόν ώστε η ιδιοτέλειά τους να αποκοπεί από τη ζωή τους. Τότε οι 
εργάτες Του θα συμφωνούν απολύτως, και ο βραχίονας του Κυρίου, 
η δύναμη του οποίου φανερώθηκε στη ζωή του Χριστού, θα αποκα-
λυφθεί. Η εμπιστοσύνη θα αποκατασταθεί και θα υπάρχει ενότητα 
στις εκκλησίες σε όλες τις τάξεις.  

 
Διάφορα είδη υπηρεσίας 

Ο Κύριος καλεί τους πιστούς Του να αναλάβουν διάφορα είδη του 
έργου. Οι ευρισκόμενοι στους μεγάλους και στους μικρούς δρόμους 
της ζωής πρέπει να ακούσουν το μήνυμα του ευαγγελίου. Τα μέλη 
της εκκλησίας πρέπει να κάνουν ευαγγελιστικό έργο στα σπίτια των 
γειτόνων τους, οι οποίοι δεν έχουν πλήρη γνώση της αλήθειας για 
την εποχή αυτή. Ο Θεός καλεί τις οικογένειες να πάνε σε οικισμούς 
που είναι στο σκοτάδι και στην πλάνη, και να εργασθούν με σύνεση 
και καρτερικότητα για τον Κύριο. Να ανταποκριθούν στην κλήση αυ-
τήν που απαιτεί αυτοθυσία. Ενώ πολλοί περιμένουν να σηκωθεί κάθε 
εμπόδιο, οι ψυχές πεθαίνουν στον κόσμο χωρίς ελπίδα και χωρίς 
Θεό. Πολλοί, πάρα πολλοί, για χάρη κοσμικών πλεονεκτημάτων, για 
χάρη απόκτησης επιστημονικών γνώσεων, θα περιφέρονται σε μο-
λυσματικές περιοχές, και θα υποφέρουν κακουχίες και στερήσεις. 
Πού είναι εκείνοι οι οποίοι με προθυμία θα μιλήσουν στους άλλους 
για το Σωτήρα; Πού είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που θα μεταβούν 
σε περιοχές οι οποίες χρειάζονται το ευαγγέλιο, για να δείξουν στους 
ευρισκόμενους στο σκοτάδι το Λυτρωτή; 
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Να κυκλοφορήσουν τα έντυπά μας 
Πολλοί από τους πιστούς του Θεού πρέπει να πάνε με τα έντυπά 

μας σε μέρη όπου το μήνυμα του τρίτου αγγέλου ποτέ δεν κηρύχθη-
κε. Τα βιβλία μας πρέπει να εκδοθούν σε πολλές γλώσσες. Με αυτά 
τα βιβλία, ταπεινοί, πιστοί άνθρωποι πρέπει να πάνε ως βιβλιοευαγ-
γελιστές φέρνοντας την αλήθεια σε εκείνους οι οποίοι με άλλον τρό-
πο δε θα μπορούσαν να φωτισθούν. Εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν 
αυτό το είδος του έργου, πρέπει να ετοιμασθούν να κάνουν ιατρικό 
ιεραποστολικό έργο. Οι ασθενείς και οι υποφέροντες χρειάζονται 
βοήθεια. Πολλοί για τους οποίους γίνεται αυτό το έργο του ελέους θα 
ακούσουν και θα δεχθούν τους λόγους της ζωής. 

Το έργο του περιοδεύοντος βιβλιοευαγγελιστού, του οποίου η 
καρδιά είναι εμποτισμένη με το ΄Αγιο Πνεύμα, είναι κατάφορτο από 
θαυμάσιες δυνατότητες για το καλό. Η παρουσίαση της αλήθειας με 
αγάπη και απλότητα από σπίτι σε σπίτι, είναι εναρμονισμένη με τις 
κατευθύνσεις που ο Χριστός έδωσε στους μαθητές Του όταν τους 
έστειλε στην πρώτη ιεραποστολική τους περιοδεία. Με ύμνους και 
δοξολογίες, με ταπεινές, εγκάρδιες προσευχές, πολλοί θα προσελ-
κυσθούν. Ο θείος Εργάτης θα είναι παρών για να πείσει τις καρδιές. 
Η υπόσχεσή Του είναι: «Εγώ είμαι μεθ’υμών πάσας τας ημέρας.» Με 
τη βεβαιότητα της μόνιμης παρουσίας ενός παρόμοιου βοηθού, μπο-
ρούμε να εργασθούμε με πίστη, ελπίδα και θάρρος. 

Από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα οφείλουν να φέρουν τις 
εκδόσεις που περιέχουν την υπόσχεση της επικείμενης παρουσίας 
του Σωτήρα. Αυτές οι εκδόσεις να μεταφρασθούν σε κάθε γλώσσα, 
γιατί το ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε 
εργάτη ο Χριστός υπόσχεται τη θεία ικανότητα που θα καταστήσει το 
έργο του μια επιτυχία. 

Εκείνοι οι οποίοι έχουν τη λαχτάρα να γνωρίσουν την αλήθεια, 
χρειάζονται να αναζητήσουν τον Κύριο με περισσότερη θέρμη, ώστε 
οι καρδιές τους να είναι γεμάτες με την απόφαση να εργασθούν για 
τους γείτονές τους. Αδελφοί μου και αδελφές μου, επισκεφθείτε εκεί-
νους οι οποίοι ζουν κοντά σας, και με συμπάθεια και καλοσύνη πλη-
σιάστε την καρδιά τους. Βεβαιωθείτε ότι εργάζεσθε με τρόπο που να 
αφαιρείτε προκαταλήψεις αντί να τις δημιουργείτε. Και να θυμάστε ότι 
εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν την αλήθεια για την εποχή αυτή, και όμως 
περιορίζουν τις προσπάθειές τους στην εκκλησία τους, αρνούμενοι 
να εργασθούν για τους άπιστους γείτονές τους, θα κληθούν να δώ-
σουν λόγο για τα ανεκτέλεστα καθήκοντα. 

Δανείστε στους γείτονές σας από τα μικρότερα βιβλία σας. Εάν το 
ενδιαφέρον τους αφυπνισθεί, δώστε τους μεγαλύτερα βιβλία. Δείξτε 
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τους το βιβλίο «Λύσεις για τη Ζωή». Να τους πείτε την ιστορία του, 
και να τους ρωτήσετε αν θέλουν να έχουν ένα αντίτυπο. Αν ήδη το 
έχουν, ρωτήστε τους μήπως θέλουν να διαβάσουν και άλλα παρό-
μοια βιβλία. Αν είναι δυνατόν, βρείτε μια ευκαιρία να τους διδάξετε 
την αλήθεια. Δίπλα στα νερά οφείλετε να σπείρετε την αλήθεια, αν 
και δε γνωρίζετε ποιο θα ευδοκιμήσει, το ένα ή το άλλο. 

 
Έργο από σπίτι σε σπίτι 

Σε πολλές Πολιτείες υπάρχουν καταυλισμοί με εργατικούς, προ-
κομμένους αγρότες οι οποίοι ποτέ δε γνώρισαν την αλήθεια για την 
εποχή αυτή. Στις περιοχές αυτές πρέπει να γίνει έργο. Τα μέλη ας 
αναλάβουν αυτού του είδους την υπηρεσία. Δανείζοντας ή πουλώ-
ντας βιβλία, μοιράζοντας φυλλάδια, τα μέλη μας μπορούν να κάνουν 
πολλά για τους γείτονές τους. Πλήρεις αγάπης για τις ψυχές, μπο-
ρούν να κηρύξουν το μήνυμα με τέτοια δύναμη, ώστε πολλοί να με-
τανοήσουν. 

Δύο εργάτες του Ευαγγελίου κάθονταν σε μια οικογένεια. Με α-
νοιχτή τη Γραφή μπροστά τους παρουσίασαν τον Κύριο Ιησού Χρι-
στό ως το συγχωρούντα τις αμαρτίες Σωτήρα. Θερμή προσευχή α-
νήλθε στο Θεό, και οι καρδιές μαλάκωσαν και υποτάχθηκαν στην 
επιρροή του Πνεύματος του Θεού. Οι προσευχές προφέρθηκαν με 
δροσιά και δύναμη. Καθώς γινόταν η ερμηνεία του Λόγου του Θεού, 
είδα ότι ένα απαλό, ακτινοβόλο φως έλαμψε επάνω στη Γραφή, και 
εγώ σιγοψιθύρισα: «Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς, και ανάγκα-
σον να εισέλθωσι, διά να γεμισθή ο οίκος μου.» Λουκ. ιδ΄[14]23. 

Το πολύτιμο φως μεταδόθηκε από γείτονα σε γείτονα. Οικογενει-
ακοί βωμοί που είχαν κατεδαφισθεί, ανεγέρθηκαν πάλι, και πολλοί 
μετανόησαν. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, δοθείτε στον Κύριο για υπηρεσία. 
Μην επιτρέψτε οι ευκαιρίες να περάσουν ανεκμετάλλευτες. Επισκεφ-
θείτε ασθενείς και υποφέροντες, και δείξτε σε αυτούς τρυφερό ενδια-
φέρον. Αν είναι δυνατόν, κάνετε κάτι για να τους ανακουφίσετε πε-
ρισσότερο. Με αυτά τα μέσα μπορείτε να πλησιάσετε τις καρδιές και 
να πείτε δύο λόγια για το Χριστό. Μόνο η αιωνιότητα θα αποκαλύψει 
μέχρι πού μπορεί να φθάσει ένα τέτοιο είδος εργασίας. ΄Αλλα είδη 
χρησιμότητας θα παρουσιασθούν σε αυτούς που είναι πρόθυμοι να 
κάνουν το καθήκον το πλησιέστερο σε αυτούς. Δε χρειάζονται τώρα 
μορφωμένοι, εύγλωττοι ομιλητές, αλλά ταπεινοί, χριστόμορφοι άν-
θρωποι που έμαθαν από τον Ιησού της Ναζαρέτ να είναι πράοι και 
ταπεινοί, και οι οποίοι εμπιστευόμενοι στη δύναμή Του θα πάνε «εις 
τας οδούς και φραγμούς» για να δώσουν την πρόσκληση: «Έρχεσθε, 
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επειδή πάντα είναι έτοιμα.» Λουκ. ιδ΄[14]17. 
Εκείνοι οι οποίοι είναι επιδέξιοι σε αγροτικές εργασίες, να καλλι-

εργούν τη γη. Εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κατασκευάσουν απλά 
κτίρια, μπορούν να βοηθήσουν. Μπορούν να κάνουν καλή εργασία 
και συγχρόνως να δείξουν με το χαρακτήρα τους το υψηλό επίπεδο 
στο οποίο ο λαός του Θεού έχει το προνόμιο να φθάσει. 

Οι αγρότες, οι κεφαλαιούχοι, οι κατασκευαστές και εκείνοι οι ο-
ποίοι είναι επιδέξιοι σε διάφορες άλλες τέχνες, πηγαίνουν σε παρα-
μελημένους αγρούς να βελτιώσουν τη γη, να εγκαταστήσουν εργο-
στάσια, να ετοιμάσουν απλά σπίτια για τον εαυτό τους και να δώ-
σουν στους γείτονές τους τη γνώση της αλήθειας για την εποχή αυτή. 

 
Έργο για τις γυναίκες 

Υπάρχει ένας ευρύς αγρός υπηρεσίας για τις γυναίκες καθώς και 
για τους άνδρες. Η ικανή μαγείρισσα, η μοδίστρα, η νοσοκόμα χρειά-
ζεται για να βοηθήσει όλους. Τα μέλη των φτωχών σπιτιών πρέπει 
να διδαχθούν πώς να μαγειρεύουν, πώς να ράβουν και να επιδιορ-
θώνουν τα ρούχα τους, πώς να περιποιούνται τον ασθενή, πώς να 
φροντίζουν σωστά το σπίτι. Ακόμη και τα παιδιά πρέπει να διδα-
χθούν να κάνουν μικρά θελήματα αγάπης και ελέους προς εκείνους 
που έχουν λιγότερη τύχη από αυτά. 

 
Το σπίτι ένα ιεραποστολικός αγρός 

Οι γονείς ας μη ξεχνούν το μεγάλο ιεραποστολικό αγρό που βρί-
σκεται μπροστά τους στο σπίτι. Σε κάθε μητέρα έχει ανατεθεί ένα 
ιερό έργο από το Θεό για τα παιδιά της. Ο Θεός λέει: «Λάβε αυτόν το 
γιο, αυτήν τη θυγατέρα και εκπαίδευσέ τους για μένα. Δώσε τους ένα 
στιλπνό χαρακτήρα με την ομοιότητα παλατιού για να λάμπουν στις 
αυλές του Κυρίου για πάντα.» Το φως και η δόξα που λάμπει από το 
θρόνο του Θεού, επικάθεται επάνω στην πιστή μητέρα καθώς αυτή 
προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά της να αντιστέκονται στην 
επιρροή του πονηρού. 

 
Μια θέση για τον καθένα 

Υπάρχει ένα σοβαρό έργο να κάνει κάθε ζευγάρι χεριών. Κάθε ε-
νέργεια ας μιλάει για την ανύψωση της ανθρωπότητας. Υπάρχουν 
τόσοι πολλοί που χρειάζονται βοήθεια. Η καρδιά εκείνου που ζει, όχι 
για δική του ευχαρίστηση, αλλά για να είναι ευλογία στους άλλους 
που έχουν λιγότερες ευλογίες, θα αισθανθεί ρίγη συγκίνησης από 
ικανοποίηση. Κάθε αργόσχολος ας αφυπνισθεί και να αντιμετωπίσει 
τις πραγματικότητες της ζωής. Λάβετε το Λόγο του Θεού και ερευνή-
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στε τις σελίδες του. Εάν είστε εκτελεστές του Λόγου, η ζωή θα είναι 
για σας μια ζώσα πραγματικότητα, και θα βρείτε ότι η ανταμοιβή είναι 
άφθονη.  

Ο Κύριος έχει μια θέση για τον καθένα στο μεγάλο σχέδιό Του. 
Τάλαντα που δε χρειάζονται, δεν απονέμονται. Ας υποθέσουμε ότι το 
τάλαντο είναι μικρό. Ο Θεός έχει μια θέση γι’αυτό, και αυτό το ένα 
τάλαντο, αν χρησιμοποιηθεί πιστά, θα κάνει ακριβώς το έργο που ο 
Θεός σχεδίασε να γίνει. Τα τάλαντα του ταπεινού βιοτέχνη χρειάζο-
νται στο έργο από σπίτι σε σπίτι, και μπορεί να επιτελέσει περισσό-
τερα στο έργο αυτό από ό,τι τα λαμπρά χαρίσματα. 

Εκατοντάδες θύρες χρησιμότητας ανοίγονται μπροστά μας. Θρη-
νούμε για τα πενιχρά μέσα τα διαθέσιμα στο παρόν, ενώ διάφορες 
και επείγουσες αιτήσεις μάς πιέζουν για πόρους και ανθρώπους. Αν 
είμαστε καθ’όλα θερμοί, ακόμη και τώρα μπορούμε να καταστήσουμε 
τις πηγές εκατονταπλάσιες. Η ιδιοτέλεια και η τρυφηλότητα του εγώ 
κλείνουν το δρόμο. 

Τα μέλη της εκκλησίας ας κάνουν το φως να λάμψει. Οι φωνές 
σας να ακουσθούν με ταπεινή προσευχή, ως μαρτυρία κατά της α-
κράτειας, της τρέλας, των διασκεδάσεων του κόσμου. Να ακουσθούν 
στη διακήρυξη της αλήθειας για την εποχή αυτή. Η φωνή σας, η ε-
πιρροή σας, ο χρόνος σας – όλα είναι χαρίσματα από το Θεό και 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να κερδισθούν ψυχές στο Χριστό. 

Επισκεφθείτε τους γείτονές σας και δείξτε ενδιαφέρον για τη σω-
τηρία των ψυχών τους. Θέσετε σε πράξη κάθε πνευματική ενέργεια. 
Πείτε σε εκείνους τους οποίους επισκέπτεσθε ότι το τέλος είναι εγ-
γύς. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα ανοίξει τη θύρα της καρδιάς τους 
και θα δημιουργήσει στη διάνοιά τους μόνιμες εντυπώσεις. 

Αγωνισθείτε να αφυπνίσετε άνδρες και γυναίκες από την πνευμα-
τική τους αναισθησία. Να τους πείτε πώς εσείς βρήκατε τον Ιησού, 
πόσο ευλογημένοι γίνατε από τότε που αποκτήσατε την εμπειρία 
στην υπηρεσία Του. Να τους πείτε ότι η ευλογία ήρθε σε σας καθώς 
εσείς καθίσατε στα πόδια του Ιησού και μάθατε τα πολύτιμα διδάγμα-
τα από το Λόγο Του. Να τους πείτε για την ευχαρίστηση και τη χαρά 
που υπάρχει στη χριστιανική ζωή. Τα θερμά λόγια σας θα τους πεί-
σουν ότι βρήκατε τον πολύτιμο μαργαρίτη. Τα χαρούμενα, ενθαρρυ-
ντικά λόγια σας δείχνουν ότι ασφαλώς βρήκατε την ανώτερη οδό. 
Καθώς γίνεται αυτό το γνήσιο ιεραποστολικό έργο, πολλοί θα αφυ-
πνισθούν σαν από όνειρο. 

Ακόμη και όταν είναι απασχολημένοι στις καθημερινές τους εργα-
σίες, οι πιστοί του Θεού οδηγούν άλλους στο Χριστό. Και ενώ το κά-
νουν, θα έχουν την πολύτιμη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς είναι πολύ κο-
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ντά τους. Δε χρειάζεται να σκέπτονται ότι είναι αφημένοι να εξαρτη-
θούν από τις αδύνατες προσπάθειές τους. Ο Χριστός θα τους δώσει 
λόγια να πουν που θα ανακουφίσουν, θα ενθαρρύνουν και θα ενι-
σχύσουν τις φτωχές, αγωνιζόμενες ψυχές που βρίσκονται στο σκο-
τάδι. Η δική τους πίστη θα ενισχυθεί, καθώς συνειδητοποιούν ότι η 
υπόσχεση του Λυτρωτή τους εκπληρώνεται. ΄Οχι μόνο αυτοί είναι μια 
ευλογία για τους άλλους, αλλά και το έργο που κάνουν για το Χριστό, 
φέρνει ευλογίες στους ίδιους. 

Υπάρχουν πολλοί που μπορούν και οφείλουν να κάνουν το έργο 
για το οποίο μίλησα. Αδελφέ μου, αδελφή μου, τι κάνετε για το Χρι-
στό; Επιδιώκετε να είστε μια ευλογία για τους άλλους; Τα χείλη σας 
προφέρουν λόγια καλοσύνης, συμπάθειας και αγάπης; Καταβάλλετε 
ένθερμες προσπάθειες να κερδίσετε άλλους στο Σωτήρα;  

 
Τα αποτελέσματα της παράλειψης του έργου 

Συγκριτικά λίγο ιεραποστολικό έργο γίνεται, και ποιο είναι το απο-
τέλεσμα; Οι αλήθειες που ο Χριστός έδωσε, δε διδάσκονται. Πολλοί 
από το λαό του Θεού δεν αυξάνονται στη χάρη. Είναι συνεχώς δυ-
σαρεστημένοι και παραπονούμενοι. Εκείνοι οι οποίοι δε βοηθούν 
τους άλλους να δουν τη σπουδαιότητα της αλήθειας για τον καιρό 
αυτόν, πρέπει να αισθάνονται ανικανοποίητοι με τον εαυτό τους. Ο 
Σατανάς επωφελείται από αυτό το χαρακτηριστικό της πείρας τους, 
και τους οδηγεί να κάνουν κριτική και να βρίσκουν λάθη. Εάν ήσαν 
απασχολημένοι να επιζητούν να γνωρίσουν και να κάνουν το θέλημα 
του Θεού, θα αισθάνονταν τέτοια ευθύνη για τις ψυχές που χάνονται, 
τέτοια ανησυχία στη διάνοια, που δε θα μπορούσαν να μην εκπλη-
ρώσουν την εντολή: «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον, και κηρύξατε το 
ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν.» Μάρκ. ις΄[16]15. 

 
Μια κλήση για άοκνη προσπάθεια 

Ο Κύριος καλεί το λαό Του να εγερθεί από τον ύπνο. Το τέλος 
των πάντων πλησιάζει. ΄Οταν αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια θα 
είναι συνεργάτες του Θεού, τότε θα εμφανισθούν οι καρποί της δικαι-
οσύνης. Με την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού στην ιεραποστολι-
κή προσπάθεια, πολλοί θα αφυπνισθούν να δουν την αμαρτωλότητα 
στη διαδρομή των πράξεων τους. Θα δουν ότι στο παρελθόν η ιδιο-
τέλεια τούς κατέστησε ακατάλληλους να είναι συνεργάτες του Θεού. 
Η επίδειξη της αγάπης του Θεού όπως αυτή φαίνεται στην ανιδιοτελή 
διακονία των άλλων, θα είναι το μέσον που θα οδηγήσει πολλές ψυ-
χές να πιστέψουν στο Λόγο του Θεού όπως αυτός είναι γραμμένος. 

Ο Θεός επιθυμεί να αναζωογονήσει το λαό Του με το χάρισμα του 
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Αγίου Πνεύματος, αναβαπτίζοντάς τους με την αγάπη Του. Δεν υ-
πάρχει έλλειψη του Αγίου Πνεύματος στην εκκλησία. Μετά την ανά-
ληψη του Χριστού, το ΄Αγιο Πνεύμα κατέβηκε επάνω στους αναμένο-
ντες, προσευχόμενους, πιστούς μαθητές με πληρότητα και δύναμη, 
για να αγγίξει κάθε καρδιά. Στο μέλλον η γη θα φωτισθεί με τη δόξα 
του Θεού. Μια άγια επιρροή πηγαίνει προς τον κόσμο από εκείνους 
οι οποίοι αγιάσθηκαν διαμέσου της αλήθειας. Η γη πρέπει να περι-
βληθεί με μια ατμόσφαιρα χάρης. Το ΄Αγιο Πνεύμα πρέπει να εργα-
σθεί στις ανθρώπινες καρδιές, παίρνοντας τα πράγματα του Θεού 
και παρουσιάζοντάς τα στους ανθρώπους. 

 
Ιεραποστολικές οικογένειες 

Πολλά περισσότερα μπορούν να γίνουν για το Χριστό, αν όλοι οι 
οποίοι έχουν το φως της αλήθειας, εφαρμόζουν την αλήθεια. Υπάρ-
χουν ολόκληρες οικογένειες οι οποίες μπορούν να είναι ιεραπόστο-
λοι, επιδιδόμενοι σε προσωπικό έργο, εργαζόμενοι για τον Κύριο με 
απασχολημένα χέρια και δραστήριες διάνοιες, επινοώντας νέες με-
θόδους για την επιτυχία του έργου Του. Υπάρχουν θερμοί, συνετοί  
άνθρωποι με ζεστή καρδιά που μπορούν να κάνουν πολλά για το 
Χριστό, αν δοθούν στο Θεό, ελκυόμενοι κοντά Του και αναζητώντας 
Τον ολόκαρδα. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, λάβετε δραστήριο μέρος στο ψυ-
χοσωτήριο έργο. Αυτό το έργο θα δώσει ζωή και σφρίγος στις διανο-
ητικές και πνευματικές δυνάμεις. Το φως που καταυγάζει από το 
Χριστό, θα λάμψει στις διάνοιες. Ο Σωτήρας θα κατοικεί στις καρδιές 
σας, και στο φως Του θα δείτε φως.  

Αφιερωθείτε εξολοκλήρου στο έργο του Θεού. Αυτός είναι η δύνα-
μή σας, θα είναι στα δεξιά σας, βοηθώντας σας να συνεχίσετε τα φι-
λεύσπλαχνα σχέδιά Του. Με προσωπική εργασία πλησιάστε εκεί-
νους που είναι γύρω σας. Γνωρισθείτε μαζί τους. Το κήρυγμα δεν κά-
νει το έργο που πρέπει να γίνει. Οι άγγελοι του Θεού σας συνοδεύ-
ουν στα σπίτια που επισκέπτεσθε. Το έργο αυτό δεν μπορεί να γίνει 
με αντιπρόσωπο. Με δανεικά χρήματα ή προσφορά δεν επιτελείται. 
Τα κηρύγματα δεν το κάνουν. Επισκεπτόμενοι τους ανθρώπους, μι-
λώντας, προσευχόμενοι μαζί τους, δείχνοντας συμπάθεια θα κερδί-
σετε τις καρδιές τους. Αυτό είναι το ύψιστο ιεραποστολικό έργο που 
μπορείτε να κάνετε. Για να το κάνετε, θα χρειασθείτε αποφασιστική, 
καρτερική πίστη, άοκνη υπομονή και βαθιά αγάπη για τις ψυχές. 

Βρείτε πρόσβαση προς τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν στη 
γειτονιά σας. Καθώς τους μιλάτε για την αλήθεια, χρησιμοποιήστε 
λόγια χριστόμορφης συμπάθειας. Να θυμάστε ότι ο Κύριος Ιησούς 
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είναι ο Αρχιεργάτης. Αυτός ποτίζει το σπαρμένο σπόρο. Αυτός τοπο-
θετεί στη διάνοιά σας λέξεις που αγγίζουν την καρδιά. Να περιμένετε 
ότι ο Θεός θα στηρίξει τον αφιερωμένο, ανιδιοτελή εργάτη. Υπακοή, 
παιδική πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό – αυτά θα φέρουν ειρήνη και 
χαρά. Εργασθείτε με ανιδιοτέλεια, με αγάπη, με υπομονή για όλους 
με τους οποίους έρχεσθε σε επαφή. Μη δείξτε ανυπομονησία. Μην 
εκφέρετε απρεπή λόγο. Η αγάπη του Χριστού να είναι στην καρδιά 
σας, ο νόμος της καλοσύνης στα χείλη σας. 

Είναι μυστήριο ότι δεν υπάρχουν εκατό στο έργο όπου τώρα υ-
πάρχει μόνο ένας. Το ουράνιο σύμπαν εκπλήσσεται από την απά-
θεια, την ψυχρότητα, τη νωθρότητα εκείνων οι οποίοι διατείνονται ότι 
είναι υιοί και θυγατέρες του Θεού. Στην αλήθεια υπάρχει ζωντανή 
δύναμη. Προχωρήστε με πίστη και διακηρύξτε την αλήθεια όπως την 
πιστεύετε. Εκείνοι για τους οποίους εργάζεσθε, να δουν σε σας ότι 
στ’αλήθεια υπάρχει η ζωντανή πραγματικότητα. 

 
Ανάπτυξη μέσα από την υπηρεσία 

Εκείνοι που δίνουν τη ζωή τους στη χριστόμορφη διακονία, γνώ-
ρισαν τη σημασία της αληθινής ευτυχίας. Τα ενδιαφέροντά τους και οι 
προσευχές τους προσπερνούν το εγώ. Αυξάνονται καθώς προσπα-
θούν να βοηθήσουν τους άλλους. Εξοικειώνονται με τα εκτενέστερα 
σχέδια, με τις πιο συναρπαστικές επιχειρήσεις, και επίσης πώς μπο-
ρούν να αυξηθούν όταν τοποθετούνται στο θείο δίαυλο φωτός και 
ευλογίας. Τέτοιοι άνθρωποι λαμβάνουν σοφία από τον ουρανό. ΄Ολο 
και περισσότερο ταυτίζονται με το Χριστό στα σχέδιά Του. Δεν υπάρ-
χει περίπτωση πνευματικής στασιμότητας. Εγωιστική φιλοδοξία και 
ιδιοτέλεια απωθούνται με τη συνεχή επαφή, τα συναρπαστικά ενδια-
φέροντα, τις υψηλές επιδιώξεις που ανήκουν σε υψηλές, άγιες δρα-
στηριότητες. 
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ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΘΕΡΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

 
Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος οι εξουσιοδοτημένοι υπηρέ-

τες του Χριστού οφείλουν να δώσουν τη μαρτυρία τους για τον Ηγέτη 
τους. Η διακαής επιθυμία του Σωτήρα για τη σωτηρία των αμαρτω-
λών θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε προσπάθειά τους. Την προση-
νή πρόσκληση η οποία δόθηκε πρώτα από το Χριστό, πρέπει να τη 
λάβουν οι ανθρώπινες φωνές και να κάνουν να ηχήσει σε όλο τον 
κόσμο: «΄Οστις διψά, ας έλθη. Και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν 
το ύδωρ της ζωής.» Αποκ. κβ΄[22]17. Η εκκλησία πρέπει να πει «έλ-
θετε». Κάθε δύναμη στην εκκλησία πρέπει να ενεργοποιηθεί δίπλα 
στο Χριστό. Οι οπαδοί του Χριστού πρέπει να ενωθούν σε μια ισχυ-
ρή προσπάθεια να ελκύσουν την προσοχή του κόσμου στις ταχέως 
εκπληρούμενες προφητείες του Λόγου του Θεού. Η απιστία και ο 
πνευματισμός κερδίζουν μεγάλη επιρροή στον κόσμο. Αυτοί που έ-
λαβαν το μεγάλο φως, θα μείνουν τώρα ψυχροί και άπιστοι; 

Βρισκόμαστε στο χείλος του καιρού της θλίψης, και αμηχανίες 
που ούτε καν φαντασθήκαμε, είναι ενώπιόν μας. Μια δύναμη εκ των 
κάτω οδηγεί τους ανθρώπους στον πόλεμο κατά του Ουρανού. Αν-
θρώπινες υπάρξεις έχουν ενωθεί με σατανικούς πράκτορες για να α-
κυρώσουν το νόμο του Θεού. Οι κάτοικοι του κόσμου με ταχύ ρυθμό 
γίνονται σαν τους κατοίκους του κόσμου στην εποχή του Νώε, οι ο-
ποίοι σαρώθηκαν με τον κατακλυσμό, και σαν τους κατοίκους των 
Σοδόμων οι οποίοι αναλώθηκαν από τη φωτιά που έπεσε από τον 
ουρανό. Οι δυνάμεις του Σατανά εργάζονται για να αποσπάσουν τις 
διάνοιες από τις αιώνιες πραγματικότητες. Ο Σατανάς έχει κανονίσει 
έτσι τις υποθέσεις που να εξυπηρετεί τις δικές του προθέσεις. Κοσμι-
κές επιχειρήσεις, αθλήματα, σύγχρονη μόδα – αυτά τα πράγματα 
απασχολούν τη διάνοια ανδρών και γυναικών. Διασκεδάσεις και ά-
χρηστα αναγνώσματα καταστρέφουν την κρίση. Στον πλατύ δρόμο 
που οδηγεί στην καταστροφή, παρελαύνει ένα ατέλειωτο πλήθος. Ο 
κόσμος, γεμάτος βιαιότητα, γλέντια και μέθη, παρασύρει την εκκλη-
σία. Ο νόμος του Θεού - το θείο λάβαρο της δικαιοσύνης - θεωρείται 
ότι δεν έχει κανένα νόημα. 

Στην εποχή αυτή – μια εποχή που κατακλύζεται από ανησυχία – 
μια νέα ζωή, προερχόμενη από την Πηγή κάθε ζωής, πρέπει να κα-
ταλάβει εκείνους οι οποίοι έχουν την αγάπη του Θεού στην καρδιά 
τους, και οφείλουν να κηρύξουν με δύναμη το μήνυμα του Σωτήρα 
που σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Οφείλουν να καταβάλουν ένθερ-
μες, άοκνες προσπάθειες για να σώσουν ψυχές. Το παράδειγμά 
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τους να είναι τέτοιο που θα έχει εύστοχη επιρροή για καλό στο περι-
βάλλον τους. Οφείλουν να θεωρήσουν «τα πάντα ότι είναι ζημία διά 
το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.» Φιλιπ. 
γ΄[3]8. 

Τώρα πρέπει να μας καταλάβει έντονος ζήλος. Οι νυσταλέες ε-
νέργειές μας να εγερθούν σε μια ακούραστη προσπάθεια. Οι αφοσι-
ωμένοι εργάτες να προχωρήσουν σε αγρούς καθαρίζοντας την οδό 
του Βασιλέα, και κερδίζοντας νίκες σε νέους τόπους. Αδελφέ μου, 
αδελφή μου, δεν είναι τίποτε για σας να γνωρίζετε ότι κάθε μέρα ψυ-
χές κατεβαίνουν στον τάφο χωρίς να έχουν ενημερωθεί και να έχουν 
σωθεί, αγνοώντας την ανάγκη της αιώνιας ζωής και τη λύτρωση που 
τους δίνει ο Σωτήρας; Δεν είναι τίποτε για σας ότι σύντομα ο κόσμος 
οφείλει να αντιμετωπίσει τον Ιεχωβά απέναντι στον παραβιασθέντα 
νόμο Του; Ουράνιοι άγγελοι εκπλήσσονται ότι εκείνοι οι οποίοι για 
χρόνια είχαν το φως, δε φέρνουν τη δάδα της αλήθειας στα σκοτεινά 
μέρη της γης. 

Η άπειρη αξία της θυσίας που απαιτήθηκε για τη λύτρωσή μας, 
αποκαλύπτει το γεγονός ότι η αμαρτία είναι ένα τρομακτικό κακό. Ο 
Θεός μπορούσε να είχε εξαλείψει αυτήν την αηδιαστική κηλίδα επά-
νω στη δημιουργία, σαρώνοντας τον αμαρτωλό από το πρόσωπο 
της γης. Αλλά «τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον 
Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις 
αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» Ιωάν. γ΄[3]16. Τότε γιατί δεν εί-
μαστε πιο ένθερμοι; Γιατί είμαστε σε τέτοιο βαθμό οκνηροί; Γιατί όλοι 
όσοι ομολογούμε ότι αγαπούμε το Θεό δεν επιδιώκουμε να φωτί-
σουμε τους γείτονές μας και τους συνεργάτες μας, ώστε και αυτοί να 
μην αμελήσουν τόση μεγάλη σωτηρία; 

 
Έλλειψη συμπάθειας 

Μεταξύ των λεγομένων Χριστιανών σήμερα υπάρχει τρομερή έλ-
λειψη συμπάθειας που θα έπρεπε να αισθάνονται για ψυχές που δεν 
έχουν σωθεί. Αν η καρδιά μας δε χτυπάει σύμφωνα με την καρδιά 
του Χριστού, πώς μπορούμε να κατανοήσουμε την ιερότητα και τη 
σπουδαιότητα του έργου, στο οποίο έχουμε κληθεί με τα λόγια «α-
γρυπνείτε για τις ψυχές ως μέλλοντες να δώσετε λόγο»; Μιλάμε για 
χριστιανικές ιεραποστολές. Ο ήχος της φωνής μας ακούεται. Αλλά αι-
σθανόμαστε την τρυφερή λαχτάρα του Χριστού για τις ψυχές; 

Ο Σωτήρας ήταν ένας ακούραστος εργάτης. Δε μετρούσε το έργο 
Του με τις ώρες. Ο χρόνος Του, η καρδιά Του, η δύναμή Του είχαν 
δοθεί στο έργο υπέρ της ανθρωπότητας. Ολόκληρες μέρες επιδιδό-
ταν στην εργασία και ολόκληρες νύχτες περνούσε στην προσευχή 
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για να αντιμετωπίσει με δύναμη τον πανούργο εχθρό σε όλο το απα-
τηλό του έργο, και ενισχυμένος να κάνει το έργο για την εξύψωση και 
αποκατάσταση της ανθρωπότητας. 

Ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό, δε μετράει την εργασία του με 
το οκτάωρο σύστημα. Εργάζεται σε όλες τις ώρες και το καθήκον του 
δεν έχει ποτέ διακοπές. Παντού, σε κάθε χρόνο και σε κάθε τόπο 
βρίσκει την ευκαιρία να εργασθεί για το Θεό. Φέρνει μαζί του ευωδιά 
όπου και αν πηγαίνει. Μια υγιής ατμόσφαιρα περιβάλλει την ψυχή 
του. Η ομορφιά της τακτοποιημένης ζωής του και οι ευσεβείς συνομι-
λίες του εμπνέουν στους άλλους πίστη, ελπίδα και θάρρος. 

Υπάρχει ανάγκη από ιεραποστόλους με καρδιά. Σπασμωδικές 
προσπάθειες έχουν πενιχρά αποτελέσματα. Πρέπει να ελκύσουμε 
την προσοχή. Πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς. 

Με επιθετικό πόλεμο, μέσα στην αντίθεση, στον κίνδυνο, στην 
απώλεια, στην ανθρώπινη θλίψη το ψυχοσωτήριο έργο πρέπει να 
προχωρήσει. Σε μια συγκεκριμένη μάχη, όταν μια από τις στρατιές 
της επιθετικής δύναμης δέχθηκε πισώπλατα επίθεση από τις ορδές 
του εχθρού, ο σημαιοφόρος στο μέτωπο στάθηκε στη θέση του κα-
θώς τα στρατεύματα υποχωρούσαν. Ο αξιωματικός τού φώναξε να 
φέρει πίσω τη σημαία, αλλά η απάντηση του σημαιοφόρου ήταν: «Να 
φέρεις τους ανθρώπους πίσω στη σημαία.» Αυτό είναι το έργο που 
ανατίθεται σε κάθε πιστό σημαιοφόρο – να φέρει τους ανθρώπους 
στη σημαία. Ο Κύριος μας καλεί να προχωρήσουμε ολόψυχα. ΄Ολοι 
γνωρίζουμε ότι η αμαρτία πολλών λεγομένων Χριστιανών είναι ότι 
τους λείπει το θάρρος και η ενέργεια να φερθούν αυτοί και οι γνωστοί 
τους κάτω από το λάβαρο. 

Σε όλες τις χώρες ακούεται η μακεδονική κραυγή: «Έλα και βοή-
θησέ μας.»  Ο Θεός άνοιξε αγρούς ενώπιόν μας, και αν οι ανθρώπι-
νοι παράγοντες εργασθούν με τους θείους παράγοντες, πολλές μα 
πολλές ψυχές θα κερδισθούν στην αλήθεια. Αλλά ο διατεινόμενος 
λαός του Θεού κοιμάται επάνω στο ανατεθέν έργο του, και σε πολλά 
μέρη αυτό παραμένει συγκριτικά ανέγγιχτο. Ο Θεός έστειλε μήνυμα 
το ένα μετά το άλλο για να εγερθεί ο λαός μας να κάνει κάτι και να το 
κάνει τώρα. Αλλά στην κλήση: «Τίνα θέλω αποστείλει;» λίγοι απά-
ντησαν: «Ιδού εγώ, απόστειλον με.» Ησ. ς΄[6]8.  

΄Οταν η επιτίμηση, η νωθρότητα και η οκνηρία αφαιρεθούν από 
την εκκλησία, τότε το Πνεύμα του Θεού θα εκδηλωθεί πρόσχαρα. 
Θεία δύναμη θα αποκαλυφθεί. Η εκκλησία θα δει τα στρατεύματα του 
Κυρίου να εργάζονται με Θεία Πρόνοια. Το φως της αλήθειας θα 
λάμψει με ολοκάθαρες, ισχυρές ακτίνες, και όπως στην εποχή των 
απόστόλων, πολλές ψυχές θα επιστρέψουν από την πλάνη στην 
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αλήθεια. Η γη θα φωτισθεί από τη δόξα του Κυρίου. 
Οι ουράνιοι άγγελοι για πολύ περίμεναν τα ανθρώπινα όργανα – 

τα μέλη της εκκλησίας – να συνεργασθούν με αυτούς στο μεγάλο 
έργο που πρέπει να γίνει. Περιμένουν εσένα. Ο αγρός είναι τόσο α-
χανής, το σχέδιο τόσο ευρύ, πού κάθε καθιερωμένη καρδιά θα προ-
ωθηθεί στην υπηρεσία σαν ένα όργανο θείας δύναμης. 

Συγχρόνως θα υπάρξει μια δύναμη που θα εργάζεται υπογείως. 
Ενώ οι θείοι παράγοντες του ελέους εργάζονται χρησιμοποιώντας 
ανθρώπινες υπάρξεις, ο Σατανάς θέτει σε ενέργεια τους πράκτορές 
του, αναγκάζοντας να πληρώνουν φόρο όσοι βρίσκονται υπό τον 
έλεγχό του. Εκεί θα υπάρξουν πολλοί κύριοι και πολλοί θεοί. Θα α-
κουσθεί η κραυγή: «Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός», και «Ιδού, εκεί είναι ο 
Χριστός.» Η έντονη συνομωσία του Σατανά θα αποκαλυφθεί παντού, 
για την πρόθεσή του να αποσπάσει την προσοχή ανδρών και γυναι-
κών από το παρόν καθήκον. Θα υπάρξουν σημεία και τέρατα. Αλλά 
το μάτι της πίστης θα διακρίνει σε όλες τις εκδηλώσεις - προάγγελοι 
του μεγάλου και τρομερού μέλλοντος - τους θριάμβους που περιμέ-
νουν το λαό του Θεού. 

Εργασθείτε, ω, εργασθείτε έχοντας την προοπτική της αιωνιότη-
τας! Έχετε στη διάνοιά σας ότι κάθε δύναμη πρέπει να αγιασθεί. Ένα 
μεγάλο έργο πρέπει να γίνει. Ας εξέλθει η προσευχή από ειλικρινή 
χείλη: «Ο Θεός να σπλαχνισθή ημάς και να ευλογήση ημάς! Να επι-
φάνη το πρόσωπον αυτού εφ’ημάς! Διά να γνωρισθή εν τη γη η οδός 
σου, εν πάσι τοις έθνεσιν η σωτηρία σου.» Ψαλμ. ξζ΄[67]1,2. 

Εκείνοι οι οποίοι συνειδητοποιούν, έστω και περιορισμένα τι ση-
μαίνει λύτρωση γι’αυτούς και για τους συνανθρώπους τους, θα βαδί-
σουν με πίστη και θα κατανοήσουν σε κάποιο μέτρο τις μεγάλες ανά-
γκες της ανθρωπότητας. Η καρδιά τους θα συγκινηθεί από οίκτο κα-
θώς βλέπουν την εκτεταμένη ένδεια στον κόσμο μας – την ένδεια 
των πληθυσμών που υποφέρουν από τροφή και ενδυμασία, και ηθι-
κή ένδεια χιλιάδων που βρίσκονται κάτω από τη σκιά τρομερής μοί-
ρας, σε σύγκριση με την οποία ο φυσικός πόνος φθίνει προς την α-
νυπαρξία. 

Τα μέλη της εκκλησίας ας έχουν στο μυαλό τους πως δεν τους 
σώζει το γεγονός ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στα βιβλία της 
εκκλησίας. Πρέπει να δείξουν ότι είναι αποδεκτοί από το Θεό, εργά-
τες ανεπαίσχυντοι. Μέρα με τη μέρα οφείλουν να οικοδομούν το χα-
ρακτήρα τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Χριστού. Οφείλουν να μέ-
νουν μαζί Του, συνεχώς εξασκώντας πίστη σε Αυτόν. Έτσι θα αυξη-
θούν σε άνδρες και γυναίκες με πλήρη τελειότητα εν Χριστώ, ωφέλι-
μοι, χαρούμενοι, ευχάριστοι Χριστιανοί, οδηγούμενοι από το Θεό σε 
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όλο και διαυγέστερο φως. Αν δεν είναι αυτή η εμπειρία τους, θα είναι 
μεταξύ εκείνων των οποίων οι φωνές μια μέρα θα υψωθούν σε πικρό 
θρήνο: «Παρήλθε ο θερισμός, τελείωσε το θέρος και η ψυχή μου δε 
σώθηκε. Γιατί δεν έτρεξα στο Προπύργιο για καταφύγιο; Γιατί έπαιξα 
με τη σωτηρία της ψυχής μου και ενήργησα αντίθετα προς το Πνεύμα 
της χάρης;» 

«Εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπεύδει σφό-
δρα.» Σοφ. α΄[1]14. Ας φορέσουμε τα υποδήματα του ευαγγελίου, 
έτοιμοι να βαδίσουμε αμέσως μόλις μας ζητηθεί.  Κάθε ώρα, κάθε 
στιγμή είναι πολύτιμες. Δεν έχουμε χρόνο να διαθέσουμε για ικανο-
ποίηση του εγώ. Γύρω μας υπάρχουν ψυχές που χάνονται στην α-
μαρτία. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι να κάνουμε για τον Κύριό μας. Κάθε 
μέρα πρέπει να δείξουμε στις ψυχές τον Αμνό του Θεού τον αίροντα 
την αμαρτία του κόσμου. 

«Και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρ-
χεται ο Υιός του ανθρώπου.» Ματθ. κδ΄[24]44. Πηγαίνετε για ύπνο έ-
χοντας εξομολογηθεί κάθε αμαρτία. Έτσι κάναμε όταν το 1844 περι-
μέναμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Και τώρα αυτό το γεγονός 
είναι ακόμη πιο κοντά από ό,τι πρώτα πιστέψαμε. Να είστε πάντα έ-
τοιμοι το απόγευμα, το πρωί, το μεσημέρι, ώστε όταν η φωνή ακου-
σθεί, «ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού», να 
μπορείτε, ακόμη και αν εγερθείτε από τον ύπνο, να πάτε να Τον συ-
ναντήσετε με τις λαμπάδες σας φροντισμένες και αναμμένες. 
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«ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΑΤΕ, ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ» 

 
Η αυτοθυσία είναι η δεσπόζουσα ιδέα των διδασκαλιών του Χρι-

στού. Καμιά φορά παρουσιάζεται και επιβάλλεται με ένα λεκτικό που 
φαίνεται αυταρχικό, επειδή ο Θεός βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλος τρό-
πος να σωθεί ο άνθρωπος παρά αφαιρώντας από τη ζωή τον εγωι-
σμό, ο οποίος, όταν διατηρηθεί, θα υποβιβάσει όλη την ύπαρξη. 

Ο Χριστός έγινε φτωχός για να μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε 
στο «καθ’υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης.» Β΄Κορ. 
δ΄[4]17. Πρέπει να εφαρμόσουμε την ίδια αυτοθυσία που Τον οδήγη-
σε να δώσει τον εαυτό Του στο σταυρικό θάνατο, ώστε οι ανθρώπι-
νες υπάρξεις να έχουν αιώνια ζωή. Διαθέτοντας όλη την ανάλωση 
των μέσων μας, οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να εκπληρώσουμε 
το σκοπό Εκείνου ο οποίος είναι το άλφα και το ωμέγα όλης της χρι-
στιανικής προσπάθειας. 

Οφείλουμε να τοποθετήσουμε στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου 
τα μέσα που διαθέτουμε. Διότι αυτά τα έχουν ανάγκη αγροί φτωχοί, 
ακατέργαστοι αγροί. Από πολλές χώρες ακούεται η κραυγή: «Διαβάς, 
βοήθησον ημάς.» Τα μέλη της εκκλησίας μας να αισθάνονται βαθύ 
ενδιαφέρον για εσωτερικές και εξωτερικές ιεραποστολές. Μεγάλες 
ευλογίες θα έρθουν σε εκείνους καθώς καταβάλλουν αυτοθυσιαζόμε-
νες προσπάθειες να στήσουν το λάβαρο της αλήθειας σε νέα περιο-
χή. Τα χρήματα που επενδύονται για το έργο αυτό, θα φέρουν πλού-
σια ανταπόδοση. Νέοι πιστοί, χαρούμενοι για το φως που έλαβαν 
από το Λόγο του Θεού, με τη σειρά τους θα δώσουν τα δικά τους 
μέσα για να μεταλαμπαδεύσουν το φως της αλήθειας σε άλλους. 

 
Η καλοσύνη του Θεού 

Ο Θεός μάς δίνει συνέχεια, δωρεάν, με αφθονία. Κάθε επίγεια ευ-
λογία έρχεται από το χέρι Του. Τι θα συνέβαινε αν ο Κύριος διέκοπτε 
να επιδαψιλεύει τα δώρα Του σε μας; Ποια κραυγή από αθλιότητα, 
θλίψη, ένδεια θα ανερχόταν από τη γη! Χρειαζόμαστε κάθε μέρα την 
αδιάκοπη ροή της καλοσύνης του Κυρίου. 

Αυτός ο κόσμος ιδρύθηκε και διατηρείται με τη σπλαχνική αγάπη 
του Δημιουργού. Ο Θεός είναι ο Δοτήρας όσων έχουμε. Καλεί να Του 
επιστρέψουμε ένα μέρος από την αφθονία που μας επιδαψιλεύει. 
Σκεφθείτε τη φροντίδα που δίνει στη γη, στέλνοντας τη βροχή και το 
φως του ηλίου στην εποχή τους ώστε να ανθίσει η χλωρίδα. Δίνει την 
ευλογία Του σε δικαίους και αδίκους. Οι δέκτες των ευλογιών δε θα 
δείξουν την ευγνωμοσύνη τους δίνοντας τα μέσα τους για να βοηθή-
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σουν την υποφέρουσα ανθρωπότητα; 
Υπάρχουν πολλές ψυχές να φερθούν στη σώζουσα γνώση της 

αλήθειας. Ο άσωτος είναι μακριά από το σπίτι του Πατέρα, πεθαίνο-
ντας από την πείνα. Αυτός πρέπει να είναι το αντικείμενο της συ-
μπάθειάς μας. Αναρωτηθήκατε, πώς ο Θεός βλέπει αυτούς που πε-
θαίνουν στην αμαρτία; Σας δείχνω το Γολγοθά. Ο Θεός «έδωκε τον 
Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις 
αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» Ιωάν. γ΄[3]16. Σκεφθείτε την α-
παράμιλλη αγάπη του Σωτήρα. Ενώ εμείς ήμασταν ακόμη αμαρτω-
λοί, ο Χριστός πέθανε για να μας σώσει από τον αιώνιο θάνατο. Σε 
ανταπόδοση της μεγάλης αγάπης με την οποία ο Χριστός σας αγά-
πησε, οφείλετε και σεις να φέρετε την προσφορά της ευχαριστίας 
σας. Πρέπει να δώσετε τον εαυτό σας ως προσφορά ευγνωμοσύνης. 
Τον καιρό σας, τα τάλαντά σας, τα μέσα σας – όλα να ρέουν προς 
τον κόσμο σαν παλίρροια αγάπης για να σωθεί ο χαμένος. Αυτό ο 
Ιησούς το κατέστησε εφικτό για να δεχθείτε την αγάπη Του, και με 
την ευτυχισμένη συνεργασία μαζί Του να εργασθείτε κάτω από την 
εύοσμη επιρροή της. Ζητάει να χρησιμοποιήσετε ό,τι κατέχετε σε α-
νιδιοτελή υπηρεσία, ώστε το σχέδιό Του για τη σωτηρία των ψυχών 
να προχωρήσει με δύναμη. Περιμένει να δώσετε ακέραιες τις ενέρ-
γειές σας στο έργο Του.  

Θέλετε να εξασφαλίσετε την ιδιοκτησία σας; Τοποθετήστε την στα 
χέρια που φέρει τον τύπο των ήλων της σταύρωσης. Αν την κρατή-
σετε στην κατοχή σας, θα είναι η αιώνια απώλειά σας. Δώστε την στο 
Θεό και από εκείνη τη στιγμή αυτή θα φέρει την υπογραφή Του. 
Σφραγίζεται με το αμετάβλητό Του. Θέλετε να χαρείτε την υπόστασή 
σας; Τότε χρησιμοποιήστε την για την ευλογία των θλιμμένων. 

 
Η ανάγκη του κόσμου για βοήθεια 

Το μέγεθος του έργου μας απαιτεί πρόθυμη γενναιοδωρία από 
μέρους του λαού του Θεού. Στην Αφρική, στην Κίνα, στην Ινδία υ-
πάρχουν χιλιάδες, μάλιστα εκατομμύρια που δεν άκουσαν το μήνυμα 
της αλήθειας για την εποχή αυτή. Πρέπει να ενημερωθούν. Τα νησιά 
των θαλασσών περιμένουν τη γνώση του Θεού. Στα νησιά αυτά πρέ-
πει να ιδρυθούν σχολεία, να ετοιμασθούν σπουδαστές για να φοι-
τήσουν σε ανώτερα σχολεία, στα οποία να εκπαιδευθούν και να στα-
λούν πίσω στα νησιά τους, για να δώσουν στους άλλους το φως που 
αυτοί έλαβαν. 

Στη δική μας χώρα υπάρχουν πολλά να γίνουν. Οφείλουμε να ει-
σέλθουμε σε πολλές πόλεις και να τις ενημερώσουμε. Ευαγγελιστές 
πρέπει να βρουν το δρόμο τους προς όλα τα μέρη όπου οι διάνοιες 
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των ανθρώπων είναι ταραγμένες σχετικά με τη νομοθεσία της Κυρια-
κής και τη διδασκαλία της θρησκείας στα δημόσια σχολεία. Είναι η 
παραμέληση των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας να αξιοποιή-
σουν αυτές τις θεόσταλτες ευκαιρίες, η οποία παραμέληση εμποδίζει 
την πρόοδο του έργου. 

Ο Κύριος μας κατέστησε διαχειριστές Του. Παραχώρησε τα μέσα 
Του στα χέρια μας για πιστή διανομή. Μας ζητάει να Του επιστρέ-
ψουμε αυτό που Του ανήκει. Κράτησε το δέκατο ως θείο μερίδιο για 
να χρησιμοποιηθεί στην αποστολή του ευαγγελίου σε όλα τα μέρη 
του κόσμου. Αδελφοί μου και αδελφές μου, ομολογήστε και εγκατα-
λείψτε τον εγωισμό σας, και φέρετε στον Κύριο τα δώρα και τις προ-
σφορές σας. Να Του φέρετε επίσης τα δέκατα τα οποία έχετε κατα-
κρατήσει. Ελάτε εξομολογούμενοι την αμέλειά σας. Δοκιμάστε τον 
Κύριο καθώς σας καλεί να το κάνετε: «Θέλω επιτιμήσει υπέρ υμών 
τον καταφθείροντα, και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης σας, 
ουδέ η άμπελός σας θέλει απορρίψει προ καιρού τον καρπόν αυτής 
εν τω αγρώ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.» Μαλ. γ΄[3]11. 

 
Η ιδιοτέλεια ένα εμπόδιο στο έργο του Θεού 

Μου δόθηκε οδηγία ότι υπάρχει κατακράτηση των δεκάτων που 
θα μπορούσαν πιστά να φερθούν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου 
για να στηριχθούν οι ποιμένες και οι ιεραπόστολοι που παρουσιά-
ζουν τη Γραφή στους ανθρώπους και εργάζονται από σπίτι σε σπίτι. 
Το έργο να ευαγγελισθεί ο κόσμος εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό από 
προσωπική ιδιοτέλεια. Μερικοί, ακόμη και μεταξύ των διατεινομένων 
Χριστιανών, δεν μπορούν να δουν ότι το έργο του ευαγγελίου πρέπει 
να στηριχθεί με τα μέσα που ο Χριστός τούς έχει δώσει. Χρειάζονται 
χρήματα ώστε το έργο που γίνεται σε όλο τον κόσμο να προωθηθεί. 
Χιλιάδες και χιλιάδες χάνονται στην αμαρτία, και η έλλειψη μέσων 
εμποδίζει το κήρυγμα της αλήθειας να φερθεί σε όλα τα έθνη, στις 
φυλές, στις γλώσσες και στους λαούς. Υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι 
να πάνε ως αγγελιοφόροι του Κυρίου, αλλά από έλλειψη χρημάτων 
στο ταμείο δεν μπορούν να σταλούν σε μέρη όπου οι άνθρωποι ζη-
τούν κάποιον να τους διδάξει την αλήθεια. 

Υπάρχουν πολλοί στον κόσμο μας που λαχταρούν να ακούσουν 
τους λόγους της ζωής. Αλλά πώς θα ακούσουν χωρίς έναν κήρυκα; 
Και πώς μπορούν αυτοί να σταλούν απευθείας χωρίς υποστήριξη; Ο 
Θεός θα ήθελε η ζωή των εργατών να συντηρείται προσεκτικά. Είναι  
η ιδιοκτησία Του και δεν είναι προς τιμή Του όταν αυτοί αναγκάζονται 
να εργασθούν με τρόπο που φθείρεται η υγεία τους. Επίσης δεν είναι 
προς τιμή Του από έλλειψη μέσων οι εργάτες να μην μπορούν να 
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σταλούν σε πάμπτωχους αγρούς. 
Αντί να παραπονιούνται προς τους υπεύθυνους του Γενικού Συμ-

βουλίου, επειδή αυτοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πολλα-
πλές κλήσεις για ανθρώπους και μέσα, τα μέλη της εκκλησίας μας ας 
φέρουν ζωντανή μαρτυρία στη δύναμη της αλήθειας, αρνούμενοι το 
εγώ και προσφέροντας γενναιόδωρα στην πρόοδο του έργου. Οι α-
δελφές να εξοικονομήσουν χρήματα αρνούμενες ακριβά στολίδια στα 
φορέματά τους. Ας κοπούν κάθε περιττά έξοδα. Κάθε οικογένεια ας 
φέρνει τα δέκατα και τις προσφορές της στον Κύριο. 

 
ΟΙ ελεοδότες του Θεού 

΄Οσοι αληθινά έχουν πιστέψει, θα θεωρούν τον εαυτό τους ως ε-
λεοδότες του Θεού και θα διαθέσουν, για την πρόοδο του έργου, τα 
μέσα που Αυτός τοποθέτησε στα χέρια τους. Εάν οι άνθρωποι υπα-
κούσουν στα λόγια του Χριστού, θα υπάρχουν επαρκή μέσα στο θη-
σαυροφυλάκιό Του για τις ανάγκες του έργου. Αυτός εμπιστεύθηκε 
στους άνδρες και στις γυναίκες την αφθονία των μέσων για να προ-
χωρήσει το σχέδιό Του του ελέους και της ευεργεσίας. Ζητάει από 
τους διαχειριζόμενους τα μέσα Του να επενδύσουν τα χρήματά τους 
στο έργο για να θρέψουν τους πεινασμένους, να ενδύσουν τους γυ-
μνούς, και να κηρύξουν το ευαγγέλιο στους φτωχούς. Δεν μπορεί να 
επιτευχθεί η τελειότητα του χαρακτήρα χωρίς την αυτοθυσία. 

Ποτέ δεν υπήρξε σπουδαιότερη εποχή στην ιστορία του έργου 
μας, όπως η σημερινή. Το μήνυμα στο τρίτο κεφάλαιο του Μαλαχία 
έρχεται σε μας, προβάλλοντάς μας την ανάγκη της ειλικρίνειας στις 
σχέσεις μας με τον Κύριο και το έργο Του. Αδελφοί μου, τα χρήματα 
που χρησιμοποιείτε για να αγοράζετε, να πουλάτε και να κερδίζετε, 
θα είναι κατάρα για σας αν κατακρατείτε από το Θεό ό,τι είναι δικό 
Του. Τα χρήματα που είναι εμπιστευμένα σε σας για την πρόοδο του 
έργου του Κυρίου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να σταλεί το ευ-
αγγέλιο σε όλα τα μέρη του κόσμου. 

Είμαστε μάρτυρες του Χριστού, και δε μας επιτρέπεται κοσμικά 
ενδιαφέροντα και σχέδια να απορροφούν το χρόνο μας και την προ-
σοχή μας. Υπάρχουν ανώτερα ενδιαφέροντα να ληφθούν υπόψη. 
«Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυ-
τού.» Ματθ. ς΄[6]33. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό Του πρόθυμα και 
ολόκαρδα για να φέρει σε πέρας το θέλημα του Θεού. Έγινε υπά-
κουος μέχρι θανάτου, μάλιστα θανάτου σταυρικού. Έχοντας υπόψη 
όλα όσα έκανε, μας είναι δύσκολο να αρνηθούμε το εγώ; Θα διστά-
σουμε να συμμετέχουμε στις θλίψεις του Χριστού; Ο θάνατός Του θα 
έπρεπε να κινεί κάθε ίνα της ύπαρξής μας για να προθυμοποιηθούμε 
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να αφιερώσουμε στο έργο Του ό,τι έχουμε και είμαστε. ΄Οταν σκε-
πτόμαστε όλα όσα έκανε για μας, η καρδιά μας πρέπει να πλημμυρί-
σει από ευγνωμοσύνη και αγάπη, και πρέπει να αρνηθούμε κάθε 
ιδιοτέλεια. Ποιο καθήκον μπορούσε να αρνηθεί η καρδιά να επιτελέ-
σει κάτω από την προτρεπτική επιρροή της αγάπης του Χριστού; 

Δε θα κάνουμε με αυταπάρνηση όλα όσα μπορούμε για να προ-
χωρήσει το έργο του ελέους; Μπορούμε να βλέπουμε τη θεία συγκα-
τάβαση, τη θλίψη που υπέστη ο Υιός του Θεού, χωρίς να πλημμυρί-
σουμε από την επιθυμία να θυσιάσουμε κάτι γι’Αυτόν; Δεν είναι υψη-
λή τιμή να συνεργασθούμε με Αυτόν; ΄Αφησε την ουράνια κατοικία 
Του για μας. Εμείς δε θα γίνουμε υποποιμένες Του για να αναζητή-
σουμε τους χαμένους και πλανημένους; Δε θα αποκαλύψουμε στη 
ζωή μας τη θεία τρυφερότητα και συμπάθεια; 

Ο Κύριος θέλει ο λαός Του να σκέπτεται και να φροντίζει. Επιθυ-
μεί οι πιστοί Του να εφαρμόσουν την οικονομία σε όλα. Αν οι εργάτες 
στους ιεραποστολικούς αγρούς μπορούσαν να είχαν τα μέσα τα ο-
ποία χρησιμοποιούνται για πολυέξοδα έπιπλα και προσωπικά στολί-
δια, ο θρίαμβος του σταυρού του Χριστού θα είχε επεκταθεί πολύ. 

΄Ολοι δεν μπορούν να κάνουν μεγάλες προσφορές, όλοι δεν μπο-
ρούν να κάνουν μεγάλα έργα, υπέροχες πράξεις. Αλλά όλοι μπορούν 
να εφαρμόσουν την αυταπάρνηση, όλοι μπορούν να αποκαλύψουν 
την ανιδιοτέλεια του Σωτήρα. Μερικοί μπορούν να φέρουν μεγάλες 
προσφορές στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου. ΄Αλλοι μπορούν να φέ-
ρουν μόνο δεκαρούλες. Αλλά κάθε προσφορά δοσμένη με ειλικρίνεια 
είναι ευπρόσδεκτη στον Κύριο. 

Αντιτασσόμαστε για χρήματα που ξοδεύονται σε άχρηστα πράγ-
ματα. Αδέλφια μου, μη σπαταλάτε τα χρήματά σας για αγορά περιτ-
τών πραγμάτων. Ίσως σκεφθείτε ότι αυτά τα μικρά ποσά δεν ανέρ-
χονται σε μεγάλα, αλλά πολλά μικρά θα κάνουν ένα μεγάλο σύνολο. 
Αφαιρέστε κάθε παράλογη δαπάνη. Μην υποθάλπετε οτιδήποτε είναι 
απλώς προς επίδειξη. Τα χρήματά σας σκοπεύουν στη σωτηρία των 
ψυχών. Ας υπάρχει συστηματική προσφορά από μέρους όλων μας. 
Μερικοί ίσως δεν μπορούν να δώσουν μεγάλα ποσά, αλλά όλοι μπο-
ρούν να θέσουν κατά μέρος κάθε εβδομάδα κάτι για τον Κύριο. Και 
τα παιδιά ας κάνουν το μέρος τους. Οι γονείς ας διδάξουν στα παιδιά 
τους να αποταμιεύουν τις δεκαρούλες τους για να δώσουν στον Κύ-
ριο. Η διακονία του ευαγγελίου να υποστηριχθεί με αυταπάρνηση και 
θυσία. Με προσπάθειες αυταπάρνησης του λαού του Θεού άλλοι θα 
οδηγηθούν στην πίστη, και αυτοί με τη σειρά τους θα βοηθήσουν 
στην αύξηση των προσφορών για να προχωρήσει το έργο του Θεού. 

Ολοφάνερες αποδείξεις δείχνουν την εγγύτητα του τέλους. Πρέπει 
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να ετοιμασθεί η οδός για την έλευση του ΄Αρχοντα της Ειρήνης. Τα 
μέλη της εκκλησίας ας μη παραπονούνται επειδή συχνά καλούνται 
να δώσουν. Τι καθιστά αναγκαίες τις συχνές κλήσεις; Δεν είναι η τα-
χεία ανάπτυξη των ιεραποστολικών δραστηριοτήτων; Αρνούμενοι να 
προσφέρουμε, δεν καθυστερούμε την ανάπτυξη αυτών των δραστη-
ριοτήτων; Θα ξεχάσουμε ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού; Από κάθε 
εκκλησία ας ανέλθουν στο Θεό προσευχές για την αύξηση αφοσίω-
σης και γενναιοδωρίας. Αδελφοί μου και αδελφές μου, μη προβάλλε-
τε δικαιολογίες για τις περικοπές δαπανών στο ευαγγελικό έργο. ΄Ο-
σο υπάρχουν ψυχές προς σωτηρία, το ενδιαφέρον μας για το ψυχο-
σωτήριο έργο δεν πρέπει να ελαττώνεται. Η εκκλησία δεν μπορεί να 
συντέμνει το καθήκον της χωρίς να αρνείται τον Κύριό της. ΄Ολοι δεν 
μπορούν να πάνε ιεραπόστολοι σε ξένες χώρες, αλλά όλοι μπορούν 
να δώσουν από τα μέσα που διαθέτουν, για να προχωρήσουν οι ε-
ξωτερικές ιεραποστολές. 

Υπάρχουν νέοι αγροί να ευαγγελισθούν, και πρέπει να έχουμε τη 
βοήθειά σας. Θα αγνοήσουμε την εντολή που μας δόθηκε, και έτσι 
θα χάσουμε την εκπλήρωση της υπόσχεσης που συνοδεύει την ε-
ντολή; Ο λαός του Θεού θα γίνει ανέμελος και αδιάφορος και θα αρ-
νηθεί να δώσει τις δυνατότητες που έχει για την πρόοδο του έργου 
Του; Μπορούν να το κάνουν αυτό χωρίς να αποκόψουν την επαφή 
τους με Αυτόν; Ίσως νομίζουν με τον τρόπο αυτόν κάνουν οικονομία, 
αλλά αυτή είναι μια φοβερή οικονομία η οποία τους τοποθετεί εκεί 
όπου χωρίζονται από το Θεό. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, είναι πολύ αργά να αφιερώσετε τον 
καιρό σας και τη δύναμή σας για να εξυπηρετήσετε τον εαυτό σας. 
Την έσχατη ημέρα ας μη βρεθείτε απογυμνωμένοι από τον ουράνιο 
θησαυρό. Επιδιώξτε να προωθήσετε το θρίαμβο του σταυρού, επι-
διώξτε να φωτίσετε τις ψυχές, εργασθείτε για τη σωτηρία των συναν-
θρώπων σας, και το έργο σας θα αντισταθεί στη δοκιμασία της φω-
τιάς. 

Κάθε ειλικρινής, αυτοθυσιαζόμενος εργάτης για το Θεό είναι έτοι-
μος να αναλώσει και να αναλωθεί υπέρ των άλλων. Ο Χριστός λέει: 
«΄Οστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις 
μισεί την ψυχήν αυτού εν τω κόσμω τούτω, εις ζωήν αιώνιον θέλει 
φυλάξει αυτήν.» Ιωάν. ιβ΄[12]25. Με θερμές, δυνατές προσπάθειες  
βοηθώντας εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για βοήθεια, ο αληθινός Χρι-
στιανός δείχνει την αγάπη του για το Θεό και για τους συνανθρώ-
πους του. Ίσως χάσει τη ζωή του στην υπηρεσία, αλλά όταν ο Χρι-
στός έρθει να συνάξει τα πολύτιμά Του κοντά Του, θα τη βρει πάλι. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, μην ξοδεύετε πολύ χρόνο και πολ-
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λά χρήματα για το εγώ, για επίδειξη. ΄Οσοι το κάνουν, είναι υποχρε-
ωμένοι να αφήσουν ανεκτέλεστα πολλά πράγματα που θα ανακούφι-
ζαν άλλους στέλνοντας θερμή φλόγα στα καταπονημένα πνεύματα. 
΄Ολοι χρειαζόμαστε να μάθουμε πώς να αξιοποιήσουμε πιστά τις ευ-
καιρίες που τόσο συχνά μας έρχονται, για να φέρουμε φως και ελπί-
δα στη ζωή των άλλων. Πώς μπορούμε να επικεντρώσουμε αυτές τις 
ευκαιρίες αν οι σκέψεις μας επικεντρώνονται στο εγώ; Ο εγωκεντρι-
κός χάνει αμέτρητες ευκαιρίες για να κάνει εκείνο που θα έφερνε ευ-
λογία στον ίδιο και στους άλλους. Είναι το καθήκον του δούλου του 
Χριστού, κάτω από κάθε περίσταση, να αναρωτηθεί: Τι κάνω για να 
βοηθήσω τους άλλους; Έχοντας κάνει το καλύτερο, ας αφήσει τα 
αποτελέσματα στο Θεό. 

Ο Θεός προέβλεψε για τον καθένα την ευχαρίστηση που θα χα-
ροποιήσει και τον πλούσιο και το φτωχό – την ευχαρίστηση που βρί-
σκεται στην καλλιέργεια αγνών σκέψεων και ανιδιοτελών πράξεων, 
στην ευχαρίστηση που έρχεται από τα συμπαθητικά λόγια και τις κα-
λές πράξεις. Από αυτούς που εκτελούν τέτοια υπηρεσία, το φως του 
Χριστού λάμπει για να φωτίσει ζωές σκοτεινιασμένες από πολλές 
θλίψεις. 

Ίσως σας έρχεται ο πειρασμός να επενδύσετε τα χρήματά σας σε 
κτήματα. Ίσως τα παιδιά σας σάς συνιστούν να το κάνετε. Αλλά δεν 
μπορείτε να δείξετε έναν καλύτερο δρόμο; Αν τα χρήματα που σας 
έχουν ανατεθεί δεν τα διαχειρισθείτε με σύνεση και τα θέσετε σε το-
κογλυφία, όταν έρθει ο Κύριος θα βρει τα τάλαντα διπλασιασμένα; 
Δεν μπορείτε να δείτε ότι Εκείνος θέλει να χρησιμοποιήσει τα μέσα 
σας για να κτισθούν αίθουσες συναθροίσεων και να ιδρυθούν νοσο-
κομεία; 

Έχουμε ανάγκη να εκτιμήσουμε τις ψυχές πάνω από το χρήμα. 
Εάν γνωρίζετε ένα έργο μεγαλύτερο στον κόσμο αυτόν από το ψυ-
χοσωτήριο έργο, ένα έργο το οποίο θα φέρει καλύτερα αποτελέσμα-
τα με την επένδυση χρημάτων, δε θα μας το πείτε για να μετρήσουμε 
την αξία του; 

Φοβάμαι ότι πολλοί από μας δε συνειδητοποιούν τη σπουδαιότη-
τα το έργου του Θεού. Ένας στον οποίον έγραψα για χρήματα, απά-
ντησε έτσι: «Έλαβα την επιστολή σας που με ζητάτε να σας δανείσω 
κάποια χρήματα. Αλλά υπήρχε ένα κτήμα για το οποίο σκέφθηκαν τα 
παιδιά ότι είναι ενδεδειγμένο να το αγοράσω, και διέθεσα τα χρήματά 
μου στο κτήμα αυτό.» Πόσο καλύτερο θα ήταν για τον αδελφό αυτόν 
να είχε επενδύσει τα χρήματά του ιδρύοντας νοσοκομεία, στα οποία 
δίνεται η μαρτυρία για την αλήθεια αυτής της εποχής, ή σχολεία τα 
οποία θα εξασφάλιζαν στους νέους μας την καλύτερη επιρροή, και 
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στα οποία θα μορφώνονταν για να γίνουν ιεραπόστολοι του Θεού. 
Αδελφοί μου και αδελφές μου, επενδύσετε ό,τι κατέχετε για την 

ίδρυση χριστιανικών ιεραποστολών, από τις οποίες το φως της αλή-
θειας θα ακτινοβολήσει, ελκύοντας ψυχές στο Θεό. Μια ψυχή που 
στ’αλήθεια μετανοεί και γίνεται ιεραπόστολος για το Θεό, θα κερδίσει 
άλλες ψυχές στο Σωτήρα. 

Ο Θεός κατέστρωσε τα σχέδια για την πρόοδο του έργου Του, και 
προμήθευσε στο λαό Του με τα απαραίτητα μέσα, ώστε όταν τους 
καλέσει για βοήθεια, να απαντήσουν λέγοντας: «Κύριε, η μνα σου ε-
κέρδησε  δέκα μνας, πέντε μνας. . .» Λουκ. ιθ΄[19]16,18. 

Εάν αυτοί στους οποίους ανατέθηκαν τα χρήματα του Θεού, θα 
είναι πιστοί να φέρουν αυτά στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου, το έρ-
γο γρήγορα θα προχωρήσει. Πολλές ψυχές θα κερδισθούν στο έργο 
της αλήθειας και θα επιταχυνθεί η ημέρα της έλευσης του Χριστού. 
΄Ανδρες και γυναίκες πρέπει να φερθούν κάτω από την επιρροή των 
ειλικρινών, θερμών, εγκάρδιων εργατών οι οποίοι εργάζονται για τις 
ψυχές, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. ΄Οσοι βαπτίσθηκαν με το 
αποστολικό πνεύμα, οφείλουν να γίνουν ιεραπόστολοι του Θεού. Αν 
θα είναι αληθινοί, σταθεροί στην πίστη, αν δε θα πουλήσουν τον Κύ-
ριό τους για κέρδος, αλλά πάντα θα αναγνωρίζουν τη θεία υπεροχή 
και καθοδήγηση, ο Θεός θα ετοιμάσει την οδό ενώπιόν τους και θα 
τους ευλογήσει πλουσιοπάροχα. Θα τους βοηθήσει να παρουσιά-
ζουν την καλοσύνη, την αγάπη και το έλεός Του. Και η δόξα Του θα 
είναι η ανταμοιβή τους. Θα υπάρχει χαρά στις ουράνιες αυλές, και 
χαρά αγνή, ουράνια χαρά θα γεμίσει τις καρδιές των εργατών. Για να 
σώσουν ψυχές που χάνονται, θα είναι πρόθυμοι να αναλώσουν και 
να αναλωθούν, και η καρδιά τους θα είναι γεμάτη από αγάπη και ευ-
χαριστία. Η συναίσθηση της παρουσίας του Θεού θα εξαγνίσει και θα 
εξευγενίσει την εμπειρία τους, θα εμπλουτίσει και θα ενδυναμώσει 
αυτούς. Η χάρη του ουρανού θα αποκαλυφθεί στο έργο τους, στις 
κατακτήσεις που επιτελούν για να κερδίσουν ψυχές στο Χριστό. 

Έτσι το έργο του Θεού στον κόσμο μας πρέπει να επεκταθεί. Πι-
στοί διαχειριστές πρέπει να θέσουν τα χρήματα του Κυρίου στο θη-
σαυροφυλάκιό Του, ώστε να σταλούν εργάτες σε όλα τα μέρη του 
κόσμου. Η εκκλησία εδώ κάτω πρέπει να υπηρετεί το Θεό με αυτα-
πάρνηση και θυσία. Έτσι το έργο πρέπει να προχωρήσει και να κερ-
δισθούν οι ενδοξότεροι θρίαμβοι. 

Η αγάπη για τις χαμένες ψυχές έφεραν το Χριστό στο σταυρό του 
Γολγοθά. Η αγάπη για τις ψυχές θα μας οδηγήσουν στην αυταπάρ-
νηση και στην αυτοθυσία για να σώσουμε εκείνους που χάνονται. Και 
όταν οι οπαδοί του Κυρίου επιστρέφουν ό,τι Του ανήκει, θα επισω-
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ρεύσουν θησαυρό ο οποίος θα είναι δικός τους όταν θα ακούσουν τα 
λόγια: «Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ, ……… είσελθε εις την χαράν 
του Κυρίου σου.» «΄Οστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν 
υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθισεν εν δε-
ξιά του θρόνου του Θεού.» Ματθ. κε΄[25]21, Εβρ. ιβ΄[12]2. Η χαρά να 
δουν τις ψυχές αιώνια σωσμένες θα είναι η αμοιβή όλων όσοι ακο-
λούθησαν τα βήματα του Λυτρωτή. 

«΄Οστις τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφείσθη, αλλά παρέδωκεν αυ-
τόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ’αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς 
τα πάντα;» Ρωμ. η΄[8]32. 

Ήταν πανάκριβη θυσία που ο Κύριος του ουρανού έκανε. Θεία 
καλοσύνη ανάδευσε τα ανεξερεύνητα βάθη. Ήταν αδύνατον για το 
Θεό να δώσει περισσότερο. «Τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, 
ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο 
πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» Ιωάν. γ΄[3]16. Γιατί 
περιορίζεται η δική μας ευγνωμοσύνη; Είναι σαν κυματάκι στη θά-
λασσα σε σύγκριση με τη μεγάλη παλίρροια αγάπης η οποία ρέει σε 
μας από τον Πατέρα. 

Τα σημεία τα οποία προλέγουν τη Δευτέρα Παρουσία του Χρι-
στού, εκπληρώνονται σε ταχύ ρυθμό. Θα αφεθούν οι άνθρωποι στην 
άγνοια των μεγάλων επικείμενων γεγονότων, και θα συναντήσουν 
ανέτοιμοι την τρομερή ημέρα; Ο ουρανός έκανε πλήρη προσφορά 
για τη σωτηρία του κόσμου. Εκείνοι οι οποίοι διατείνονται ότι αγα-
πούν το Θεό και φυλάττουν τις εντολές Του μένουν αδιάφοροι για τις 
ψυχές των ανθρώπων; ΄Οχι, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. 

Με άοκνο ζήλο, όσοι έλαβαν το φως της παρούσας αλήθειας, ο-
φείλουν να πάνε και δώσουν την αλήθεια στους ευρισκόμενους στο 
σκοτάδι. Με επικεντρωμένες προσπάθειες, με αυταπάρνηση και αυ-
τοθυσία οφείλουν να εργασθούν με τη δύναμη του Θεού του Ισραήλ. 
Αυτό το μήνυμα πρέπει να φερθεί σε μακρινές χώρες. Πρέπει να δο-
θεί σε πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας μας. Οι κουρασμένοι και 
φορτωμένοι λαχταρούν το μήνυμα της αλήθειας, το οποίο θα τους 
φέρει ανάπαυση και ειρήνη εν Χριστώ. Ποιος θα φέρει το μήνυμα σε 
εκείνους οι οποίοι ποτέ δεν το άκουσαν; Ποιος θα αναζητήσει τη χα-
ρά και τη δόξα του Θεού ελκύοντας τους αμαρτωλούς στα πόδια Ε-
κείνου ο οποίος έδωσε τη ζωή Του θυσία για κάθε ψυχή; Ποιος θα 
εξυψώσει το Σωτήρα στα μάτια των ανθρώπων ως «τον Αμνόν του 
Θεού τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου»; Ιωάν. α΄[1]29.  
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 

 
Ο Κύριος έδωκε λόγον. 

Οι ευαγγελιζόμενοι  
ήσαν στράτευμα μέγα. 

Ψαλμ. ξη΄[68]11 
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ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 
Το μεγάλο και θαυμάσιο έργο του τελευταίου ευαγγελικού μηνύ-

ματος πρέπει να συνεχισθεί τώρα όσο ποτέ άλλοτε. Ο κόσμος πρέ-
πει να πάρει το φως της αλήθειας μέσα από την ευαγγελική διακονία 
του Λόγου στα βιβλία και περιοδικά μας. Οι εκδόσεις μας πρέπει να 
δείχνουν ότι το τέλος πάντων πλησίασε. Μου ζητήθηκε να πω στους 
εκδοτικούς οίκους μας: «Σηκώστε το λάβαρο, σηκώστε το υψηλότε-
ρα. Κηρύξτε το μήνυμα του τρίτου αγγέλου, το οποίο πρέπει να α-
κουσθεί σε όλο τον κόσμο. Ας φανεί ότι ‘‘εδώ είναι η υπομονή των 
αγίων, εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του 
Ιησού.’’ Αποκ. ιδ΄[14]12. Τα βιβλία μας ας δώσουν το μήνυμά μας ως 
μάρτυρες σε όλο τον κόσμο.» 

Οι εργάτες μας ας ενθαρρυνθούν να ρίξουν όλο το ενδιαφέρον 
τους στα βιβλία τα οποία ασχολούνται με τα θέματα της πίστης μας, 
βιβλία τα οποία αναφέρονται στις διδασκαλίες της Γραφής και τα ο-
ποία θα ετοιμάσουν ένα λαό που θα σταθεί στους επερχόμενους δύ-
σκολους καιρούς. Έχοντας φέρει τους ανθρώπους στο φως της αλή-
θειας με συνοδευόμενες από προσευχή βιβλικές μελέτες και με συνε-
τή χρήση των βιβλίων μας, πρέπει να τους διδάξουμε να γίνουν και 
αυτοί εργάτες στο λόγο και στη διδασκαλία. Πρέπει να τους ενθαρ-
ρύνουμε να διασκορπίσουν τα βιβλία τα οποία αναφέρονται σε θέμα-
τα της Γραφής – βιβλία και διδάγματα με τα οποία θα ετοιμασθεί ένας 
λαός να παραμείνει όρθιος, περιζωσμένοι την οσφύ με την αλήθεια, 
και με αναμμένες τις λαμπάδες. 

Έχουμε αποκοιμηθεί σχετικά με το έργο που πρέπει να γίνει με 
την κυκλοφορία καλοτυπωμένων βιβλίων. Με συνετή χρήση των πε-
ριοδικών και βιβλίων, ας κηρύξουμε τώρα το Λόγο με πειστική ενέρ-
γεια, ώστε ο κόσμος να κατανοήσει το μήνυμα που ο Χριστός έδωσε 
στον Ιωάννη στην Πάτμο. Κάθε άνθρωπος που ομολογεί το όνομα 
του Χριστού, μαρτυρεί: «Πάντων δε το τέλος επλησίασε», «ετοιμά-
σθητι να απαντήσης τον Θεόν σου.» Α΄Πέτρ. δ΄[4]7, Αμώς δ΄[4]12. 

Οι εκδόσεις μας πρέπει να πάνε παντού. Να τυπωθούν σε πολ-
λές γλώσσες. Το μήνυμα του τρίτου αγγέλου να δοθεί με αυτό το μέ-
σον και με ζώσα διδασκαλία. ΄Οσοι πιστεύετε στην αλήθεια για την ε-
ποχή αυτή, δραστηριοποιηθείτε. Τώρα είναι καθήκον σας να διαθέ-
σετε όλα τα εφικτά μέσα για να βοηθήσετε να κηρύξουν την αλήθεια 
όσοι την κατανοούν. Μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονται α-
πό την πώληση των βιβλίων θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση 
των δυνατοτήτων να τυπωθούν περισσότερα βιβλία που θα ανοίξουν 
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τυφλά μάτια και θα οργώσουν το ακαλλιέργητο έδαφος της καρδιάς. 
Είναι επικίνδυνο να περάσουμε στην εμπορικότητα και να απορ-

ροφηθούμε από κοσμική επιχείρηση, ώστε οι αλήθειες του Λόγου του 
Θεού με την αγνότητα και τη δύναμή τους να μην οδηγήσουν στη 
ζωή. Η αγάπη του εμπορίου και του κέρδους όλο και περισσότερο 
παίρνει το προβάδισμα. Αδελφοί μου, οι ψυχές ας μετανοήσουν ειλι-
κρινά. Αν ποτέ υπήρξε καιρός να κατανοήσουμε τις ευθύνες μας, εί-
ναι τώρα όπου «η αλήθεια έπεσεν εν τη οδώ και η ευθύτης δεν δύνα-
ται να εισχωρήσει.» Ησ. νθ΄[59]14. Ο Σατανάς κατήλθε με μεγάλη δύ-
ναμη για να εργασθεί «εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολ-
λυμένων.» Β΄Θεσ. β΄[2]10. Και ό,τι μπορεί να κοσκινισθεί, θα κοσκι-
νισθεί, και ό,τι δεν μπορεί να κοσκινισθεί, θα παραμείνει. Ο Κύριος 
έρχεται πολύ γρήγορα και εισερχόμαστε στις σκηνές της συμφοράς. 
Σατανικές δυνάμεις - αν και αόρατες - εργάζονται για την καταστροφή 
της ανθρώπινης ζωής. Αλλά αν η ζωή μας είναι κρυμμένη στο Θεό 
με το Χριστό, θα δούμε τη χάρη Του και τη σωτηρία Του. Ο Χριστός 
έρχεται να εγκαταστήσει τη βασιλεία Του στη γη. Η γλώσσα μας ας 
αγιασθεί για να χρησιμοποιηθεί να Τον δοξάσει. Ας εργασθούμε τώ-
ρα όπως δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Να επιμείνουμε «εγκαίρως, ακαί-
ρως.» Β¨Τιμ. δ΄[4]2. Να κάνουμε ανοίγματα για την παρουσίαση της 
αλήθειας. Να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να ελκύσουμε ψυχές 
στο Χριστό. 

Σαν λαός πρέπει να διορθωθούμε, η ζωή μας να καθαγιασθεί για 
να γνωστοποιήσουμε την αλήθεια όπως αυτή ήταν στον Ιησού. Στο 
έργο διάδοσης των εκδόσεών μας μπορούμε να μιλήσουμε για την 
αγάπη του Σωτήρα με θερμή και παλλόμενη καρδιά. Μόνο ο Θεός 
έχει τη δύναμη να συγχωρήσει αμαρτίες. Εάν δε δώσουμε το μήνυμα 
στον αμετανόητο, η αμέλειά μας μπορεί να επικυρώσει την κατα-
στροφή τους. Ευλογημένες, ψυχοσωτήριες αλήθειες της Βίβλου έ-
χουν δημοσιευθεί στα έντυπά μας. Υπάρχουν πολλοί που μπορούν 
να βοηθήσουν στην πώληση των περιοδικών μας. Ο Κύριος καλεί ό-
λους μας να επιζητήσουμε τη σωτηρία των ψυχών που χάνονται. Ο 
Σατανάς εργάζεται να απατήσει ακόμη και τους εκλεκτούς, και τώρα 
είναι ο δικός μας καιρός να εργασθούμε με εγρήγορση. Τα βιβλία και 
τα περιοδικά μας πρέπει να φερθούν στην αντίληψη των ανθρώπων. 
Το ευαγγέλιο της παρούσας αλήθειας πρέπει να δοθεί σε όλες τις 
πόλεις χωρίς αναβολή. Δε θα εγερθούμε για το καθήκον μας; 

Αν καταστήσουμε μελέτη μας τη ζωή και τις διδασκαλίες του Χρι-
στού, κάθε επιτελούμενο γεγονός θα οδηγήσει σε ένα κείμενο για 
εντυπωσιακή συζήτηση. Έτσι κήρυττε ο Σωτήρας το ευαγγέλιο σε 
δρόμους και δρομάκια. Και καθώς μιλούσε, η μικρή ομάδα που Τον 
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άκουε, εξελισσόταν σε μεγάλη συντροφιά. Οι σημερινοί ευαγγελιστές 
πρέπει να είναι συνεργάτες του Χριστού. Αυτοί, όπως και οι πρώτοι 
μαθητές, έχουν τη βεβαιότητα: «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ου-
ρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα πα-
ρήγγειλα εις εσάς. Και ιδού, εγώ είμαι μεθ’υμών πάσας τας ημέρας, 
έως της συντελείας του αιώνος.» Ματθ. κη΄[28]18-20. 

Το έργο που ο λαός του Θεού έχει να κάνει, είναι καταχωρημένο 
ως εξής: «Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου 
σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Φωνή 
βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κά-
μετε τας τρίβους αυτού.» Μαρκ. α΄[1]2,3. «Ιδού ο δούλος μου, τον 
οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου εις τον οποίον η ψυχή μου ευη-
ρεστήθη. Έθεσα το πνεύμα μου επ’αυτόν. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις 
τα έθνη. …. Δεν θέλει εκλίπει, ουδέ θέλει μικροψυχήσει, εωσού βάλει 
κρίσιν εν τη γη. Και αι νήσοι θέλουσι προσμένει τον νόμον αυτού.» 
Ησ. μβ΄[42]1-4. 

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να διερευνήσουν στην πλη-
ρότητα τις απαιτήσεις του νόμου Του. Ο Λόγος Του είναι ιερός και 
άπειρος. Το έργο της αλήθειας πρέπει να προχωρήσει σαν αναμμένη 
λάμπα. Θερμή μελέτη του Λόγου του Θεού θα αποκαλύψει την αλή-
θεια. Η αμαρτία και το λάθος δεν μπορούν να υποστηριχθούν, αλλά 
ο Λόγος του Θεού δικαιώνεται. «Ούτω λέγει ο Θεός ο Κύριος, ο ποιή-
σας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στερεώσας την γην και τα 
γεννώμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις τον λαόν τον επ’αυτής. Εγώ 
ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη, και θέλω κρατεί την χείρα σου, 
και θέλω σε φυλάττει, και θέλω σε καταστήσει διαθήκην του λαού, 
φως των εθνών, διά να ανοίξης τους οφθαλμούς των τυφλών, να εκ-
βάλης τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθημένους εν σκότει εκ 
του οίκου της φυλακής.» Ησ, μβ΄[42]5-7. Οι Χριστιανοί πρέπει να 
αναζητήσουν το φως τους από το Λόγο του Θεού, και έπειτα με πί-
στη να προχωρήσουν για να δώσουν το φως σε εκείνους οι οποίοι 
μένουν στο σκοτάδι. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 
Τη νύχτα στις 2 Μαρτίου το 1907, πολλά πράγματα μου αποκα-

λύφθηκαν σχετικά με την αξία των εκδόσεών μας για την παρούσα 
αλήθεια, και τη μικρή προσπάθεια που κάνουν οι αδελφοί μας και οι 
αδελφές μας στις εκκλησίες για την ευρεία κυκλοφορία. 

Επανειλημμένως μου έχει δειχθεί ότι τα τυπογραφεία μας πρέπει 
τώρα να χρησιμοποιηθούν συνεχώς γνωστοποιώντας το φως και την 
αλήθεια. Αυτός είναι ένας καιρός πνευματικού σκοταδισμού στις εκ-
κλησίες του κόσμου. Η άγνοια των θείων πραγμάτων κρύβουν από 
τη θέα το Θεό και την αλήθεια. Οι δυνάμεις του Σατανά συγκεντρώ-
νονται με ισχύ. Ο Σατανάς κολακεύει τους συνεργούς του ότι θα κάνει 
ένα έργο που θα αιχμαλωτίσει τον κόσμο. Ενώ μερική αδράνεια έρ-
χεται στην εκκλησία, ο Σατανάς και τα στρατεύματά του έχουν έντονη 
δραστηριότητα. Οι λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες δεν οδηγούν τον 
κόσμο στη μετάνοια, επειδή οι ίδιες έχουν διαφθαρεί με εγωισμό και 
περηφάνια, και χρειάζονται να αισθανθούν τη μεταμορφώνουσα δύ-
ναμη του Θεού μεταξύ τους, πριν μπορέσουν να οδηγήσουν τους 
άλλους σε αγνότερο και ανώτερο επίπεδο. 

 
Μια ενθαρρυντική εμπειρία 

Το απόγευμα στις 2 Μαρτίου ήμουν σε μια σύσκεψη με τον αδελ-
φό και την αδελφή Σ. Ν. Χάσκελ, συζητώντας το έργο στο ΄Οκλαντ 
και τα σχέδιά τους να πάνε ανατολικά για να περάσουν κάποιο διά-
στημα στο Νότιο Λάνκαστερ. Μετά την επίσκεψή μας ήμουν κουρα-
σμένη, και αποσύρθηκα νωρίς. Υπέφερα από ρευματισμούς στην 
αριστερή πλευρά μου, και δεν μπορούσα να ξεκουρασθώ από τους 
πόνους. Γυρνούσα από τη μια στην άλλη πλευρά, προσπαθώντας να 
βρω τρόπο να υποφέρω λιγότερο. Αισθανόμουν πόνο στην καρδιά 
που δεν προμήνυε κάτι καλό για  μένα. Τελικά αποκοιμήθηκα. 

Λίγο μετά τις εννέα και μισή προσπάθησα να γυρίσω μόνη, και 
καθώς το έκανα, αντιλήφθηκα ότι το σώμα μου τελείως είχε απαλλα-
γεί από τον πόνο. Καθώς γύριζα από τη μια πλευρά στην άλλη και 
κουνούσα τα χέρια μου, δοκίμασα μια ασυνήθιστη ελευθερία και άνε-
ση που δεν μπορώ να περιγράψω. Το δωμάτιο γέμισε φως, ένα πο-
λύ όμορφο, απαλό, γαλάζιο φως, και αισθάνθηκα να βρίσκομαι στα 
χέρια ουράνιων υπάρξεων. 

Αυτό το ιδιαίτερο φως το είχα αισθανθεί σε ειδικές ευλογημένες 
στιγμές του παρελθόντος, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο ευδιάκριτο, 
πιο εντυπωσιακό, και ένιωσα τέτοια ειρήνη, άφθονη ειρήνη που λό-



2. Τα βιβλία στην υπηρεσία 

 46

για δεν μπορούν να την εκφράσουν. Ανασηκώθηκα παίρνοντας κα-
θιστική θέση, και είδα ότι περιβαλλόμουν από ένα φωτεινό νέφος, 
λευκό σαν χιόνι, το οποίο κατέληγε σε ένα ροδαλό χρώμα. Η πιο α-
παλή, η πιο γλυκιά μουσική γέμισε τον αέρα, και αναγνώρισα τη μου-
σική όπως έψαλλαν οι άγγελοι. Τότε μια Φωνή μου μίλησε λέγοντας: 
«Μη φοβάσαι, είμαι ο Σωτήρας σου. ΄Αγιοι άγγελοι είναι γύρω σου.» 

Και εγώ είπα: «Αυτός είναι ο ουρανός, και τώρα μπορώ να ανα-
παυθώ. Δε θα μεταφέρω πια άλλα μηνύματα, δε θα υποστώ πια κα-
κοπαρουσιάσεις. Τώρα όλα θα είναι εύκολα και θα απολαμβάνω ει-
ρήνη και ανάπαυση. Οποία ανέκφραστη ειρήνη πλημμυρίζει την καρ-
διά μου! Είναι στ’αλήθεια ο ουρανός; Είμαι ένα από τα μικρά παιδιά 
του Θεού; και θα έχω πάντοτε ειρήνη;» 

Η Φωνή απάντησε: «Το έργο σου δεν έχει ολοκληρωθεί.» 
Ξανακοιμήθηκα, και όταν ξύπνησα, άκουσα μουσική, και ήθελα να 

ψάλω. Τότε κάποιος πέρασε από την πόρτα μου, και αναρωτήθηκα 
αν αυτό το πρόσωπο είδε το φως. Έπειτα από λίγο το φως χάθηκε, 
αλλά η ειρήνη παρέμεινε. 

Έπειτα ξανακοιμήθηκα. Εκείνη τη στιγμή αισθανόμουν να είμαι σε 
μια συνέλευση με θέμα το έργο του βιβλίου. Ήσαν παρόντες μερικοί 
αδελφοί ιθύνοντες του έργου, και ο πρεσβύτερος Χάσκελ με τη σύζυ-
γό του ήσαν εκεί συζητώντας μεταξύ τους και με τους αδελφούς για 
τη διακίνηση των βιβλίων, περιοδικών και φυλλαδίων μας. 

Ο αδελφός Χάσκελ παρουσίασε ισχυρούς λόγους γιατί τα βιβλία 
τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που γνωστοποίησε η αδ. Χου-
άιτ – τα βιβλία τα οποία περιέχουν το ειδικό μήνυμα το αναφερόμενο 
στον κόσμο για την παρούσα εποχή – πρέπει να έχουν ευρύτερη 
κυκλοφορία. Ρώτησε: «Γιατί ο λαός μας δεν εκτιμάει και δε θέτει σε 
ευρύτερη κυκλοφορία τα βιβλία που φέρουν τα θεία διαπιστευτήρια; 
Γιατί δεν έγιναν ειδικά βιβλία που να περιέχουν τις πληροφορίες σχε-
τικά με το έργο του Σατανά; Γιατί δεν καταβάλλουμε περισσότερη 
προσπάθεια να κυκλοφορήσουμε τα βιβλία που δείχνουν τα σχέδια 
του Σατανά τα αντιτασσόμενα στο έργο του Θεού, τα οποία βιβλία α-
ποκαλύπτουν αυτά τα σχέδια και δείχνουν τις απάτες του; Τα ηθικά 
κακά της απάτης του πρέπει να εξαλειφθούν, ανοίγοντας τα μάτια 
των ανθρώπων για να διακρίνουν την κατάσταση και τους κινδύνους 
της εποχής μας. Έτσι, θα κάνουν συνετές προσπάθειες για να στηρι-
χθούν με την πίστη στο Χριστό και στη δικαιοσύνη Του.»  

Ένας αγγελιοφόρος από τον ουρανό στάθηκε ανάμεσά μας και 
πρόφερε λόγια ειδοποίησης και καθοδήγησης. Μας έκανε να κατα-
λάβουμε με σαφήνεια ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας είναι το μήνυμα 
το οποίο γνωστοποιεί την απώλεια του κόσμου, και ότι αυτό το μή-
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νυμα όπως περιέχεται στις εκδόσεις μας και σε αυτές που θα εκδο-
θούν, πρέπει να κυκλοφορήσει ανάμεσα στους ανθρώπους τους 
πλησίον και τους μακράν. 

 
Κίνδυνοι στη θεωρητική μελέτη 

Το φως της αλήθειας που ο Θεός σχεδιάζει να στείλει στους αν-
θρώπους του κόσμου της σημερινής εποχής, δεν είναι αυτό που οι 
άνθρωποι των γραμμάτων επιδιώκουν να μεταδώσουν. Γιατί αυτοί 
στην έρευνά τους συχνά καταλήγουν σε λανθασμένα συμπεράσματα, 
και στη μελέτη τους πολλοί συγγραφείς ενθουσιάζονται με τις θεω-
ρίες τους που έχουν σατανική προέλευση. Ο Σατανάς περιβλημένος 
με ιμάτια αγγέλου φωτός, παρουσιάζει για μελέτη στην ανθρώπινη 
διάνοια θέματα τα οποία φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα, και τα οποία 
είναι γεμάτα από επιστημονικά μυστήρια. Στην έρευνα αυτών των θε-
μάτων, οι άνθρωποι οδηγούνται να δεχθούν λανθασμένα συμπερά-
σματα και να ενωθούν με απατηλά πνεύματα στο έργο να εισηγη-
θούν νέες θεωρίες οι οποίες οδηγούν μακριά από την αλήθεια. 

Υπάρχει κίνδυνος αυτά τα λανθασμένα αισθήματα που εκφράζο-
νται στα βιβλία τα οποία έχουν αναγνωσθεί, συμβαίνει μερικές φορές 
να συνυφαίνονται από τους ποιμένες, δασκάλους και εκδότες μας με 
τα δικά τους επιχειρήματα, με τις ομιλίες, με τις εκδόσεις, με την πε-
ποίθηση ότι αυτά έχουν τις ίδιες αρχές με τις διδασκαλίες του Πνεύ-
ματος της αληθείας. Το βιβλίο «Ζωντανός Ναός» είναι μια απεικόνι-
ση αυτού του έργου, ο συγγραφέας του οποίου δήλωσε στην υπερά-
σπισή του ότι οι διδασκαλίες του είναι οι ίδιες που βρίσκονται στα 
γραπτά της αδελφής Χουάιτ. Ξανά και ξανά θα κληθούμε να αντιμε-
τωπίσουμε την επιρροή των ανθρώπων οι οποίοι μελετούν επιστή-
μες διαβολικής προέλευσης, μέσα από τις οποίες ο Σατανάς εργάζε-
ται για να περάσει στη μηδαμινότητα το Θεό και το Χριστό. 

Ο Πατέρας και ο Υιός, ο καθένας έχει μια προσωπικότητα. Ο Χρι-
στός διακήρυξε: «Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα.» Και όμως ήταν ο Υιός 
του Θεού που ήρθε στον κόσμο σε ανθρώπινη μορφή. Απεκδυόμε-
νος τη βασιλική στολή Του και το βασιλικό διάδημά Του, περιέβαλε 
τη θεότητά Του με την ανθρωπότητα, ώστε οι άνθρωποι μέσα από 
την άπειρη θυσία Του να γίνουν «κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγό-
ντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν.» 
Β΄Πέτρ. α΄[1]14. 

Ο Χριστός πειράσθηκε σε όλα τα σημεία όπως πειράζεται ο άν-
θρωπος, αλλά ποτέ δεν πρόφερε επίκριση κατηγορίας στον πειρα-
στή. Σε κάθε πειρασμό παρουσίαζε το Λόγο του Κυρίου. «Είναι γε-
γραμμένον» ήταν το αήττητο όπλο Του. Εμείς, ως αντιπρόσωποι του 



2. Τα βιβλία στην υπηρεσία 

 48

Χριστού, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε επίθεση του εχθρού με 
το Λόγο του ζώντος Θεού. Ποτέ μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να 
ακολουθήσει τη γραμμή του όφεως χρησιμοποιώντας τα επιστημονι-
κά του επιχειρήματα. Ο Σατανάς ποτέ δεν μπορεί να έχει το πάνω 
χέρι στο παιδί του Θεού που στηρίζεται στο Λόγο Του ως άμυνά του. 

Ο Σύμβουλός μας χαράζει βαθιά στη διάνοιά μας ότι ο λαός του 
Θεού που τηρεί τις εντολές Του, οφείλει να αγιασθεί διαμέσου της α-
λήθειας, και ότι στην αλήθεια πρέπει να δοθεί η πρώτιστη θέση. Ας 
μη ξεχνάμε ότι ο Σατανάς ζει ακόμη για να ασκεί την απατηλή δύνα-
μή του μέσα από την ψευδή επιστήμη. 

Ο Χριστός ήταν η Μεγαλειότητα του ουρανού, ο ΄Αρχων της ζωής. 
Και όμως, ταπεινώθηκε σαν άνθρωπος και έγινε υπάκουος σε κάθε 
νόμο του Θεού. Ο Χριστός πέρασε από κάθε περιοχή που κάθε άν-
θρωπος πρέπει να διαβεί ο οποίος φέρει το όνομά Του, και εξήλθε   
από τη δοκιμασία Του αγνός και αμόλυντος από την αμαρτία. Υπήρ-
ξε το παράδειγμά μας σε όλα τα πράγματα. 

Η πρώτη έλευση του Χριστού και η ζωή της διακονίας Του πρέπει 
να μελετηθούν όπως υπήρξαν. Η ζωή Του ήταν μια αυταπάρνηση, 
στην οποία όλες οι ευγενείς ιδιότητες εκδηλώθηκαν. Έζησε για να 
ευλογεί την ανθρωπότητα με κάθε καλό λόγο και έργο. 

 
Αξιοπρέπεια στο έργο του βιβλίου 

Το έργο εκτύπωσης βιβλίων είναι μεγάλο και καλό έργο. Αλλά 
πάντοτε δε στέκεται στην υψηλή και άγια θέση που ο Θεός καθόρισε 
να κατέχει, διότι έχει υπεισέλθει το εγώ στο έργο μερικών οι οποίοι 
ασχολούνται με αυτό. Το έργο του βιβλίου πρέπει να είναι το μέσον 
για να μεταδοθεί το ταχύτερον το ιερό φως της παρούσας αλήθειας 
στον κόσμο. Τα έντυπα που εξέρχονται από τα πιεστήριά μας σήμε-
ρα, πρέπει να έχουν τέτοιο χαρακτήρα που να ισχυροποιήσουν κάθε 
μικρό και μεγάλο λιθαράκι της πίστης το οποίο έχει τοποθετηθεί με το 
Λόγο του Θεού και με την αποκάλυψη του Πνεύματός Του. 

Η αλήθεια που ο Θεός έδωσε στο λαό Του στις έσχατες αυτές η-
μέρες, πρέπει να τον κρατήσει σταθερό όταν εισέρχονται στην εκ-
κλησία εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν ψευδείς θεωρίες.  

Η αλήθεια η οποία μένει ακλόνητη στις επιθέσεις του εχθρού για 
πάνω από μισό αιώνα, πρέπει να αποτελεί για το λαό του Θεού ε-
μπιστοσύνη και παρηγοριά. 

Η απόδειξή μας στους αντιρρησίες ότι έχουμε την αλήθεια του Λό-
γου του Θεού θα δοθεί από μια ζωή αυστηρής μας αυταπάρνησης. 
Δεν πρέπει να γελοιοποιούμε την πίστη μας, αλλά να έχουμε ενώ-
πιόν μας το παράδειγμα Εκείνου, ο οποίος αν και ήταν ΄Αρχων του 
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ουρανού κατέβηκε σε μια ζωή αυταπάρνησης και θυσίας για να υπε-
ρασπισθεί την ορθότητα του Λόγου του Πατέρα Του. Ας αποφασίσει 
ο καθένας μας να κάνει το καλύτερο, ώστε το φως των καλών έργων 
μας να λάμψει στον κόσμο. 

 
Ενότητα και πρόοδος 

Τέλεια συμφωνία θα υπάρξει στα σχέδια που καταστρώνονται για 
τις εκδόσεις των βιβλίων και περιοδικών μας, ώστε το φως το οποίο 
αυτά περιέχουν, γρήγορα να φερθεί παντού, στις διάφορες εκκλησίες 
και στον κόσμο. Πολύ περισσότερα έπρεπε να επιτευχθούν με την 
πώληση των βιβλίων μας από ό,τι βλέπουμε να επιτυγχάνονται σή-
μερα. 

Οι ποιμένες μας πρέπει να καλέσουν τα μέλη της εκκλησίας για 
να γνωρίσουν τον αληθινό θρίαμβο. «Σηκώθητι, φωτίζου, διότι το 
φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλεν επί σε. Διότι, ιδού, 
σκότος θέλει σκεπάσει την γην και ζόφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει 
ανατείλει ο Κύριος, και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα 
έθνη θέλουσιν ελθεί εις το φως σου, και οι βασιλείς εις την λάμψιν 
της ανατολής σου.» Ησ. ξ΄[60]1-3. Ενότητα και αγάπη θα επιτελέ-
σουν θαυμάσια πράγματα για τους πιστούς. Δε θα εγερθούν οι εκ-
κλησίες μας για να δώσουν το τελευταίο προειδοποιητικό μήνυμα 
στον κόσμο;  

 
Τα βοηθητικά μας βιβλία 

«Λύσεις για τη Ζωή» είναι ένα βιβλίο που μιλάει από μόνο του και 
έχει εκπληρώσει καλό έργο. Καθώς πουλήθηκε και το θέμα σχετίζεται 
με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, ξαλάφρωσαν τα χρέη των σχο-
λείων μας. Αλλά περισσότερο από αυτό: πολλοί που διάβασαν το 
βιβλίο, ευλογήθηκαν από τα διδάγματά του για την αλήθεια, και πολ-
λοί άλλοι θα ευλογηθούν διαβάζοντάς το. Το βιβλίο «Ζωή και Υγεία» 
μπορεί να κάνει το ίδιο έργο στα νοσοκομεία και θεραπευτήρια όπως 
το βιβλίο «Λύσεις για τη Ζωή» έκανε στα σχολεία μας. Αυτό το βιβλίο 
περιέχει τη σοφία του μεγάλου Ιατρού. Για μένα υπήρξε ένα πολύτιμο 
προνόμιο να δωρίσω την εργασία μου αυτών των βιβλίων για το έρ-
γο του Θεού. Στο μέλλον θα υπάρξουν καλοσχεδιασμένες και καρτε-
ρικές προσπάθειες για την αύξηση των πωλήσεών τους. 

 
Απόσβεση των χρεών 

Ο Θεός σχεδιάζει να πάρουμε μαθήματα από τα λάθη του παρελ-
θόντος. Δεν Τον ευχαριστεί να υπάρχει υπόλοιπο χρεών στα ιδρύμα-
τά Του. Φθάσαμε στην εποχή που οφείλουμε να δώσουμε χαρακτή-
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ρα στο έργο αρνούμενοι να ανεγείρουμε μεγάλα και ακριβά κτίρια. 
Δεν πρέπει να αντιγράψουμε τα λάθη του παρελθόντος και να βυθι-
σθούμε περισσότερο στα χρέη. Μάλλον οφείλουμε να προσπαθή-
σουμε να καθαρίσουμε τα χρέη που παραμένουν στα ιδρύματά μας. 
Οι εκκλησίες μας μπορούν να βοηθήσουν στο θέμα αυτό αν θέλουν. 
Εκείνα τα μέλη στα οποία ο Κύριος έδωσε χρήματα, μπορούν να τα 
επενδύσουν στο έργο χωρίς τόκο ή με χαμηλό τόκο, και με την εθε-
λοντική προσφορά μπορούν να βοηθήσουν για να στηριχθεί το έργο. 
Ο Κύριος ζητάει να επιστρέψετε χαρούμενα το μερτικό Του από τα 
αγαθά που σας έχει δανείσει, και έτσι να γίνετε ελεοδότες Του. 

 
Μια άλλη όψη από το έργο των βιβλίων 

Κάποτε βρεθήκαμε σε μεγάλες συγκεντρώσεις των εκκλησιών ό-
που οι ποιμένες παρουσίασαν τους κινδύνους της εποχής που ζού-
με, και τη σπουδαιότητα να θέσουμε γρήγορα σε κυκλοφορία τα βι-
βλία μας. Σε απάντηση των κλήσεων αυτών, αδελφοί και αδελφές 
ήρθαν μπροστά και αγόρασαν πολλά βιβλία. Μερικοί πήραν λίγα. 
΄Αλλοι αγόρασαν πολλά. Πολλοί από τους αγοραστές πλήρωσαν τα 
βιβλία που πήραν. Μερικοί κανόνισαν να πληρώσουν αργότερα. 

Επειδή τα βιβλία πουλήθηκαν σε χαμηλές τιμές - μερικά σε ιδιαί-
τερα μειωμένες τιμές - πολλά αγοράσθηκαν, και μερικά αγοράσθηκαν 
από πρόσωπα που δεν ανήκουν στην εκκλησία μας. Αυτοί είπαν: 
«Πρέπει αυτά τα βιβλία να περιέχουν ένα μήνυμα και για μας. Αυτοί 
οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν θυσίες για να μπορούμε να τα 
έχουμε, και θα τα εξασφαλίσουμε για μας και για τους φίλους μας.» 

Αλλά δυσαρέσκεια εκφράσθηκε από μερικούς δικούς μας. Κά-
ποιος είπε: «Πρέπει να τεθεί ένα τέρμα στο έργο αυτό, ειδεμή οι επι-
χειρήσεις μας θα καταστραφούν.» Καθώς ένας αδελφός κουβαλούσε 
μια αγκαλιά βιβλία, ένας βιβλιοευαγγελιστής έβαλε το χέρι του στο 
βραχίονά του και του είπε: «Αδελφέ μου, τι θα κάνεις με τόσα πολλά 
βιβλία;» Τότε άκουσα τη φωνή του ουράνιου Συμβούλου να λέει: 
«Μην τους απαγορεύετε. Αυτό είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει. Το 
τέλος πλησιάζει. Ήδη χάθηκε πολύς χρόνος, που τα βιβλία αυτά έ-
πρεπε να είχαν κυκλοφορήσει. Πουλήστε τα στους πλησίον και 
στους μακράν. Σκορπίστε τα σαν τα φθινοπωρινά φύλλα. Αυτό το έρ-
γο πρέπει να συνεχισθεί χωρίς καμιά απαγόρευση. Ψυχές χάνονται 
μακριά από το Χριστό. Να ενημερωθούν για την ταχεία έλευσή Του 
στις νεφέλες του ουρανού.» 

Μερικοί από τους εργάτες συνέχισαν να φαίνονται πολύ αποθαρ-
ρυμένοι. Ένας έκλαιγε και είπε: «Αυτοί κάνουν στο βιβλιοπωλικό έρ-
γο αδικία αγοράζοντας αυτά τα βιβλία σε τόσο χαμηλή τιμή. Επιπρο-
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σθέτως, αυτό το έργο μάς αποστερεί από κάποια έσοδα με τα οποία 
συντηρείται το έργο μας.» Η φωνή πρόσθεσε: «Δε χάνετε. Αυτοί οι 
εργάτες οι οποίοι παίρνουν τα βιβλία σε χαμηλές τιμές, δεν μπορούν 
να τα πάρουν αλλιώς, εκτός με αυτή τη λεγόμενη έκπτωση. Πολλοί 
τώρα αγοράζουν για τους φίλους τους και για τον εαυτό τους, οι ο-
ποίοι διαφορετικά δε θα σκέπτονταν να αγοράσουν. 

 
Μια προειδοποίηση 

Τότε λέχθηκε στον αδ. Χάσκελ ότι το δικό του φορτίο καθίσταται 
βαρύ πουλώντας τα βιβλία του τόσο φθηνά στην αγωνία του να προ-
μηθεύσει τους ανθρώπους με τις πολύτιμες αλήθειες που περιέχο-
νται στα βιβλία του, στην επιθυμία του όλοι να αισθανθούν ότι τα βι-
βλία αξίζουν περισσότερο από ό,τι στοιχίζουν, και ότι όλοι έπρεπε να 
ενθαρρυνθούν να δώσουν σε αυτά μεγάλη κυκλοφορία. 

Ο Σύμβουλός μας είπε: «Τα βιβλία πρέπει να πουληθούν με τέ-
τοιο τρόπο που ο συγγραφέας να μην αφεθεί ακάλυπτος, και ο εκδο-
τικός οίκος να έχει τα μέσα για να προχωρήσει το έργο του.» 

 
Μια παραβολή για την μελέτη μας 

Ο Χριστός δήλωσε: «Η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άν-
θρωπον οικοδεσπότην, όστις εξήλθεν άμα τω πρωί διά να μισθώση 
εργάτας διά τον αμπελώνα αυτού. Αφού δε συνεφώνησε μετά των 
εργατών προς έν δηνάριον την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον 
αμπελώνα αυτού. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους 
ισταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπεν, Υπάγετε 
και σεις εις τον αμπελώνα, και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει. Και 
εκείνοι υπήγον. Πάλιν εξελθών περί την έκτην και εννάτην ώραν έκα-
μεν ωσαύτως. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών, εύρεν άλλους 
ισταμένους αργούς, και λέγει προς αυτούς, διά τί ίστασθε εδώ όλην 
την ημέραν αργοί; Λέγουσι προς αυτόν, Διότι ουδείς εμίσθωσεν η-
μάς. Λέγει προς αυτούς, υπάγετε και σεις εις τον αμπελώνα, και ό,τι 
είναι δίκαιον θέλετε λάβει. Αφού δε έγεινεν εσπέρα, λέγει ο κύριος 
προς τον επίτροπον αυτού, Κάλεσον τους εργάτας, και απόδος εις 
αυτούς τον μισθόν, αρχίσας από των εσχάτων έως των πρώτων. Και 
ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν μισθωθέντες έλαβον αν έν δη-
νάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι θέλουσι λάβει πλειότερα. 
Έλαβον όμως και αυτοί έν δηνάριον. Και λαβόντες εγόγγυζον κατά 
του οικοδεσπότου λέγοντες, ΄Οτι ούτοι οι έσχατοι μίαν ώραν έκαμον, 
και έκαμες αυτούς ίσους με ημάς, οίτινες εβαστάσαμεν το βάρος της 
ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθείς είπε προς ένα εξ αυτών, 
Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συνεφώνησας έν δηνάριον μετ’εμού; Λάβε 
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το σον και ύπαγε. Θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως εις 
σε, ή δεν έχω την εξουσίαν να κάμω ό,τι θέλω εις τα εμά; Ή ο οφ-
θαλμός σου είναι πονηρός, διότι εγώ είμαι αγαθός; Ούτω θέλουσιν 
είσθαι οι έσχατοι πρώτοι, και οι πρώτοι έσχατοι, διότι πολλοί είναι οι 
κεκλημένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί.» Ματθ. κ΄[20]1-16. 

Ευλογημένη θα είναι η αμοιβή της χάρης σε όσους εργάσθηκαν 
για το Θεό με απλότητα πίστης και αγάπης. Η αξία της υπηρεσίας 
στο Θεό μετριέται με το πνεύμα με το οποίο αυτή αποδίδεται, παρά 
με το μέγεθος του χρόνου που διατέθηκε για την υπηρεσία. 

 
Φως για όλους 

Επιθυμώ πολύ το φως που περιέχεται στα βιβλία μου να φθάσει 
όσο το δυνατόν σε κάθε ψυχή, επειδή ο Θεός έστειλε το μήνυμα για 
όλους. Αυτά τα βιβλία περιέχουν πολύτιμα διδάγματα για τη χριστια-
νική πείρα. Δε θα τολμήσω να εμποδίσω αυτά τα βιβλία να πουλη-
θούν σε ειδικές περιπτώσεις σε χαμηλή τιμή, μήπως εμποδίσω την 
ανάγνωση των βιβλίων και κατακρατήσω το φως από κάποια ψυχή 
που μπορεί να δεχθεί την αλήθεια. Εγώ δε θέτω περιορισμούς στο 
έργο της κυκλοφορίας των βιβλίων. Ας τοποθετηθεί το φως στο λυ-
χνοστάτη, για να φωτίσει όλους μέσα στο σπίτι. 

 
Ένα μάθημα για την εμπορικότητα 

«Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού, και εξέβαλε πάντας 
τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ, και τας τραπέζας των 
αργυραμοιβών ανέτρεψε, και τα καθίσματα των πωλούντων τας πε-
ριστεράς. Και λέγει προς αυτούς, Είναι γεγραμμένον, ‘‘Ο οίκος μου, 
οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι’’, σεις δε εκάματε αυτόν σπή-
λαιον ληστών. Και προσήλθον προς αυτόν τυφλοί και χωλοί εν τω 
ιερώ. Και εθεράπευσεν αυτούς. Ιδόντες δε οι αρχιερείς και οι γραμ-
ματείς τα θαυμάσια τα οποία έκαμε, και τους παίδας κράζοντας εν τω 
ιερώ και λέγοντας, Ωσαννά τω Υιώ Δαβίδ, ηγανάκτησαν. Και είπον 
προς αυτόν, Ακούεις τι λέγουσιν ούτοι; Ο δε Ιησούς λέγει προς αυ-
τους, Ναι, ποτέ δεν ανεγνώσατε, ‘‘΄Οτι εκ στόματος νηπίων και θηλα-
ζόντων ητοίμασας αίνεσιν’’;» Ματθ. κα΄[21]12-16. 

Ένα σημείο που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουν οι εργάτες μας, εί-
ναι ότι ο Ιησούς είναι ο Αρχικαθοδηγητής μας. Σκιαγράφησε ένα σχέ-
διο με το οποίο τα σχολεία μπορούν να ξαλαφρωθούν από τα χρέη 
τους. Και δε θα υπερασπισθεί την πορεία εκείνων που θέτουν κατά 
μέρος αυτό το σχέδιο από έλλειψη εμπιστοσύνης για την επιτυχία 
τους. ΄Οταν ο λαός Του ενωθεί για να βοηθήσει το έργο Του στη γη, 
κανένα καλό που ο Θεός υποσχέθηκε δε θα αποσυρθεί από αυτούς. 
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ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΑΠΟΨΗ 

 
Για να επεκτείνουν το έργο του Θεού στο εσωτερικό και στο εξω-

τερικό, εκείνοι που κατέχουν θέση ευθύνης, οφείλουν να σχεδιάσουν 
με σύνεση, για να χρησιμοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο αν-
θρώπους και μέσα. Το βάρος της συντήρησης του έργου σε πολλούς 
αγρούς του εξωτερικού το φέρουν κατά το πλείστον οι τοπικοί αυτο-
συντήρητοι αγροί. Αυτοί οι αυτοσυντήρητοι αγροί πρέπει να έχουν 
μέσα για να συνδράμουν στο άνοιγμα νέων αγρών όπου οι αποδε-
δειγμένες αλήθειες του μηνύματος του τρίτου αγγέλου δεν έχουν πο-
τέ εισχωρήσει. Στα τελευταία λίγα χρόνια πόρτες άνοιξαν ξαφνικά. 
Και άνδρες και γυναίκες χρειάζονται για να εισέλθουν στις πόρτες 
αυτές, και να αρχίσουν ένθερμο έργο για τη σωτηρία των ψυχών. 

Τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα μπορούν να κάνουν πολλά για να 
αντιμετωπισθεί η επιτακτική ανάγκη για εκπαίδευση εργατών για τις 
ιεραποστολές αυτές. Συνετά σχέδια πρέπει να καταστρωθούν για να 
ισχυροποιηθεί το έργο που γίνεται στα εκπαιδευτικά μας κέντρα. Η 
σπουδή να δοθεί με τις καλύτερες μεθόδους, ώστε αφιερωμένοι νέοι 
και αφιερωμένες νέες να είναι σε θέση να φέρουν την ευθύνη για να 
κερδισθούν ψυχές στο Χριστό. Να διδαχθούν πώς να έχουν επαφή 
με τους ανθρώπους και πώς να παρουσιάσουν το μήνυμα του τρίτου 
αγγέλου με τρόπο ελκυστικό. Και στη διαχείριση των οικονομικών θε-
μάτων πρέπει να διδαχθούν μαθήματα τα οποία θα τους βοηθήσουν 
όταν σταλούν σε απομονωμένους αγρούς όπου πρέπει να υποφέ-
ρουν πολλές ελλείψεις και να εφαρμόσουν σκληρή οικονομία. 

Ο Κύριος κατέστρωσε ένα σχέδιο με το οποίο πολλοί από τους 
σπουδαστές μας στα σχολεία μπορούν να μάθουν πρακτικά μαθήμα-
τα, αναγκαία για την επιτυχία της μετέπειτα ζωής. Τους έδωσε το 
προνόμιο να χρησιμοποιούν πολύτιμα βιβλία τα οποία αφιερώθηκαν 
για την πρόοδο του εκπαιδευτικού και του θεραπευτικού μας έργου. 
Στη χρήση αυτών των βιβλίων, οι νέοι θα συναντήσουν πολλές ε-
μπειρίες οι οποίες θα τους διδάξουν πώς να αντιμετωπίσουν τα προ-
βλήματα τα οποία τους περιμένουν οι περαιτέρω περιοχές. Κατά τη 
φοιτητική περίοδο, καθώς ερευνούν αυτά τα βιβλία, πολλοί μπορούν 
να μάθουν πώς να πλησιάζουν τους ανθρώπους με ευγένεια, και 
πώς να εξασκήσουν διακριτικότητα στη συνομιλία μαζί τους για διά-
φορα σημεία της παρούσας αλήθειας. Και καθώς αντιμετωπίζουν σε 
κάποιο βαθμό την οικονομική επιτυχία, μερικοί θα διδαχθούν μαθή-
ματα αποταμίευσης και οικονομίας, τα οποία θα είναι για μεγάλο ό-
φελός τους όταν σταλούν ως ιεραπόστολοι. 
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Οι σπουδαστές οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο πώλησης των 
βιβλίων «Λύσεις για τη Ζωή» και «Ζωή και Υγεία», χρειάζεται να με-
λετήσουν τα βιβλία που περιμένουν να πουλήσουν. Καθώς εξοικειώ-
νουν τη διάνοιά τους με τα θέματα του βιβλίου που κρατούν, και προ-
σπαθούν να εφαρμόσουν τις διδασκαλίες του, θα αναπτυχθούν σε 
γνώση και πνευματική δύναμη. Τα μηνύματα στα βιβλία αυτά περιέ-
χουν το φως που ο Θεός μού αποκάλυψε για να δώσω στον κόσμο. 
Οι δάσκαλοι στα σχολεία μας οφείλουν να ενθαρρύνουν τους σπου-
δαστές να μελετήσουν προσεκτικά κάθε κεφάλαιο. Πρέπει να διδά-
ξουν αυτές τις αλήθειες στους σπουδαστές τους, και να επιδιώξουν 
να εμπνεύσουν στους νέους την αγάπη για τις πολύτιμες σκέψεις 
που ο Κύριος μας εμπιστεύθηκε να μεταδώσουμε στον κόσμο.  

Έτσι, η ετοιμασία για τη διακίνηση αυτών των βιβλίων και οι κα-
θημερινές πείρες που κερδίζονται καθώς προκαλούν την προσοχή 
των ανθρώπων, θα αποδείξουν την ανεκτίμητη μαθητεία σε εκείνους 
οι οποίοι συμμετέχουν στο είδος αυτό της προσπάθειας. Με την ευ-
λογία του Θεού, οι νέοι θα αποκτήσουν την ικανότητα υπηρεσίας 
στον αμπελώνα του Κυρίου. 

Υπάρχει ένα ιδιαίτερο έργο να γίνει για τους νέους από αυτούς 
που φέρουν την ευθύνη των τοπικών εκκλησιών στους αυτοσυντή-
ρητους αγρούς. ΄Οταν οι υπεύθυνοι της εκκλησίας βλέπουν φερέλπι-
δες νέους που λαχταρούν να ετοιμασθούν για χρήσιμη υπηρεσία 
στον Κύριο, αλλά οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να τους στείλουν 
στο σχολείο, αυτοί έχουν το καθήκον να μελετήσουν πώς μπορούν 
να τους βοηθήσουν και να τους ενθαρρύνουν. Πρέπει να συζητήσουν 
με τους γονείς και τους νέους, και από κοινού να καταστρώσουν συ-
νετό σχέδιο. Μερικοί νέοι μπορούν να ετοιμασθούν καλύτερα για ε-
σωτερική ιεραποστολή. Υπάρχει εκτενής αγρός χρήσιμος για τη διά-
δοση των εντύπων μας και για τη μετάδοση του μηνύματος του τρί-
του αγγέλου στους φίλους και γείτονες. ΄Αλλοι νέοι μπορούν να εν-
θαρρυνθούν σε αναζήτηση ψυχών πουλώντας μεγαλύτερα βιβλία. 
Μερικοί μπορεί να έχουν τα προσόντα που θα τους καταστήσουν 
ικανούς βοηθούς στα ιδρύματά μας. Σε πολλές περιπτώσεις αν οι 
φερέλπιδες νέοι έχουν ενθαρρυνθεί με σύνεση και έχουν λάβει την 
κατάλληλη κατεύθυνση, μπορούν να οδηγηθούν να κερδίσουν τα 
δίδακτρά τους πουλώντας τα βιβλία «Λύσεις για τη Ζωή» και «Ζωή 
και Υγεία». 

Πουλώντας αυτά τα βιβλία, οι νέοι θα δραστηριοποιηθούν ως ιε-
ραπόστολοι, γιατί θα φέρουν το πολύτιμο φως στην αντίληψη των 
ανθρώπων του κόσμου. Συγχρόνως, θα κερδίζουν χρήματα για να 
φοιτούν στη σχολή, όπου μπορούν να συνεχίσουν την ετοιμασία 
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τους για εκτενέστερη χρησιμότητα στο έργο του Κυρίου. Στη σχολή 
θα λάβουν ενθάρρυνση και έμπνευση από δασκάλους και σπουδα-
στές να συνεχίσουν το έργο της πώλησης βιβλίων. Και όταν ο καιρός 
έρθει να αφήσουν τη σχολή, θα έχουν λάβει πρακτική κατάρτιση που 
θα τους καταστήσει ικανούς για τη σκληρή, ένθερμη εργασία αυ-
τοθυσίας που πρέπει να γίνει σε πολλούς εξωτερικούς αγρούς, όπου 
το μήνυμα του τρίτου αγγέλου πρέπει να φθάσει κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. 

Πόσο καλύτερο είναι αυτό το σχέδιο από το ότι οι σπουδαστές να 
προχωρήσουν τις σπουδές χωρίς να αποκτήσουν πρακτική παιδεία 
στο έργο του αγρού, και στο τέλος των σπουδών τους να φύγουν με 
ένα βάρος χρέους, με λίγη γνώση των δυσκολιών που έχουν να α-
ντιμετωπίσουν σε νέους και άγνωστους αγρούς!  Πόσο σκληρό θα εί-
ναι γι’αυτούς να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα που σχετί-
ζονται με το έργο των πρωτοπόρων σε ξένες χώρες! Και ποιο βάρος 
κάποιος θα έχει να φέρει μέχρι να πληρώσει το χρέος του χρεοφειλέ-
τη σπουδαστή! 

Από την άλλη πλευρά, πόσα θα είχαν κερδισθεί αν ακολουθείτο 
το σχέδιο της αυτοσυντήρησης! Ο σπουδαστής συχνά θα ήταν σε 
θέση να φύγει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα σχεδόν ή εξολοκλήρου ε-
λεύθερος από προσωπικό χρέος, τα οικονομικά του σχολείου θα ή-
σαν σε καλύτερη κατάσταση και τα διδάγματα που έλαβε ο σπουδα-
στής περνώντας από αυτές τις πείρες στον εσωτερικό αγρό, θα έ-
χουν γι’αυτόν ανείπωτη αξία στους εξωτερικούς αγρούς. 

Ας καταστρωθούν συνετά σχέδια για να βοηθήσουν τους άξιους 
σπουδαστές να κερδίσουν τα δίδακτρά τους χρησιμοποιώντας αυτά 
τα βιβλία, αν το επιθυμούν. Εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν αρκετά χρή-
ματα με τον τρόπο αυτόν για να αντιμετωπίσουν τα έξοδά τους στα  
σχολεία μας, θα κερδίσουν μια αξιόλογη πρακτική πείρα η οποία θα 
τους βοηθήσει να είναι κατάλληλοι πρωτοπόροι ιεραποστολικού έρ-
γου σε άλλους αγρούς. 

Ένα μεγάλο έργο πρέπει να γίνει στον κόσμο μας σε σύντομο 
διάστημα, και οφείλουμε να εξετάσουμε για να κατανοήσουμε και να 
εκτιμήσουμε, περισσότερο από ό,τι έχουμε κάνει στα περασμένα 
χρόνια, την πρόνοια του Θεού να τοποθετήσει στα χέρια μας τα πο-
λύτιμα βιβλία «Λύσεις για τη Ζωή» και «Ζωή και Υγεία», ως μέσον να 
βοηθηθούν οι άξιοι σπουδαστές να αντιμετωπίσουν τα σχολικά έξο-
δά τους, καθώς και τα έξοδα απόσβεσης του χρέους στα εκπαιδευτι-
κά και ιατρικά μας ιδρύματα. 

Για μας είναι μεγάλη μελλοντική ευλογία, καθώς με σύνεση χειρι-
ζόμαστε αυτά τα πολύτιμα βιβλία που μας δόθηκαν  για την πρόοδο 
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του έργου της παρούσας αλήθειας. Και καθώς εργαζόμαστε σύμφω-
να με το σχέδιο του Κυρίου, θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί καθιερω-
μένοι νέοι θα είναι ικανοί να εισέλθουν σε νέους αγρούς ως καταρτι-
σμένοι ιεραπόστολοι, και συγχρόνως οι τοπικοί αυτοσυντήρητοι α-
γροί θα έχουν τα μέσα με τα οποία να συμβάλουν γενναιόδωρα για 
να στηρίξουν το έργο που θα ξεκινήσει σε νέα περιοχή. 

Ο Θεός επιθυμεί η πώληση του βιβλίου «Λύσεις για τη Ζωή» να 
αναγνωρισθεί από τους δικούς μας ως η μέθοδός Του να ανακουφι-
σθούν τα σχολεία μας από το χρέος. Επειδή αυτό το σχέδιο έχει πα-
ραμεληθεί, αισθανόμαστε τώρα τόσο έντονα την έλλειψη μέσων για 
την πρόοδο του έργου. Αν τα σχολεία επωφελούντο από τις προμή-
θειες που έτσι γίνονται σε αυτά, θα υπήρχαν περισσότερα χρήματα 
στα ταμεία τους και περισσότερα χρήματα στα χέρια των δούλων του 
Θεού τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες άλλων τμημάτων του έρ-
γου. Και το καλύτερο από όλα, δάσκαλοι και σπουδαστές θα έπαιρ-
ναν τα μαθήματα ακριβώς που χρειάζονται να μάθουν στην υπηρε-
σία του Κυρίου. 

Στις πόλεις όπου είναι εύκολη η πρόσβαση στα νοσοκομεία και 
εκπαιδευτήρια, ένας ιεραποστολικός αγρός ανοίγεται σε μας, τον ο-
ποίο μόλις αγγίζουμε με την άκρη των δακτύλων μας. Σε μερικά από 
αυτά τα μέρη, έγινε καλή αρχή. Αλλά η πρόθεση του Θεού είναι με 
την πώληση των βιβλίων «Ζωή και Υγεία» και «Λύσεις για τη Ζωή» 
περισσότερα χρήματα να αποφέρουν για το έργο των θεραπευτηρί-
ων και σχολείων, και έτσι ο λαός μας να μπορεί με περισσότερη άνε-
ση να προσφέρει από τα υπάρχοντά του για να ξεκινήσει έργο σε 
νέους ιεραποστολικούς αγρούς. Αν ο λαός μας θα αναλάβει τώρα την 
πώληση αυτών των βιβλίων όπως όφειλε, θα έχουμε περισσότερα 
μέσα από ό,τι έχουμε τώρα για να επιτελέσουμε το έργο με τον τρό-
πο που ο Κύριος προγραμμάτισε να γίνει. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 
Σε σχέση με τις συναντήσεις μας στα περασμένα χρόνια, οι δού-

λοι του Θεού αξιοποίησαν πολλές πολύτιμες ευκαιρίες για να διδά-
ξουν στο λαό μας να παρουσιάζουν με πρακτικές μεθόδους τις σώ-
ζουσες αλήθειες του μηνύματος του τρίτου αγγέλου στους φίλους και 
γνωστούς τους. Πολλοί διδάχθηκαν πώς να εργάζονται ως αυτοσυ-
ντήρητοι ιεραπόστολοι στις περιοχές τους. Πολλοί επέστρεψαν στο 
σπίτι τους μετά από αυτές τις ετήσιες συναντήσεις, να εργασθούν με 
μεγαλύτερη ζέση και νοημοσύνη από ό,τι στο παρελθόν. 

Θα ευαρεστούσε το Θεό αν περισσότερες πρακτικές οδηγίες δί-
νονταν στα μέλη της εκκλησίας που παρευρίσκονται στις συναθροί-
σεις μας, από ό,τι συνήθως δίνονταν στο παρελθόν. Οι εργάτες μας 
και γενικά οι αδελφοί και οι αδελφές μας από κάθε αυτοσυντήρητο 
αγρό θα θυμούνται ότι ένας από τους σκοπούς των ετήσιων συνα-
θροίσεών μας είναι όλοι να αποκτήσουμε γνώση πρακτικών μεθό-
δων προσωπικού ιεραποστολικού έργου. Αυτή η φάση των συνα-
θροίσεών μας σκιαγραφείται στο βιβλίο Μαρτυρίες για την Εκκλησία 
6ος τόμος ως εξής: 

«Ο Θεός εναπόθεσε στα χέρια μας το πιο ιερό έργο, και έχουμε 
ανάγκη να συναντιόμαστε για να παίρνουμε υποδείξεις, που θα μας 
καταστήσουν ικανούς να κάνουμε αυτό το έργο. Χρειάζεται να κατα-
νοήσουμε σε ποιο τμήμα ατομικά θα κληθούμε να εργασθούμε για να 
δυναμώσουμε το έργο του Θεού στη γη, υπερασπιζόμενοι τον άγιο 
νόμο Του και εξυψώνοντας το Σωτήρα μας ως «τον Αμνόν του Θεού 
τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου.» Ιωάν. α΄[1]29. Χρειάζεται να 
συναντιόμαστε για να λαμβάνουμε το θείο άγγιγμα και να κατανοού-
με το έργο μας στο σπίτι. Οι γονείς χρειάζεται να κατανοήσουν πώς 
πρέπει να βγάλουν από το αγιαστήριο του σπιτιού τα αγόρια και τα 
κορίτσια τους καταρτισμένα και εκπαιδευμένα έτσι που να είναι ικανά 
να λάμψουν σαν φώτα στον κόσμο. Χρειάζεται να καταλάβουμε πώς 
να κατανέμουμε την εργασία, και πώς κάθε μέρος της εργασίας πρέ-
πει να προωθηθεί. Ο καθένας ας κατανοήσει το μέρος που έχει να 
κάνει, ώστε να υπάρχει αρμονία του σχεδίου και της εργασίας στο 
συνδυασμένο έργο όλων.» Σελίδες 32,33. 

«Κατάλληλα οργανωμένη, η συγκέντρωση είναι ένα σχολείο όπου 
ποιμένες, πρεσβύτεροι και διάκονοι θα μάθουν να κάνουν τελειότερο 
έργο για τον Κύριο. Μπορεί να είναι ένα σχολείο όπου τα μέλη της 
εκκλησίας, ηλικιωμένοι και νέοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν την 
οδό του Κυρίου τελειότερα, μια θέση όπου οι πιστοί θα λάβουν μια 
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παιδεία που θα τους βοηθήσουν να συμπαρασταθούν σε άλλους. . . . 
Η καλύτερη βοήθεια που οι ποιμένες μπορούν να δώσουν στα 

μέλη των εκκλησιών μας δεν είναι τα κηρύγματα, αλλά κατάστρωση 
σχεδίου εργασίας γι’αυτούς. Δώστε στον καθένα να κάνει κάτι για 
τους άλλους. Βοηθήστε όλους να δουν πως ως λήπτες της χάρης 
του Χριστού έχουν την υποχρέωση να εργασθούν γι’Αυτόν. Και όλοι 
ας διδαχθούν πώς να εργασθούν. Ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι πρό-
σφατα ήρθαν στην πίστη, να εκπαιδευθούν για να γίνουν συνεργάτες 
του Θεού. Αν τους ανατεθεί έργο, οι αποθαρρυμένοι γρήγορα θα ξε-
χάσουν την αποθάρρυνση τους, οι αδύνατοι θα γίνουν δυνατοί, οι 
αμαθείς θα γίνουν νοήμονες, και όλοι θα ετοιμασθούν να παρουσιά-
σουν την αλήθεια όπως αυτή είναι στον Ιησού. Θα βρουν έναν αλά-
θητο βοηθό στο πρόσωπό Του, ο οποίος υποσχέθηκε να σώσει ό-
λους όσοι έρχονται σε Αυτόν.» Σελίδες 49,50. 

Σε μερικούς από τους αυτοσυντήρητους αγρούς μας οι ιθύνοντες 
δίσταζαν να εισάγουν αυτές τις πρακτικές μεθόδους διδασκαλίας. 
Μερικοί από τη φύση τους έχουν την τάση να κάνουν κηρύγματα πα-
ρά να διδάσκουν. Αλλά σε παρόμοιες περιπτώσεις στις ετήσιες συ-
γκεντρώσεις μας, ποτέ δεν πρέπει να χάνουμε από το βλέμμα μας 
τις ευκαιρίες που παρέχονται να διδάξουμε στους πιστούς πώς να 
κάνουν θετικό ιεραποστολικό έργο εκεί όπου θα ζήσουν. Σε πολλές 
περιπτώσεις θα είναι καλό να χωρισθούν μερικοί άνθρωποι για να 
επωμισθούν το βάρος διάφορων ειδών εκπαιδευτικού έργου στις συ-
γκεντρώσεις αυτές. Μερικοί ας βοηθήσουν τους ανθρώπους να μά-
θουν πώς να δίνουν βιβλικές μελέτες και να κάνουν συγκεντρώσεις 
σε χωριατόσπιτα. ΄Αλλοι ας φέρουν το βάρος να διδάξουν στους αν-
θρώπους πώς να εφαρμόσουν τις αρχές υγείας και εγκράτειας και 
πώς να περιποιηθούν τον ασθενή. ΄Αλλοι ακόμη μπορούν να εργα-
σθούν για το συμφέρον του έργου περιοδικών και βιβλίων. Και εκλε-
κτοί εργάτες ας ενδιαφερθούν ιδιαίτερα να διδάξουν πολλούς πώς να 
διακινήσουν τα βιβλία «Λύσεις για τη Ζωή» και «Ζωή και Υγεία». 

Πολλοί δεν έμαθαν πώς να πουλούν τα βιβλία τα οποία είναι αφι-
ερωμένα για την πρόοδο των ιδρυμάτων μας. Αλλά αυτό δεν τους 
δικαιολογεί. Πρέπει να μελετήσουν με σύνεση πώς μπορούν να κά-
νουν το μέρος τους πιστά σχετικά με την κυκλοφορία αυτών των πο-
λύτιμων βιβλίων. Τα σχολεία μας και τα θεραπευτήριά μας πρέπει να 
οργανωθούν σε υψηλά σχέδια αποτελεσματικότητας, και μια ιερο-
πρεπής ευθύνη βαρύνει όλους μας να θέσουμε αυτά τα ιδρύματα σε 
πλεονεκτική θέση δίνοντας στα βιβλία αυτά πλατιά κυκλοφορία. Ο 
Θεός θα δοξασθεί από τον καθένα που ενδιαφέρεται δραστήρια στο 
έργο να τοποθετήσει αυτά τα βιβλία στα χέρια του πλήθους που χρει-
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άζονται τις σωτήριες αλήθειες του ευαγγελίου. 
Η ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε το καλό αγωνιζόμενοι να 

πραγματοποιήσουμε το σχέδιο του Θεού για την ενίσχυση των σχο-
λείων και θεραπευτηρίων μας μου παρουσιάσθηκε επανειλημμένως 
σχετικά με τον αυτοσυντήρητο αγρό της Νοτίου Καλιφόρνιας. Η κα-
τάσταση εκεί είναι ασυνήθιστα ευνοϊκή για μακρόπνοη προσπάθεια 
να προωθηθεί η πώληση των βιβλίων «Λύσεις για τη Ζωή» και «Ζωή 
και Υγεία». Οι αδελφοί και οι αδελφές μας στη Νότιο Καλιφόρνια δεν 
πρέπει να κουρασθούν ποτέ από αυτό το σχέδιο να συλλέγουν χρή-
ματα για να αντιμετωπίσουν τα χρέη που συσσωρεύθηκαν. Οι σπου-
δαστές στη σχολή Φερνάντο και οι νοσηλεύτριες των τριών θεραπευ-
τηρίων τα οποία είχαν ιδρυθεί, δεν πρέπει να χάσουν τις πολύτιμες 
πείρες του ιεραποστολικού έργου που έρχονται σε εκείνους οι οποίοι 
διαδίδουν τα βιβλία. Και ο αυτοσυντήρητος αγρός δεν πρέπει να χά-
σει τα αποτελέσματα, τόσο πνευματικά όσο και οικονομικά, που θα 
συνόδευαν μια συνεχή προσπάθεια αυτού του είδους. 

Αλλά τα χρόνια πέρασαν, και οι σπουδαστές που θα είχαν απο-
κτήσει πλούσιες εμπειρίες στο πραγματικό ιεραποστολικό έργο, δεν 
ενθαρρύνθηκαν να καταπιασθούν με την καρδιά τους στην πώληση 
του βιβλίου «Λύσεις για τη Ζωή». Τα μέλη της εκκλησίας σε πολλά 
μέρη συναντούν κάθε μέρα ξένους – τουρίστες, άνδρες και γυναίκες 
με χρήματα και επιρροή – και όμως παρόμοιες ευκαιρίες όπως αυτές 
για την κυκλοφορία των βιβλίων «Λύσεις για τη Ζωή» και «Ζωή και 
Υγεία» περνούν ανεκμετάλλευτες. Πολλά άτομα με ειλικρινή καρδιά 
που θα μπορούσαν να προσεγγισθούν με συνετή, εγκάρδια προ-
σπάθεια, δε λαμβάνουν το μήνυμα του τρίτου αγγέλου. 

Αν οι αδελφοί ακολουθούσαν το σχέδιο του Θεού, το όνομά Του 
θα δοξαζόταν και πολλές πνευματικές νίκες θα είχαν κερδισθεί. Εκεί-
νοι που έχουν τα μέσα, θα ήσαν περισσότερο ικανοί και πρόθυμοι να 
φθάσουν στη βοήθεια του Θεού ενώ Αυτός τους οδηγούσε με εξαίσιο 
τρόπο να εγκαταστήσουν ισχυρά ιατρικά ιεραποστολικά κέντρα κο-
ντά σε περαστικούς δρόμους. Οι σπουδαστές θα λάμβαναν μια εκ-
παίδευση που θα τους βοηθούσε πολύ να βελτιώσουν την αποτελε-
σματικότητα ως χρήσιμοι ιεραπόστολοι και στο εσωτερικό και στο ε-
ξωτερικό. Οι εκκλησίες θα είχαν αναζωογονηθεί με πνευματικές ευ-
λογίες. Πολλοί θα είχαν οδηγηθεί στην αλήθεια, και αυτοί θα έφερναν 
στο έργο την επιρροή τους και τα μέσα τους. 

Σε παρόμοια μέρη όπως στην Νότιο Καλιφόρνια, όπου χιλιάδες 
τουριστών, πολλοί από τους οποίους, αναζητώντας υγεία και δύναμη 
συχνά πηγαινοέρχονται, θα μπορούσαν να τεθούν σε ενέργεια ειδι-
κές και συνεχείς προσπάθειες για να σκορπίσουν τις λαμπρές ακτί-
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νες του φωτός και της αλήθειας. Τα βιβλία «Ζωή και Υγεία» και «Λύ-
σεις για τη Ζωή» είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε 
τουριστικά κέντρα, και θα δοθεί κάθε δυνατότητα να τοποθετηθούν 
αντίτυπα από αυτά τα βιβλία στα χέρια εκείνων που έχουν χρόνο και 
διάθεση να διαβάσουν. Ιδιαίτερα, εκείνοι που αναζητούν αποκατά-
σταση της υγείας, χρειάζονται το βιβλίο «Ζωή και Υγεία». Κάθε ευνοϊ-
κή ευκαιρία να προσεγγίσουμε αυτή την τάξη των ανθρώπων πρέπει 
να βελτιωθεί. 

Χαροποιήθηκε η καρδιά μου καθώς έμαθα για μια αναζωπύρωση 
του έργου των βιβλίων στη Νότιο Καλιφόρνια κατά τους περασμέ-
νους λίγους μήνες. Στη Λόμα Λίντα οι νοσοκόμες έλαβαν μια ειδική 
εκπαίδευση για το έργο να πωλούν το βιβλίο «Ζωή και Υγεία». Και 
καθώς επισκέπτονταν τα σπίτια στις γειτονικές πόλεις και κωμοπό-
λεις, άφθονες ήσαν οι ουράνιες ευλογίες, και ευνοϊκές εντυπώσεις 
δημιουργήθηκαν για το λαό μας και το έργο τους. 

Στη σχολή Φερνάντο οι δάσκαλοι πρόσφατα οδήγησαν στην ανα-
ζωπύρωση ενδιαφέροντος για την πώληση του βιβλίου «Λύσεις για 
τη Ζωή». Ομάδες σπουδαστών, μετά από μελέτη του βιβλίου με 
προσευχή, επισκέφθηκαν το Λος ΄Αντζελες συνοδευόμενοι από τους 
δασκάλους τους, και απέκτησαν μια ισχυρή, στερεά εμπειρία, που 
αξίζει περισσότερο από το ασήμι και το χρυσάφι. Το είδος του έργου 
στην πραγματικότητα είναι ένα από τα μέσα που ο Θεός όρισε για να 
δοθεί στους νέους μας ιεραποστολική εκπαίδευση. Και αυτοί που πα-
ραμελούν να βελτιώσουν παρόμοιες ευκαιρίες, χάνουν από τη ζωή 
τους το κεφάλαιο της πείρας ύψιστης αξίας. Εισερχόμενοι εγκάρδια 
στο έργο αυτό, οι σπουδαστές μας μαθαίνουν πώς να πλησιάσουν 
με τακτ και διακριτικότητα άνδρες και γυναίκες στο δρόμο της ζωής, 
πώς να μιλήσουν μαζί τους με ευγένεια και πώς να τους οδηγήσουν 
να μελετήσουν με ενδιαφέρον τις αλήθειες που περιλαμβάνονται στα 
βιβλία τα οποία τους πούλησαν. 

Το μέγιστο βάρος μας πρέπει να είναι, όχι η απόκτηση χρημάτων 
αλλά η σωτηρία των ψυχών. Και προς το σκοπό αυτόν οφείλουμε με 
κάθε δυνατότητα να διδάξουμε στους σπουδαστές πώς να οδηγούν 
τις ψυχές στη γνώση του μηνύματος του τρίτου αγγέλου. ΄Οταν έ-
χουμε επιτυχία στο ψυχοσωτήριο έργο, εκείνοι οι οποίοι προστίθε-
νται στην πίστη, με τη σειρά τους και αυτοί θα χρησιμοποιήσουν τις 
ικανότητές τους μεταδίδοντας την αλήθεια σε άλλους. ΄Οταν με σύ-
νεση εργαζόμαστε για τη σωτηρία των συνανθρώπων μας, ο Θεός 
θα ευοδώσει κάθε μας προσπάθεια.  

Στους προέδρους των αυτοσυντήρητων αγρών και στους άλλους 
με ευθύνη ηγετικής θέσης θα έλεγα: Ας κάνουμε ό,τι έρχεται από το 
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χέρι μας για να εντυπώσουμε στους δασκάλους που έχουν σχέση με 
τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα τη μεγάλη αξία των μελλοντικών ευλο-
γιών για εκείνους οι οποίοι επιζητούν με σύνεση όσο το δυνατόν κα-
λύτερη χρήση του δώρου «Λύσεις για τη Ζωή». Ας ενθαρρύνουμε 
τους δασκάλους να ενωθούν με πολλούς από τους σπουδαστές για 
να μελετήσουν με προσευχή αυτό το βιβλίο, προετοιμαζόμενοι να 
εξέλθουν μαζί τους στο δραστήριο έργο του αγρού. Ας βοηθήσουμε 
τους εκπαιδευτές να κατανοήσουν την ευθύνη τους στον τομέα αυ-
τόν. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναζωογονήσουμε το έργο 
«Λύσεις για τη Ζωή» και να εγκαινιάσουμε σχέδια για το βιβλίο «Ζωή 
και Υγεία». 

Καθώς δάσκαλοι και σπουδαστές με την καρδιά τους θα επιδο-
θούν στο είδος αυτό του έργου, θα κερδίσουν μια εμπειρία που θα 
τους καταστήσει ικανούς να αξιοποιήσουν την υπηρεσία σε σχέση με 
τις συνελεύσεις μας. Με τις κατευθύνσεις που μπορούν να δώσουν 
στους προσερχόμενους πιστούς, και πουλώντας πολλά βιβλία στους 
χώρους όπου γίνονται οι συνελεύσεις, εκείνοι που ήσαν στο σχολείο, 
θα είναι σε θέση να κάνουν το μέρος τους πλησιάζοντας τα πλήθη 
που χρειάζονται να λάβουν το μήνυμα του τρίτου αγγέλου. Οι δά-
σκαλοι και σπουδαστές με ευγένεια να σηκώνουν την αναλογία του 
βάρους τους δείχνοντας στο λαό μας πώς να μεταδίδουν το μήνυμα 
στους φίλους και γείτονές τους. 

΄Οταν ακολουθούμε το καταστρωμένο σχέδιο του Θεού, γινόμα-
στε «συνεργοί του Θεού». ΄Οποια και αν είναι η θέση μας – είτε πρό-
εδροι αυτοσυντήρητων αγρών, ποιμένες, δάσκαλοι, σπουδαστές ή 
απλά μέλη – είμαστε υπόλογοι απέναντι του Κυρίου να αξιοποιήσου-
με καλύτερα τις ευκαιρίες μας για να φωτίσουμε εκείνους που χρειά-
ζονται την παρούσα αλήθεια. Και ένας από τους βασικούς συντελε-
στές ο Κύριος έδωσε την εντολή για τη χρήση μας να είναι η έντυπη 
σελίδα. Στα σχολεία και θεραπευτήριά μας, στις τοπικές εκκλησίες 
μας, και ιδιαίτερα στις ετήσιες συνελεύσεις μας, οφείλουμε να μάθου-
με να κάνουμε σοφή χρήση του πολύτιμου αυτού συντελεστή. Με 
υπομονητική επιμέλεια, εκλεκτοί εργάτες οφείλουν να διδάξουν στο 
λαό μας πώς να πλησιάζουν τους άπιστους με καλοσυνάτο, ελκυστι-
κό τρόπο, και πώς να τοποθετήσουν στα χέρια τους τα έντυπα στα 
οποία η αλήθεια για τον παρόντα καιρό παρουσιάζεται με σαφήνεια 
και δύναμη. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, να μην αποκάμνουμε κάνοντας το 
καλό. Κατά την επίγεια διακονία Του ο Χριστός πεζοπορούσε από 
τόπο σε τόπο. Κουρασμένος καθώς συχνά ήταν, η ανθρώπινη φύση 
Του δοκιμαζόταν στο έπακρο, αλλά ήταν έτοιμος να θεραπεύσει εκεί-
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νους οι οποίοι έρχονταν σε Αυτόν και να τους διδάξει την οδό της 
αιώνιας ζωής. Αν και συχνά σωματικά εξαντλημένος, δεν άφηνε το 
έργο Του. Υπήρχε ένας κόσμος για να σωθεί. Έκανε κάθε δυνατή 
θυσία για να λάμψει το φως και η αλήθεια. 

Κύριος ο Θεός του Ισραήλ θέλει να συνδεθούμε με άγια ένωση 
μαζί Του και να εξασκήσουμε τη ζώσα πίστη η οποία εργάζεται με 
αγάπη και εξαγνίζει την ψυχή. Επιθυμεί να είμαστε ένα σώμα εργα-
τών προικισμένοι με τη δυνατότητα προσαρμογής στην υπηρεσία 
Του. Και σε αυτούς υπόσχεται δύναμη να κατάγουν μια ένδοξη νίκη 
γι’Αυτόν. 

Οι άνθρωποι που στέκονται ως ηγέτες σε κάποιο τμήμα του ιερο-
πρεπούς έργου για το έσχατο ευαγγελικό μήνυμα, οφείλουν να καλ-
λιεργήσουν και να έχουν ευρύτερες απόψεις και ιδέες. Είναι προνό-
μιο όλων όσοι φέρουν ευθύνες στο έργο του ευαγγελίου να είναι επι-
δεκτικοί μαθητές στο σχολείο του Χριστού. Ο δηλωμένος Χριστιανός 
δεν πρέπει να οδηγείται από υπαγορεύσεις της δικής του θέλησης. Η 
διάνοιά του πρέπει να εκπαιδεύεται να κάνει τις σκέψεις του Χριστού, 
και να φωτίζεται για να κατανοήσει το θέλημα και την οδό του Θεού. 
Ένας τέτοιος πιστός ακολουθεί τις μεθόδους του έργου του Χριστού. 

Αδελφοί μου, μη ξεχνάτε ότι η σοφία του Θεού προμήθευσε στα 
σχολεία μας έναν τρόπο που θα φέρει ευλογίες σε εκείνους οι οποίοι 
συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή. Το βιβλίο «Λύσεις για τη Ζωή» 
δωρίθηκε για το εκπαιδευτικό έργο, ώστε σπουδαστές και άλλοι φίλοι 
των σχολών να μπορούν να μεταχειρίζονται αυτά τα βιβλία, και με τις 
πωλήσεις τους να αυξήσουν πολύ τα μέσα που χρειάζονται, και να 
αφαιρέσουν τα σχολικά χρέη. Αλλά αυτό το σχέδιο δεν παρουσιά-
σθηκε στα σχολεία μας όπως έπρεπε να γίνει. Οι δάσκαλοι και οι 
σπουδαστές δεν εκπαιδεύθηκαν να πιάσουν σφιχτά αυτό το βιβλίο 
και με θάρρος να προωθήσουν την πώλησή του προς όφελος του 
εκπαιδευτικού έργου.  

Προ πολλού οι δάσκαλοι και οι σπουδαστές των σχολών μας έ-
πρεπε να είχαν μάθει να ωφελούνται από την ευκαιρία να αυξήσουν 
τα έσοδα πουλώντας το βιβλίο «Λύσεις για τη Ζωή». Πουλώντας αυ-
τά τα βιβλία οι σπουδαστές θα υπηρετήσουν το έργο του Θεού, και 
κάνοντάς το, και διαδίδοντας το πολύτιμο φως θα μάθουν ανεκτίμητα 
μαθήματα χριστιανικής πείρας. ΄Ολα τα σχολεία μας οφείλουν τώρα 
να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή, και με θέρμη να αναλάβουν να 
πραγματοποιήσουν το σχέδιο που μας έχει παρουσιασθεί για την 
εκπαίδευση των εργατών, για τη βοήθεια των σχολών και για να κερ-
δισθούν ψυχές στο έργο του Χριστού. 
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 
 

 
 
 

Ήκουσα την φωνήν  
του Κυρίου λέγοντος 

Τίνα θέλω αποστείλει,  
και τις θέλει υπάγει διά ημάς; 

Ησ. ς΄[6]8 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

 
Έρχεται γρήγορα και εκ του ασφαλούς μια σχεδόν παγκόσμια ε-

νοχή στους κατοίκους των πόλεων, επειδή σταθερά αυξάνεται η συ-
γκεκριμένη ασέβεια. Ζούμε μέσα σε επιδημία εγκλήματος, για την 
οποία στοχαστικοί, θεοφοβούμενοι άνθρωποι παντού μένουν κατά-
πληκτοι. Η διαφθορά που προέχει, ξεπερνάει τη δύναμη της ανθρώ-
πινης πένας να την περιγράψει. Η κάθε μέρα φέρνει νέες αποκαλύ-
ψεις πολιτικών ανταγωνισμών, δωροδοκιών και παραβάσεων. Η κά-
θε μέρα φέρνει αποκαρδιωτικές περιγραφές βιαιότητας, ανομίας, α-
διαφορίας στην ανθρώπινη θλίψη, σκαιότητας, σατανικής καταστρο-
φής στην ανθρώπινη ζωή. Η κάθε μέρα μαρτυράει την αύξηση της 
παραφροσύνης, του εγκλήματος, της αυτοκτονίας. 

Οι πόλεις σήμερα γρήγορα μεταβάλλονται σε Σόδομα και Γόμορ-
ρα. Οι αργίες είναι πολυάριθμες. Ο ίλιγγος της υπερδιέγερσης και της 
απόλαυσης απομακρύνουν χιλιάδες από τα νηφάλια καθήκοντα της 
ζωής. Τα συναρπαστικά αθλήματα, η παρακολούθηση θεατρικών 
παραστάσεων, οι ιπποδρομίες, η χαρτοπαιξία, τα οινοπνευματώδη 
ποτά και τα ξεφαντώματα διεγείρουν τα πάθη. 

Οι νέοι παρασύρονται από το δημοφιλές ρεύμα. Εκείνοι που μα-
θαίνουν να αγαπούν τις διασκεδάσεις, ανοίγουν την πόρτα για ένα 
κατακλυσμό πειρασμών. Επιδίδονται στην κοινωνική απόλαυση και 
στην ασύνετη ευθυμία. Οδηγούνται από το ένα σχήμα ασωτίας σε 
άλλο, μέχρι που χάνουν και την επιθυμία και την ικανότητα για ζωή 
και χρησιμότητα. Οι θρησκευτικές τους φιλοδοξίες ψυχραίνονται. Η 
πνευματική τους ζωή αμαυρώνεται. ΄Ολες οι ευγενείς ικανότητες της 
ψυχής, ό,τι συνδέει τον άνθρωπο με τον πνευματικό κόσμο εξευτελί-
ζονται. Με τις κοινοπραξίες, με τα αποτελέσματα των συνδικάτων και 
των απεργιών, οι συνθήκες της ζωής στις πόλεις συνεχώς δυσκο-
λεύονται όλο και περισσότερο. 

Το έντονο πάθος για την απόκτηση χρημάτων, η δίψα για επίδει-
ξη, η πολυτέλεια και η σπατάλη – όλα αυτά είναι δυνάμεις που, μαζί 
με τη μεγάλη μάζα της ανθρωπότητας, απομακρύνουν τη διάνοια 
από τον αληθινό σκοπό της ζωής. Ανοίγουν την πόρτα σε χιλιάδες 
κακά. Πολλοί, απορροφημένοι από το ενδιαφέρον τους για κοσμι-
κούς θησαυρούς, γίνονται αδιάφοροι προς τις απαιτήσεις του Θεού 
και στις ανάγκες των συνανθρώπων τους. Θεωρούν τα πλούτη τους 
ως μέσον για τη δόξα του εγώ. Προσθέτουν το ένα σπίτι στο άλλο, 
και το ένα κτήμα στο άλλο. Γεμίζουν τα σπίτια τους με πολυτέλεια, 
ενώ γύρω από αυτούς υπάρχουν άνθρωποι στην αθλιότητα, στο έ-
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γκλημα, στην ασθένεια και στο θάνατο. 
Με κάθε είδος πίεσης και εκβιασμού οι άνθρωποι συσσωρεύουν 

υπέρογκα πλούτη, ενώ οι κραυγές της λιμοκτονούσας ανθρωπότη-
τας έρχονται ενώπιον του Θεού. Υπάρχουν πλήθη που αγωνίζονται 
με τη φτώχια, που υποχρεώνονται να παλέψουν σκληρά για μικρό 
μεροκάματο, χωρίς να εξασφαλίζουν τα αναγκαία για τη ζωή. Κόπος 
και στέρηση, χωρίς ελπίδα για κάτι το καλύτερο, κάνουν το φορτίο 
τους βαρύ. ΄Οταν προστεθούν ο πόνος και η ασθένεια, το φορτίο γί-
νεται σχεδόν ασήκωτο. Γεμάτοι σκοτούρες και καταπιέσεις, δεν ξέ-
ρουν πού να στραφούν για ανακούφιση. 

Η Βίβλος περιγράφει την κατάσταση του κόσμου ακριβώς πριν 
από τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Ο απόστολος Ιάκωβος αναφέ-
ρεται στην απληστία και στην καταπίεση που θα επικρατούν. «Έλθε-
τε τώρα οι πλούσιοι, . . . εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας. Ί-
δού, ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον ο-
ποίον εστερήθησαν από σας, κράζει. Και αι κραυγαί των θερισάντων 
εισήλθον εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ. Ετρυφήσατε επί της γης και ε-
σπαταλήσατε. Εθρέψατε τας καρδίας σας ως εν ημέρα σφαγής. Κα-
τεδικάσατε, εφονεύσατε τον δίκαιον. Δεν σας αντιστέκεται.» Ιακ. ε΄ 
[5]1-6. 

Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει σήμερα. «Η κρίσις εστράφη 
οπίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν, διότι η αλήθεια έπεσεν εν τη 
οδώ και η ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπεν η αλή-
θεια και ο εκκλίνων από του κακού γίνεται θήραμα.» Ησ. νθ΄[59] 
14,15. 

Ακόμη και η εκκλησία η οποία θα έπρεπε να είναι «στύλος και ε-
δραίωμα» της αλήθειας, βρίσκεται να ενθαρρύνει την αγάπη στο εγώ 
και στην απόλαυση. ΄Οταν συγκεντρώνονται χρήματα για θρησκευτι-
κούς σκοπούς, σε ποια μέσα καταφεύγουν πολλές εκκλησίες; Σε α-
γορές, δείπνα, φανταχτερές γιορτές, λοταρίες και παρόμοιες επινοή-
σεις. Συχνά ο χώρος ο αφιερωμένος στη λατρεία του Θεού βεβηλώ-
νεται από φαγοπότια, πωλήσεις και διασκεδάσεις. Σεβασμός για τον 
οίκο του Θεού και ευλάβεια για τη λατρεία Του έχουν μειωθεί στη διά-
νοια των νέων. Τα φράγματα της αυτοσυγκράτησης έχουν αποδυνα-
μωθεί. Εγωισμός, όρεξη, αγάπη για επίδειξη, όλα αυτά προκαλούν 
το ενδιαφέρον και ισχυροποιούνται καθώς υποθάλπονται. 

Από γενιά σε γενιά ο Κύριος γνωστοποιούσε τον τρόπο του έργου 
Του. ΄Οταν επέρχεται μια κρίση, αποκαλύπτεται  και παρεμβαίνει για 
να εμποδίσει την εξέλιξη των σχεδίων του Σατανά. Με τα έθνη, με τις 
οικογένειες και με τα άτομα επιτρέπει τα πράγματα να φθάσουν σε 
μια κρίση, ώστε η επέμβασή Του να είναι πασιφανής. Έπειτα καθι-
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στά έκδηλο ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ ο οποίος θα βεβαιώσει το 
νόμο Του και θα υπερασπισθεί το λαό Του. 

Στον προκατακλυσμιαίο κόσμο, οι ανθρώπινοι παράγοντες κατά-
φεραν με κάθε επινόηση και εφευρετικότητα να θεωρήσουν αναποτε-
λεσματικό το νόμο του Κυρίου. Έθεσαν κατά μέρος την εξουσία Του, 
επειδή αυτή επενέβαινε στα σχέδιά τους. ΄Οπως στην προκατακλυ-
σμιαία εποχή, έτσι και τώρα είναι ακριβώς ο καιρός για μας που ο 
Κύριος πρέπει να επιδείξει την πανίσχυρη δύναμή Του. Στην εποχή 
αυτή που η αδικία επικρατεί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι έφθασε η έ-
σχατη μεγάλη κρίση. ΄Οταν η περιφρόνηση κατά του νόμου του Θεού 
γίνει σχεδόν παγκόσμια, όταν ο λαός Του καταπιεσθεί και βασανισθεί 
από τους συνανθρώπους τους, τότε ο Κύριος θα επέμβει. 

Ο Σατανάς δεν κοιμάται. Είναι πανέξυπνος για να κάνει αναποτε-
λεσματικό το βέβαιο λόγο της προφητείας. Με επιδέξια και απατηλή 
δύναμη εργάζεται να υποβιβάσει το εκφρασμένο θέλημα του Θεού, 
το δοσμένο με σαφήνεια στο Λόγο Του. Για χρόνια ο Σατανάς είχε 
στον έλεγχό του τις ανθρώπινες διάνοιες, με περίπλοκες σοφιστείες 
με τις οποίες επινόησε να λάβει τη θέση της αλήθειας. Στην εποχή 
αυτή του κινδύνου, οι πράττοντες το ορθό και έχοντες το φόβο του 
Θεού θα δοξάσουν το όνομά Του επαναλαμβάνοντας τα λόγια του 
Δαβίδ: «Καιρός είναι διά να ενεργήση ο Κύριος. Ηκύρωσαν τον νό-
μον του.» Ψαλμ. ριθ΄[119]126. 

 
Οι κρίσεις του Θεού στις πόλεις μας 

΄Οταν ήμουν στη Λόμα Λίντα της Καλιφόρνιας στις 16 Απριλίου 
του 1906, πέρασε από μπροστά μου μια θαυμάσια απεικόνιση. Σε 
ένα νυχτερινό όραμα, στεκόμουν σε ένα ύψωμα, από όπου μπορού-
σα να δω τα σπίτια να σείονται σαν καλάμι στον άνεμο. Κτίρια, μεγά-
λα και μικρά γκρεμίζονταν. Κέντρα διασκεδάσεων, θέατρα, ξενοδο-
χεία και κατοικίες πλουσίων σείονταν και θρυμματίζονταν. Πολλές 
ζωές έσβησαν, και η ατμόσφαιρα γέμισε από διαπεραστικές κραυγές 
τραυματισμένων και τρομαγμένων. 

Οι εξολοθρευτές άγγελοι του Θεού ήσαν στο έργο. Ένα άγγιγμα, 
και τα κτίρια τόσο τέλεια κατασκευασμένα που οι άνθρωποι τα έβλε-
παν σαν καταφύγιο για κάθε κίνδυνο, έγιναν σωρός σκουπιδιών. Δεν 
υπήρχε βεβαιότητα και ασφάλεια πουθενά. Δεν αισθάνθηκα κάποιο 
ιδιαίτερο κίνδυνο, αλλά δε βρίσκω λόγια να περιγράψω τον τρόμο 
των σκηνών που περνούσαν από μπροστά μου. Φαινόταν ότι η μα-
κροθυμία του Θεού είχε εξαντληθεί και ότι η ημέρα της Κρίσης είχε 
φθάσει.  

Ο άγγελος που στεκόταν δίπλα μου τότε μου εξήγησε ότι ελάχιστη 
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ιδέα είχα για την κακία που υπάρχει στον κόσμο μας σήμερα, και ει-
δικά η κακία στις μεγάλες πόλεις. Δήλωσε ότι ο Θεός καθόρισε χρόνο 
που θα επισκεφθεί τους παραβάτες με οργή για την επίμονη περι-
φρόνηση του νόμου Του. 

Τρομερή ήταν η αναπαράσταση που πέρασε από μπροστά μου 
και εντυπώθηκε πολύ ζωηρά στη διάνοιά μου η υπόδειξη που δόθη-
κε σχετικά με αυτό. Ο άγγελος που στεκόταν δίπλα μου, δήλωσε ότι 
ο υπέρτατος κανόνας του Θεού και η αγιοσύνη του νόμου Του, πρέ-
πει να αποκαλυφθούν σε εκείνους οι οποίοι επίμονα αρνούνται να 
υπακούσουν στο Βασιλέα των βασιλέων. Εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν 
να δείξουν ανυπακοή, θα δεχθούν την επίσκεψη με έλεος και κρίση, 
ώστε, αν είναι δυνατόν, να αφυπνισθούν και να συνειδητοποιήσουν 
την αμαρτωλή πορεία τους. 

΄Ολη την επόμενη μέρα συλλογιζόμουν τις σκηνές οι οποίες πέ-
ρασαν από μπροστά μου, και τις υποδείξεις οι οποίες μου έγιναν. 
΄Ολο το απόγευμα ταξιδεύαμε προς το Γκλεντέιλ, κοντά στο Λος ΄Α-
ντζελες. Και την επόμενη νύχτα πάλι μου δόθηκαν υποδείξεις σχετικά 
με την αγιότητα και τις δεσμευτικές απαιτήσεις των δέκα εντολών, και 
την υπεροχή του Θεού πάνω από τους επίγειους κυβερνήτες. 

Μου φάνηκε να είμαι σε μια συνάθροιση, θέτοντας ενώπιον του 
πλήθους τις απαιτήσεις του θείου Νόμου. Διάβασα από τη Γραφή 
σχετικά με τη θέσπιση του Σαββάτου στην Εδέμ στο τέλος της δη-
μιουργικής εβδομάδας, και σχετικά με το νόμο που δόθηκε στο Σινά. 
Έπειτα δήλωσα ότι το Σάββατο πρέπει να τηρηθεί ως αιώνια διαθή-
κη, ως σημείο μεταξύ του Θεού και του λαού Του για πάντα, ώστε να 
γνωρίζουν ότι είναι αγιασμένοι από το Θεό το Δημιουργό τους. 

Στη συνέχεια, επέμεινα στην υπέρτατη σχέση του Θεού πάνω 
από όλους τους επίγειους κυβερνήτες. Ο νόμος Του πρέπει να είναι 
ο κανόνας των πράξεων. Απαγορεύεται στους ανθρώπους να διαφ-
θείρουν τις αισθήσεις τους με ακράτειες, ή παραδίδοντας τις διάνοιές 
τους σε σατανικές επιρροές, επειδή αυτό καθιστά ανέφικτη την τήρη-
ση των εντολών του Θεού. Ενώ ο θείος Νομοθέτης δείχνει μακροθυ-
μία στη διαφθορά, όμως δε απατάται και δε θα μείνει πάντα σιω-
πηλός. Η υπεροχή Του, η εξουσία Του ως Νομοθέτης του σύμπα-
ντος, τελικά πρέπει να αναγνωρισθεί, και ο δίκαιος απαιτεί τη δι-
καίωση του νόμου Του. 

Πολλές υποδείξεις σχετικά με τη μακροθυμία του Θεού και την 
ανάγκη να αφυπνισθούν οι παραβάτες για να συνειδητοποιήσουν την 
επικίνδυνη στάση τους απέναντι του Θεού, επαναλήφθηκαν στους 
ανθρώπους, όπως παραλήφθηκαν από το σύμβουλό μου. 

Στις 18 Απριλίου, μετά τη σκηνή της πτώσης των κτιρίων η οποία 
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πέρασε από μπροστά μου, πήγα να εκπληρώσω μια συνάντηση 
στην εκκλησία της οδού Καρ, στο Λος ΄Αντζελες. Καθώς πλησιάζαμε 
στην εκκλησία, άκουσα τους μικρούς εφημεριδοπώλες να φωνάζουν: 
«Ο ΄Αγιος Φραγκίσκος καταστράφηκε από σεισμό!» Με βαριά καρδιά 
διάβασα τα νέα σε έκτακτη έκδοση για την τρομερή καταστροφή. 

Δύο εβδομάδες αργότερα, επιστρέφοντας στο σπίτι μας, περάσα-
με από τον ΄Αγιο Φραγκίσκο, και νοικιάζοντας ένα αμάξι, διαθέσαμε 
μιάμιση ώρα βλέποντας την καταστροφή η οποία επήλθε στη μεγάλη 
πόλη. Κτίρια που θεωρούντο απρόσβλητα από καταστροφές, κείτο-
νταν σε ερείπια. Σε μερικές περιπτώσεις τα κτίρια κατά μέρος είχαν 
βουλιάξει στη γη. Η πόλη παρουσίαζε τρομερή εικόνα της ανικανό-
τητας των ανθρώπινων επινοήσεων να ασφαλίσουν τις κατασκευές 
από φωτιά και σεισμούς. 

Διαμέσου του προφήτη Σοφονία ο Κύριος περιγράφει τις κρίσεις 
τις οποίες θα επιφέρει στους κακοποιούς.  

«Θέλω αφανίσει άνθρωπον και κτήνος. Θέλω αφανίσει τα πετεινά 
του ουρανού και τους ιχθύες της θαλάσσης, και τα προσκόμματα των 
ασεβών, και θέλω εξολοθρεύσει τον άνθρωπον από προσώπου της 
γης, Λέγει Κύριος………………. 

Και εν τη ημέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθή τους άρχο-
ντας, και τα τέκνα του βασιλέως, και πάντας τους ενδεδυμένους εν-
δύματα αλλότρια………. 

Και εν τω καιρώ εκείνω θέλω εξερευνήσει την Ιερουσαλήμ με λύ-
χνους, και εκδικηθή προς άνδρας τους αναπαυομένους επί την τρυ-
γίαν αυτών, τους λέγοντας εν τη καρδία αυτών, Ο Κύριος δεν θέλει 
αγαθοποιήσει, ουδέ θέλει κακοποιήσει. Διά τούτο τα αγαθά αυτών 
θέλουσιν είσθαι εις διαρπαγήν, και οι οίκοι αυτών εις αφανισμόν. Και 
θέλουσιν οικοδομήσει οικίας, και δεν θέλουσι κατοικήσει. Και θέλουσι 
φυτεύσει αμπελώνας, και δεν θέλουσι πίει τον οίνον αυτών. 

Εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη, εγγύς και σπεύδει σφό-
δρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου. Πικρώς θέλει φωνάξει εκεί ο ι-
σχυρός. Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και στενοχω-
ρίας, ημέρα ερημώσεως και αφανισμού, ημέρα σκότους και γνόφου, 
ημέρα νεφέλης και ομίχλης, ημέρα σάλπιγγος και αλαλαγμού κατά 
των οχυρών πόλεων, κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω καταθλί-
ψει τους ανθρώπους, και θέλουσι περιπατεί ως τυφλοί, διότι ημάρτη-
σαν εις τον Κύριον. Και το αίμα αυτών θέλει διαχυθή ως κόνις, και αι 
σάρκες αυτών ως κόπρος. Αλλ’ουδέ το αργύριον αυτών, ουδέ το 
χρυσίον αυτών θέλει δυνηθεί να λυτρώση αυτούς εν τη ημέρα της 
οργής του Κυρίου. Και πάσα η γη θέλει καταναλωθή υπό του πυρός 
του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμει συντέλειαν, μάλιστα ταχείαν, επί 
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πάντας τους κατοικούντας την γην.» Σοφ, α΄[1]2,3,8-18.  
Ο Θεός δεν μπορεί να μακροθυμήσει για πολύ ακόμη. Ήδη οι κρί-

σεις Του άρχισαν να πέφτουν σε μερικά μέρη, και σύντομα το σήμα 
της απαρέσκειάς Του  θα γίνει αισθητό και σε άλλα μέρη. 

Θα υπάρξει μια σειρά γεγονότων που θα αποκαλύψει ότι ο Θεός 
είναι κύριος της κατάστασης. Η αλήθεια θα γνωστοποιηθεί με σαφή-
νεια και αλάθητη γλώσσα. Σαν λαός, οφείλουμε να ετοιμάσουμε την 
οδό του Κυρίου κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Το ευαγ-
γέλιο πρέπει να δοθεί με όλη την αγνότητά του. Ο ποταμός του ζώ-
ντος ύδατος πρέπει να βαθύνει και να ευρύνει καθώς κυλάει. Σε ό-
λους τους αγρούς - τους πλησίον και τους μακράν - οι άνθρωποι θα 
κληθούν από το άροτρο και από τις πιο συνηθισμένες εμπορικές επι-
χειρήσεις οι οποίες απασχολούσαν τη διάνοιά τους, και θα διδαχθούν 
από τους έμπειρους ανθρώπους. Καθώς μαθαίνουν να εργάζονται α-
ποτελεσματικά, θα κηρύξουν την αλήθεια με δύναμη. Με πολύ θαυ-
μάσιους χειρισμούς της Θείας Πρόνοιας, θα αφαιρεθούν βουνά δυ-
σκολιών και θα πεταχθούν στη θάλασσα. Το μήνυμα που σημαίνει 
πολλά για τους κατοίκους της γης, θα ακουσθεί και θα κατανοηθεί. Οι 
άνθρωποι θα γνωρίσουν ποια είναι η αλήθεια. Εμπρός και όλο ε-
μπρός το έργο θα προχωράει, μέχρι που όλη η γη θα ενημερωθεί. 
Και τότε θα έρθει το τέλος. 
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

 
΄Ολο και περισσότερο, καθώς οι μέρες περνούν, αρχίζει να γίνεται 

εμφανές ότι οι κρίσεις του Θεού έρχονται στον κόσμο. Με φωτιά, 
πλημμύρες και σεισμούς Αυτός ειδοποιεί τους κατοίκους της γης για 
την εγγύτητα της έλευσής Του. Πλησιάζει ο καιρός όπου η μεγάλη 
κρίση στην ιστορία του κόσμου θα έρθει, όταν κάθε κίνηση στη δια-
κυβέρνηση του Θεού θα παρακολουθείται με έντονο ενδιαφέρον και 
ανέκφραστο δέος. Θα ακολουθήσει μια σύντομη αλληλοδιαδοχή των 
κρίσεων του Θεού – φωτιά, πλημμύρες, σεισμοί, μαζί με πολέμους 
και αιματοχυσίες. 

Είθε οι άνθρωποι να γνώριζαν τον καιρό της επίσκεψης τους! Εί-
ναι πολλοί που δεν άκουσαν ποτέ τη δοκιμασμένη αλήθεια για την 
εποχή αυτή. Υπάρχουν πολλοί με τους οποίους το Πνεύμα του Θεού 
αγωνίζεται. Ο καιρός των καταστροφικών κρίσεων του Θεού είναι 
καιρός ελέους για εκείνους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να μά-
θουν τι είναι αλήθεια. Με τρυφερότητα ο Θεός θα επιβλέψει σε αυ-
τούς. Η ελεήμων καρδιά Του συγκινείται. Το χέρι Του είναι ακόμη 
απλωμένο για να τους σώσει, ενώ κλείνει η θύρα για εκείνους οι ο-
ποίοι δε θέλουν να εισέλθουν. 

Το έλεος του Θεού επιδεικνύεται με τη μακροθυμία Του. Συγκρα-
τεί τις κρίσεις Του, περιμένοντας το προειδοποιητικό μήνυμα να α-
κουσθεί παντού. Ω, αν ο λαός μας αισθανόταν όπως έπρεπε την ευ-
θύνη που τον βαρύνει να δώσει το έσχατο μήνυμα του ελέους στον 
κόσμο, τι θαυμάσιο έργο θα είχε γίνει! 

Δείτε τις πόλεις και την ανάγκη τους για το ευαγγέλιο! Η ανάγκη 
θερμών εργατών ανάμεσα στο πλήθος των πόλεων μου δόθηκε πριν 
από είκοσι και πλέον χρόνια. Ποιοι φέρουν το βάρος για τις μεγάλες 
πόλεις; Λίγοι αισθάνθηκαν το βάρος, σε σύγκριση με τη μεγάλη ανά-
γκη και τις πολλές ευκαιρίες, αλλά λίγη προσοχή δόθηκε στο έργο 
αυτό. 

 
Στις ανατολικές πόλεις 

Μου δόθηκε η υπόδειξη ότι το μήνυμα πρέπει να πάει πάλι με δύ-
ναμη στις πόλεις των Ανατολικών Πολιτειών. Σε πολλές ανατολικές 
μεγαλουπόλεις το πρώτο και το δεύτερο μήνυμα των αγγέλων δόθη-
κε κατά το κίνημα του 1844. Σε μας, ως δούλους του Θεού, μας έχει 
ανατεθεί το μήνυμα του τρίτου αγγέλου, το δεσμευτικό μήνυμα, το ο-
ποίο είναι να ετοιμάσουμε ένα λαό για την έλευση του Βασιλέα. Πρέ-
πει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να δώσουμε τη γνώση της 
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αλήθειας σε όλους οι οποίοι θα ακούσουν. Και υπάρχουν πολλοί που 
θα ακούσουν. Στις μεγαλουπόλεις ο Θεός έχει ειλικρινείς ψυχές οι ο-
ποίες ενδιαφέρονται να μάθουν τι είναι η αλήθεια. 

Ο καιρός είναι σύντομος. Ο Κύριος επιθυμεί πως καθετί που έχει 
σχέση με το έργο Του πρέπει να μπει σε τάξη. Επιθυμεί το ιεροπρε-
πές μήνυμα της προειδοποίησης και της πρόσκλησης να διακηρυχθεί 
όσο μακριά μπορούν οι αγγελιοφόροι Του να το φέρουν. Τίποτε που 
θα εμπόδιζε την πρόοδο του έργου να μην επιτραπεί να εισέλθει στα 
σχέδιά μας. «Να επαναλάβεις το μήνυμα, να επαναλάβεις το μήνυ-
μα» ήταν τα λόγια που ειπώθηκαν επανειλημμένως σε μένα. «Να 
πεις στο λαό Μου να επαναλάβει το μήνυμα σε μέρη όπου πρωτα-
κούσθηκε, και όπου η μια εκκλησία μετά την άλλη πήραν θέση υπέρ 
της αλήθειας, ενώ η δύναμη του Θεού μαρτυρούσε για το μήνυμα με 
αξιοσημείωτο τρόπο.» 

Επί χρόνια οι πρωτοπόροι του έργου μας αγωνίζονταν κατά της 
φτώχιας και των πολλαπλών αντιξοοτήτων για να θέσουν το έργο της 
παρούσας αλήθειας σε πλεονεκτική θέση. Με περιορισμένες δυνατό-
τητες εργάσθηκαν ακούραστα, και ο Θεός ευλόγησε τις ταπεινές 
προσπάθειές τους. Το μήνυμα προχώρησε με δύναμη προς τα ανα-
τολικά και εξαπλώθηκε δυτικά, μέχρις ότου κέντρα επιρροής στήθη-
καν σε πολλά μέρη. Οι σημερινοί εργάτες ίσως να μην αντιμετωπί-
ζουν όλες τις αντιξοότητες όπως εκείνοι στην παλιά εποχή. Οι δια-
φορετικές συνθήκες δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε κάποια χαλά-
ρωση των προσπαθειών. Τώρα που ο Κύριος ζητάει από μας να δώ-
σουμε το μήνυμα με περισσότερη δύναμη στις ανατολικές πόλεις, ό-
ταν ζητάει να εισέλθουμε στις δυτικές, στις βόρειες και στις νότιες πό-
λεις, δε θα ανταποκριθούμε σαν ένας άνθρωπος στην απαίτησή Του; 
Δε θα σχεδιάσουμε να στείλουμε τους αγγελιοφόρους στους αγρούς 
αυτούς και να τους στηρίξουμε γενναιόδωρα; Δεν πρέπει οι διάκονοι 
του Θεού να πάνε στα κοσμοβριθή αυτά κέντρα, και εκεί να υψώ-
σουν τις φωνές τους προειδοποιώντας τα πλήθη; Τι κάνουν οι αυτο-
συντήρητες εκκλησίες μας για να προωθήσουν αυτό τούτο το έργο; 

Ένα ξεκίνημα έχει γίνει για τη διακήρυξη του μηνύματος του τρί-
του αγγέλου στην πόλη της Ουάσιγκτον, και σε άλλες πόλεις στα νό-
τια και στα ανατολικά. Αλλά για να ενωθούμε με τη σκέψη του Θεού, 
πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο για την προώθηση ενός μακρόπνοου 
και συστηματικού έργου. Πρέπει να εισέλθουμε στο έργο αυτό με 
καρτερικότητα, που δε θα επιτρέψει τη χαλάρωση των προσπαθειών 
μας μέχρι να δούμε τη σωτηρία του Θεού. 

Στο Πόρτλαντ της Πολιτείας Μέιν, στη Βοστώνη και στις γύρω 
κωμοπόλεις, στη Νέα Υόρκη και στις πολυπληθείς πόλεις εκεί γύρω, 
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στη Φιλαδέλφεια, στη Βαλτιμόρη, στην Ουάσιγκτον ο Κύριος επιθυμεί 
να κηρύξουμε με δύναμη το μήνυμα του τρίτου αγγέλου. Δεν μπο-
ρούμε να εξασκήσουμε αυτή τη δύναμη από μόνοι μας, αλλά μπο-
ρούμε να εκλέξουμε ανθρώπους ικανούς και να τους ωθήσουμε να 
πάνε στις λεωφόρους αυτές της ευκαιρίας, και εκεί να κηρύξουν το 
μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να σχεδιάσουμε 
να τοποθετήσουμε στις πόλεις αυτές ικανούς ανθρώπους οι οποίοι 
να παρουσιάσουν το μήνυμα του τρίτου αγγέλου κατά τρόπο πειστι-
κό που θα κτυπήσει κατευθείαν την καρδιά. ΄Ανθρωποι που μπορούν 
να κάνουν αυτό το έργο, ας μη τους συγκεντρώσουμε σε έναν τόπο 
να κάνουν μια εργασία που άλλοι μπορούν να την κάνουν. 

Καθώς αυτοί οι εργάτες μιλούν την αλήθεια, βιώνουν την αλήθεια 
και προσεύχονται για την προώθηση της αλήθειας, ο Θεός θα συγκι-
νήσει τις καρδιές. Καθώς εργάζονται με δύναμη την οποία ο Θεός 
τούς παρέχει, και με ταπεινότητα καρδιάς εμπιστεύονται σε Αυτόν, η 
εργασία τους δε θα μείνει άκαρπη. Η αποφασιστική προσπάθειά 
τους να οδηγήσουν ψυχές στη γνώση της αλήθειας για την εποχή 
αυτή, θα συνεπικουρείται από τους αγίους αγγέλους, και πολλές ψυ-
χές θα σωθούν. 

 
Γενναιοδωρία στην ιεραποστολική προσπάθεια 

Οι Νότιες Πολιτείες πρέπει να έχουν το φως της παρούσας αλή-
θειας. Μην πείτε: «Τα τυπογραφεία μας και οι εκκλησίες μας χρειά-
ζονται περισσότερη βοήθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα να 
αποκτήσουμε για να συνεχίσουμε το προκείμενο έργο.» Η μια μετά 
την άλλη έκλεισαν οι πόρτες ορισμένων ειδών ιεραποστολικής προ-
σπάθειας από φόβο μήπως αυτό το έργο καταναλώσει χρήματα που 
τα ήθελαν για άλλες εκδηλώσεις. Αδελφοί μου, χρειάζεσθε περισσό-
τερο από το Πνεύμα του Χριστού. Υψώστε περισσότερο το λάβαρό 
σας. Τότε, αυτοί που μόλις δέχθηκαν την αλήθεια, θα κατανοήσουν 
ότι έχουν ένα έργο να κάνουν. Με τον τρόπο αυτόν τα μέσα για την 
προώθηση του έργου θα αυξάνονται συνεχώς. 

Μπορούμε να περιμένουμε οι κάτοικοι των πόλεων να έρθουν σε 
μας και να πούνε: «Εάν έρθετε σε μας και κηρύξετε, θα σας βοηθή-
σουμε να κάνετε αυτό και εκείνο»; Τι γνωρίζουν για το μήνυμά μας; 
Ας κάνουμε το μέρος μας ενημερώνοντας αυτούς τους ανθρώπους οι 
οποίοι είναι έτοιμοι να χαθούν χωρίς ενημέρωση και σωτηρία. Ο Κύ-
ριος επιθυμεί να λάμψει το φως μας μπροστά στους ανθρώπους, ώ-
στε το ΄Αγιο Πνεύμα να μπορεί να μεταδώσει την αλήθεια στους ειλι-
κρινείς την καρδιά οι οποίοι Τον αναζητούν. 

Καθώς κάνουμε αυτό το έργο, θα διαπιστώσουμε ότι τα χρήματα 
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θα κυλήσουν προς τα ταμεία μας, και θα έχουμε κεφάλαια για να συ-
νεχίσουμε ένα ακόμη ευρύτερο και μακρόπνοο έργο. ΄Ανθρωποι με 
οικονομική άνεση θα οδηγηθούν στην αλήθεια και θα δώσουν από τα 
χρήματά τους για την πρόοδο του έργου του Θεού. Μου έχει δειχθεί 
ότι υπάρχουν περισσότερα μέσα στις πόλεις στις οποίες δεν έγινε 
έργο. Ο Κύριος ενδιαφέρθηκε για τους ανθρώπους εκεί. Πηγαίνετε σε 
αυτούς. Διδάξτε τους όπως ο Χριστός δίδαξε. Δώστε τους την αλή-
θεια. Θα τη δεχθούν. Και καθώς με βεβαιότητα και τιμιότητα οι ψυχές 
θα μετανοήσουν, τα διαθέσιμα τους θα αφιερωθούν στην υπηρεσία 
του Κυρίου, και θα δούμε αύξηση των πόρων. 

Είθε να μπορούσαμε να δούμε τις ανάγκες αυτών των πόλεων ό-
πως τις βλέπει ο Θεός! Σε έναν τέτοιο καιρό πρέπει να χρησιμοποιη-
θεί κάθε χέρι. Ο Κύριος έρχεται, το τέλος πλησιάζει, ναι, «σπεύδει 
σφόδρα»! Σοφ. α΄[1]14. Σε λίγο δε θα είμαστε σε θέση να εργασθού-
με με ελευθερία την οποία τώρα απολαμβάνουμε. Φοβερές σκηνές 
βρίσκονται μπροστά μας, και ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε γρήγορα. 

 
Κίνητρο για εργασία 

Πρόσφατα, σε νυχτερινές ώρες ξύπνησα από τον ύπνο μου και 
μου δόθηκε ένα όραμα των παθών του Χριστού για τους ανθρώ-
πους. Η θυσία Του, ο χλευασμός και ο περίγελως που δέχθηκε από 
τα χέρια των ασεβών ανθρώπων, η αγωνία Του στον κήπο της Γεθ-
σημανής, η προδοσία και η σταύρωσή Του, όλα πέρασαν από μπρο-
στά μου σαν ζωηρές εικόνες. 

Είδα το Χριστό ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος. Επιδίωκε να εντυ-
πώσει στις διάνοιές τους τις διδασκαλίες Του. Αλλά αυτοί Τον περι-
φρόνησαν και Τον απέρριψαν. Του απηύθυναν ύβρεις και αισχύνη. Η 
θλίψη μου ήταν πολύ μεγάλη καθώς έβλεπα αυτήν τη σκηνή. Παρα-
κάλεσα θερμά το Θεό: «Τι πρέπει να γίνει με αυτήν την ομήγυρη; Δε 
θα παραιτηθούν από τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και να ανα-
ζητήσουν το Θεό σαν μικρά παιδιά; Δε θα συντριβούν οι καρδιές 
μπροστά στο Θεό με μετάνοια και εξομολόγηση; 

Παρουσιάσθηκε ενώπιόν μου η αγωνία του Χριστού στον κήπο 
της Γεθσημανής, όταν το μυστηριακό ποτήρι έτρεμε στα χέρια του 
Λυτρωτή. Προσευχήθηκε λέγοντας: «Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, 
ας παρέλθη απ’εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ουχί ως εγώ θέλω αλλ’ 
ως συ.» Ματθ. κς΄[26]39. Καθώς παρακαλούσε θερμά τον Πατέρα, 
θρόμβοι αίματος έπεφταν από το πρόσωπό Του στη γη. Τα στοιχεία 
του σκότους περιέβαλαν το Σωτήρα για να αποθαρρύνουν την ψυχή 
Του. 

Αφού σηκώθηκε από το έδαφος, πήγε στο μέρος όπου είχε αφή-
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σει τους μαθητές, παρακαλώντας τους να αγρυπνήσουν και να προ-
σεύχονται μαζί Του για να μην τους νικήσει ο πειρασμός. Θα έβλεπε 
αν κατανοούσαν την αγωνία Του. Χρειαζόταν την ανθρώπινη συ-
μπάθεια. Αλλά τους βρήκε να κοιμούνται. Τρεις φορές πήγε έτσι σε 
αυτούς, και κάθε φορά κοιμόνταν. 

Τρεις φορές ο Σωτήρας προσευχήθηκε: «Πάτερ, εάν ήναι δυνα-
τόν, ας παρέλθη απ’εμού το ποτήριον τούτο.» Ήταν εδώ που το μέλ-
λον του χαμένου κόσμου διακυβευόταν. Αν είχε αρνηθεί να πιει το 
ποτήρι, το αποτέλεσμα θα ήταν η αιώνια καταστροφή της ανθρώπι-
νης φυλής. Αλλά ένας άγγελος από τον ουρανό ενδυνάμωσε τον Υιό 
του Θεού να δεχθεί το ποτήρι, και να πιει την πικρή θλίψη. 

Πόσοι λίγοι συνειδητοποιούν ότι όλα αυτά έγιναν για τον καθένα 
ατομικά! Πόσοι λίγοι λένε: «Αυτό έγινε για μένα, για να διαμορφώσω 
ένα χαρακτήρα για τη μέλλουσα αιώνια ζωή!» 

Καθώς αυτά μου παρουσιάζονταν τόσο έντονα, σκέφθηκα: «Δε 
θα μπορούσα ποτέ να παρουσιάσω αυτό το θέμα μπροστά στους 
ανθρώπους όπως είναι», και θα σας έδινα μόνο μια αμυδρή εικόνα 
από ό,τι δείχθηκε σε μένα. Καθώς σκεφτόμουν το τρεμάμενο ποτήρι 
στα χέρια του Χριστού, καθώς συνειδητοποίησα ότι μπορούσε να αρ-
νηθεί να το πιει και να αφήσει τον κόσμο να χαθεί στην αμαρτία του, 
παρακάλεσα κάθε ενέργεια στη ζωή μου να αφιερωθεί στο έργο για 
τη σωτηρία των ψυχών. 

Ο Χριστός ήρθε στη γη να υποφέρει και να πεθάνει, ώστε εξα-
σκώντας πίστη σε Αυτόν, και με την πίστωση των αξιών Του να 
μπορούμε να γίνουμε συνεργάτες του Θεού. Αυτή ήταν η πρόθεση 
του Σωτήρα, μετά την ανάληψή Του στον ουρανό να γίνει ο μεσίτης 
του ανθρώπου, και οι οπαδοί Του να συνεχίσουν το έργο που Αυτός 
είχε αρχίσει. Ο άνθρωπος δε θα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνο-
ντας το φως του ευαγγελικού μηνύματος σε εκείνους οι οποίοι βρί-
σκονται στο σκοτάδι; Είναι μερικοί πού θέλουν να πάνε στα πέρατα 
της γης για να μεταδώσουν το φως της αλήθειας στους ανθρώπους, 
αλλά ο Θεός ζητάει η κάθε ψυχή η οποία γνωρίζει την αλήθεια, να 
επιδιώξει να κερδίσει και άλλους στην αγάπη της αλήθειας. Εάν δεν 
είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ιδιαίτερες θυσίες για να κερδίσουμε 
ψυχές που είναι έτοιμες να χαθούν, πώς μπορούμε να θεωρηθούμε 
άξιοι να εισέλθουμε στην πόλη του Θεού; 

Ο καθένας μας έχει να κάνει ένα ατομικό έργο. Γνωρίζω ότι υ-
πάρχουν πολλοί που έχουν τοποθετηθεί στη σωστή σχέση με το 
Χριστό, των οποίων η μόνη σκέψη είναι να φέρουν το μήνυμα της 
παρούσας αλήθειας στους ανθρώπους του κόσμου. Συνεχώς είναι 
πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αλλά πονάει η καρδιά 
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μου όταν βλέπω τόσους πολλούς οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι με 
μια φθηνή πείρα, μια πείρα η οποία ελάχιστα τους κοστίζει. Η ζωή 
τους λέει ότι γι’αυτούς μάταια πέθανε ο Χριστός. 

Εάν δεν αισθάνεσθε ότι είναι τιμή σας να συμμετέχετε στις θλίψεις 
του Χριστού, εάν δεν αισθάνεσθε το βάρος της ψυχής για εκείνους 
που είναι έτοιμοι να χαθούν, εάν δεν είστε πρόθυμοι να θυσιάσετε 
ό,τι μπορείτε να εξασφαλίσετε για το έργο που πρέπει να γίνει, δε θα 
υπάρχει για σας θέση στη βασιλεία του Θεού. Έχουμε ανάγκη να 
συμμετέχουμε στις θλίψεις και στην αυταπάρνηση του Χριστού σε 
κάθε βήμα. Έχουμε ανάγκη το Πνεύμα του Θεού να μας επισκιάζει, 
να μας οδηγεί σε μια συνεχή αυτοθυσία. 

 
Να είστε έτοιμοι 

Ο Χριστός δηλώνει: «Ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι 
μετ’εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυ-
τού.» Αποκ. κβ΄[22]12. Ο Κύριος με την έλευσή Του θα διερευνήσει 
κάθε τάλαντο. Θα ζητήσει τον τόκο του κεφαλαίου που εμπιστεύθηκε. 
Με την ταπείνωση και την αγωνία Του, με μια ζωή μόχθου και έναν 
ατιμωτικό θάνατο, ο Χριστός πλήρωσε για ό,τι έπρεπε να κάνουν ε-
κείνοι οι οποίοι έλαβαν το όνομά Του και ομολογούν ότι είναι υπηρέ-
τες Του. ΄Ολοι βρίσκονται κάτω από τη βαθύτερη υποχρέωση να α-
ναπτύξουν κάθε ικανότητα για το ψυχοσωτήριο έργο γι’Αυτόν, ο ο-
ποίος λέει: «Δεν είσθε κύριοι εαυτών, διότι ηγοράσθητε διά τιμής.» 
Α΄Κορ. ς΄[6]19,20. Να δοξάσετε λοιπόν το Θεό με τη ζωή και την υ-
πηρεσία σας για να κερδίσετε άνδρες και γυναίκες από την αμαρτία 
στη δικαιοσύνη. Αγορασθήκαμε με την τιμή της ζωής του Χριστού, α-
γορασθήκαμε για να επιστρέψουμε στο Θεό με πιστή υπηρεσία ό,τι 
Του ανήκει. 

Δεν έχουμε καιρό τώρα να διαθέσουμε τις ενέργειες και τα τάλα-
ντά μας σε εγκόσμιες επιχειρήσεις. Θα απορροφηθούμε να υπηρε-
τήσουμε τον κόσμο, να υπηρετήσουμε τον εαυτό μας, και να χάσου-
με την αιώνια ζωή και την παντοτινή μακαριότητα του ουρανού; Ω, δε 
θα διαθέσουμε χρόνο να το κάνουμε! Ας χρησιμοποιηθεί κάθε τάλα-
ντο στο έργο του Θεού. Εκείνοι που δέχονται την αλήθεια, με τις 
προσπάθειές τους οφείλουν να αυξήσουν τον αριθμό των ανδρών 
και γυναικών που θα γίνουν συνεργάτες του Θεού. Οι ψυχές πρέπει 
να φωτισθούν και να διδαχθούν να υπηρετήσουν το Θεό με σύνεση. 
Πρέπει συνεχώς να αυξάνονται στη γνώση της δικαιοσύνης. 

΄Ολος ο ουρανός ενδιαφέρεται για την προώθηση του έργου που 
ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να κάνει. Ουράνιες δυνάμεις ανοίγουν το 
δρόμο ώστε το φως της αλήθειας να λάμψει στα σκοτεινά μέρη της 



3. Το έργο στις πόλεις  

 76

γης. ΄Αγγελοι περιμένουν να γνωστοποιήσουν σε εκείνους οι οποίοι 
θα ενστερνισθούν το έργο που μας έχει υποδειχθεί από χρόνια. Δε 
θα εκδηλώσουμε ένα ενδιαφέρον για να θέσουμε σε εφαρμογή μεθό-
δους και μέσα για να ανοίξουμε έργο στις πόλεις; Πολλές ευκαιρίες 
χάθηκαν παραμελώντας να κάνουμε αυτό το έργο αμέσως, αποτυγ-
χάνοντας να προχωρήσουμε με πίστη. Ο Κύριος λέει: «Αν είχατε ε-
ξασκήσει πίστη στα μηνύματα που έστειλα, δε θα υπήρχε τόση έλ-
λειψη εργατών και μέσων να τους στηρίξουν.» 

Η έλευση του Χριστού πλησιάζει, «και σπεύδει σφόδρα». Είναι 
σύντομος ο χρόνος να εργασθούμε, και χάνονται άνδρες και γυναί-
κες. Ο άγγελος είπε: «Εκείνοι που είχαν μεγάλο φως, δε θα συνερ-
γασθούν με Εκείνον ο οποίος έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο να δώ-
σει φως και σωτηρία στους ανθρώπους;» Οι άνθρωποι που έλαβαν 
τη γνώση της αλήθειας με «διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, στίχον επί 
στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί» Ησ. κη΄[28]10, θα δείξουν λίγη εκτί-
μηση προς Εκείνον ο οποίος ήρθε στη γη, ώστε με τη θεία δύναμή 
Του να κάνει κληρονόμο κάθε ψυχή που πιστεύει; Έτσι, η θεότητα 
του Χριστού έγινε αποτελεσματική στη σωτηρία της φυλής, και η με-
σιτεία του μεγάλου μας Αρχιερέα αξιοποιήθηκε ενώπιον του θρόνου 
του Θεού. Το σχέδιο είχε καταστρωθεί στον ουρανό. Αυτοί οι οποίοι 
αγοράσθηκαν με τέτοια τιμή δε θα εκτιμήσουν τη μεγάλη σωτηρία; 

Ο Κύριος δεν εμπιστεύεται στους ανθρώπους οι οποίοι ενώ ομο-
λογούν θεοσέβεια, ενώ ομολογούν ότι πιστεύουν στην ταχεία έλευση 
του Χριστού, αφήνουν τις πόλεις απροειδοποίητες για τις επερχόμε-
νες κρίσεις στη γη. ΄Οσοι το κάνουν, θα κριθούν για την αμέλειά τους. 
Ο Χριστός έδωσε την πολύτιμη ζωή Του για να σώσει τις ψυχές που 
χάνονται στην αμαρτία τους. Θα αρνηθούμε να κάνουμε το έργο που 
μας έχει υποδειχθεί; Θα αρνηθούμε να συνεργασθούμε με τις ουρά-
νιες δυνάμεις; Είναι χιλιάδες που το κάνουν, οι οποίοι δε γίνονται ένα 
με το Χριστό, οποίοι δεν αφήνουν τη μεγάλη θυσία του Χριστού να 
λάμψει στη ζωή με τη σώζουσα χάρη η οποία αποκαλύπτει την αλή-
θεια με έργα δικαιοσύνης. Εντούτοις, αυτό είναι το έργο που δόθηκε 
στους ανθρώπους με τη θυσία του Υιού του Θεού. Γνωρίζοντας αυ-
τό, μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι; Καλώ τους αδελφούς μου να 
αφυπνισθούν. Οι πνευματικές ικανότητες θα αδυνατίσουν και θα πε-
θάνουν αν δεν εξασκηθούν για να κερδισθούν ψυχές για το Χριστό. 
Ποια συγγνώμη μπορεί να παρουσιασθεί για την αμέλεια του μεγά-
λου, του μεγαλειώδους έργου που ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για 
να το εκπληρώσει; 

Δεν μπορούμε να διαθέσουμε τις λίγες μέρες που έχουμε επάνω 
στη γη να τις περάσουμε με ασήμαντες μηδαμινότητες. Έχουμε ανά-



3. Το έργο στις πόλεις  

 77

γκη να ταπεινώσουμε τις ψυχές μας ενώπιον του Θεού, ώστε κάθε 
καρδιά να ρουφήξει την αλήθεια, και αυτή να επιφέρει στη ζωή μια 
μεταμόρφωση, η οποία θα πείσει τον κόσμο ότι αυτή πραγματικά 
είναι η αλήθεια του Θεού. Η ζωή ας είναι κρυμμένη με το Χριστό στο 
Θεό. Μόνο όταν αναζητούμε το Θεό σαν μικρά παιδιά, όταν σταματά-
με να βρίσκουμε ελαττώματα στους αδελφούς και στις αδελφές μας, 
και σε εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν πιστά τις ευθύνες 
του έργου, και επιζητούν να φέρουν τις καρδιές μας κοντά στο Θεό, 
τότε μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του ονόματός Του. 

΄Ολοι χρειαζόμαστε να παρουσιασθούμε ενώπιον του Θεού με 
μια στάση αυτοθυσίας για να γίνει το έργο μας αποδεκτό από Αυτόν. 
Ας θυμόμαστε ότι η ομολογία δεν είναι τίποτε, εκτός αν έχουμε την 
αλήθεια στην καρδιά μας. Χρειαζόμαστε η μεταμορφώνουσα δύναμη 
του Θεού να μας κατακλύσει για να κατανοήσουμε τις ανάγκες του 
κόσμου που χάνεται. Το βάρος του μηνύματός μου για σας είναι: Να 
είστε έτοιμοι, να είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον Κύριο. Ετοιμάστε 
τα λυχνάρια σας, και το φως της αλήθειας ας λάμψει «εις τας οδούς 
και φραγμούς.» Υπάρχει ένας κόσμος που πρέπει να ενημερωθεί ότι 
πλησιάζει το τέλος των πάντων. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, «ζητείτε τον Κύριον ενόσω δύναται 
να ευρεθή.» Ησ. νε΄[55]6. Έρχεται η εποχή όπου εκείνοι οι οποίοι 
σπατάλησαν το χρόνο και τις ευκαιρίες, θα επιθυμήσουν να Τον ανα-
ζητήσουν. Ο Θεός σάς έδωσε δυνατότητες συλλογισμού. Θέλει να 
μείνετε στο χώρο της λογικής και στο χώρο της εργασίας. Θέλει από 
σας να γνωστοποιήσετε στις εκκλησίες μας να εργασθούν ένθερμα 
γι’Αυτόν. Θέλει να διοργανώσετε συναθροίσεις έξω από τις εκκλησίες 
για να μάθουν οι άνθρωποι τις αλήθειες αυτού του τελευταίου μηνύ-
ματος προειδοποίησης. Υπάρχουν μέρη όπου θα γίνετε ευπρόσδε-
κτοι, όπου ψυχές θα σας ευχαριστήσουν που πήγατε να τους βοη-
θήσετε. Είθε ο Θεός να σας βοηθήσει να ενστερνισθείτε αυτό το έρ-
γο, όπως δεν το κάνατε ποτέ. 

Ας αρχίσουμε το έργο από εκείνους οι οποίοι δεν είχαν φως. Ο 
Σωτήρας δηλώνει: «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί 
γης. . . . . Και ιδού, εγώ είμαι μεθ’υμών πάσας τας ημέρας.» Ματθ. 
κη΄[28]18,20. Εκείνο που χρειαζόμαστε, είναι μια ζώσα πίστη, πίστη 
να διακηρύττει πάνω από το δανεισμένο τάφο του Ιωσήφ ότι έχουμε 
ένα ζώντα Σωτήρα, ο οποίος θα προχωρεί μπροστά μας και θα ερ-
γάζεται μαζί μας. Ο Θεός θα κάνει το έργο αν Του εξασφαλίσουμε τα 
όργανα. Χρειάζεται να υπάρχει μεταξύ μας πολύ περισσότερη προ-
σευχή και λιγότερη απιστία. Πρέπει να σηκώσουμε ψηλότερα και ψη-
λότερα τη σημαία μπροστά στους ανθρώπους. Χρειάζεται να θυμό-
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μαστε πως ο Χριστός είναι πάντα στα δεξιά μας καθώς κηρύττουμε 
ελευθερία στους αιχμαλώτους και διανέμουμε τον άρτο της ζωής στις 
πεινασμένες ψυχές. ΄Οταν έχουμε στη σκέψη μας το επείγον και τη 
σπουδαιότητα του έργου μας, η σωτηρία του Θεού θα αποκαλυφθεί 
με αξιοσημείωτο τρόπο. 

Ο Θεός μάς βοηθάει να φορέσουμε την πανοπλία μας, και να ε-
νεργήσουμε με σοβαρότητα, με τη σκέψη ότι οι ψυχές ανδρών και 
γυναικών είναι άξιες να σωθούν. Ας επιζητήσουμε μια νέα μεταστρο-
φή. Χρειαζόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος του Θεού μαζί 
μας, ώστε οι καρδιές μας να μαλακώσουν και να μη φέρουμε ένα 
σκληρό πνεύμα στο έργο. Προσεύχομαι το ΄Αγιο Πνεύμα να καταλά-
βει τις καρδιές μας. Ας ενεργήσουμε σαν παιδιά του Θεού, που περι-
μένουν από Αυτόν συμβουλές για να προωθήσουν τα σχέδια οπου-
δήποτε χρειάζονται. Ο Θεός θα δοξασθεί από τέτοια άτομα, και εκεί-
να που είναι μάρτυρες του ζήλου μας θα πουν: Αμήν και αμήν. 

«Εξεγέρθητι, εξεγέρθητι, ενδύθητι την δύναμίν σου, Σιών. Ενδύ-
θητι τα ιμάτια της μεγαλοπρεπείας σου, Ιερουσαλήμ, πόλις αγία. . . . . 
Πόσον ωραίοι είναι επί των ορέων οι πόδες του ευαγγελιζομένου, 
του κηρύττοντος ειρήνην! Του ευαγγελιζομένου αγαθά, του κηρύττο-
ντος σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, Ο Θεός σου βασιλεύει! 
Οι φύλακές σου θέλουσιν υψώσει φωνήν, εν φωναίς ομού θέλουσιν 
αλαλάζει, διότι θέλουσιν ιδεί οφθαλμός προς οφθαλμόν, όταν ο Κύρι-
ος ανορθώση την Σιών. Αλαλάξατε, ευφράνθητε ομού, ηρημωμένοι 
τόποι της Ιερουσαλήμ, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, 
ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εγύμνωσε τον άγιον βραχίονα 
αυτού ενώπιον πάντων των εθνών. Και πάντα τα πέρατα της γης 
θέλουσιν ιδεί την σωτηρίαν του Θεού ημών.» Ησ. νβ΄[52]1-10. 
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Σχετικά με τη διακήρυξη του μηνύματος στις μεγαλουπόλεις, υ-

πάρχουν πολλά είδη εργασίας να γίνουν από τους εργάτες με διάφο-
ρα χαρίσματα. Μερικοί πρέπει να εργασθούν με έναν τρόπο, μερικοί 
με άλλο. Ο Κύριος επιθυμεί στις πόλεις αυτές να γίνει εργασία με ε-
νωμένες προσπάθειες εργατών που έχουν διάφορες ικανότητες. ΄Ο-
λοι ας προσβλέπουν στον Ιησού για καθοδήγηση, μη εξαρτώμενοι 
από ανθρώπινη σοφία, για να μην παραστρατήσουν. Καθώς συνερ-
γάζονται με το Θεό, πρέπει να είναι και μεταξύ τους σε αρμονία. 
Πρέπει να γίνονται συχνά συμβούλια και ολόθερμη, ολόκαρδη συ-
νεργασία. Ακόμη, να προσβλέπουν στον Ιησού για σοφία, και να μην 
εξαρτώνται μόνο από ανθρώπους για κατεύθυνση. 

Ο Κύριος έδωσε σε μερικούς ποιμένες την ικανότητα να συγκε-
ντρώνουν και να κρατούν μεγάλα εκκλησιάσματα. Για την επίτευξη 
όμως χρειάζεται διακριτικότητα και επιδεξιότητα. Στις πόλεις σήμερα 
όπου υπάρχουν πολλά ελκυστικά και απολαυστικά, οι άνθρωποι δε 
θα ενδιαφερθούν με απλές προσπάθειες. Οι ταγμένοι από το Θεό 
ποιμένες θα το θεωρήσουν αναγκαίο να καταβάλουν ασυνήθιστες 
προσπάθειες για να ελκύσουν την προσοχή του πλήθους. Και όταν 
κατορθώσουν να συγκεντρώσουν μεγάλο πλήθος, οφείλουν να φέ-
ρουν το μήνυμα με ασυνήθιστο χαρακτήρα, ώστε οι άνθρωποι να α-
φυπνισθούν και να ενημερωθούν. Οφείλουν να χρησιμοποιήσουν κά-
θε μέσον που μπορούν να φαντασθούν, που θα κάνει την αλήθεια να 
ξεχωρίζει σαφής και ευδιάκριτη. Το δοκιμασμένο μήνυμα για την ε-
ποχή αυτή πρέπει να παρουσιασθεί με σαφήνεια και αποφασιστικό-
τητα που να αιφνιδιάσει τους ακροατές και να τους οδηγήσει στην 
επιθυμία να μελετήσουν τη Γραφή. 

Εκείνοι που κάνουν το έργο του Θεού στις πόλεις, οφείλουν να 
διαθέτουν ήρεμη, σταθερή, αφοσιωμένη προσπάθεια για την εκπαί-
δευση των ανθρώπων. Ενώ εργάζονται θερμά να προκαλέσουν το 
ενδιαφέρον των ακροατών και να το κρατήσουν, συγχρόνως πρέπει 
να προσέξουν οτιδήποτε οδηγεί στο χείλος του ενθουσιασμού. Στην 
εποχή αυτή του εξωφρενισμού και των επιδείξεων, όταν οι άνθρωποι 
σκέπτονται ότι είναι αναγκαία η επίδειξη για να έχουν επιτυχία, οι 
εκλεκτοί αγγελιοφόροι του Θεού πρέπει να δείξουν την πλάνη στη 
διάθεση των μέσων για περιττές ενέργειες. Καθώς εργάζονται με α-
πλότητα, ταπεινότητα και με ευγενική αξιοπρέπεια, αποφεύγοντας 
τους θεατρινισμούς, το έργο θα έχει συνεχή εντύπωση για το καλό. 

Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να διατεθούν χρήματα με σύνεση για 
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τη γνωστοποίηση των συναθροίσεων και για τη σταθερή πρόοδο του 
έργου. ΄Ομως η δύναμη του κάθε εργάτη θα βρίσκεται όχι στους εξω-
τερικούς συντελεστές, αλλά στην εξάρτηση από το Θεό με εμπιστο-
σύνη, στη θερμή προσευχή προς Αυτόν για βοήθεια, στην υπακοή 
στο Λόγο Του. Πολύ περισσότερη προσευχή, πολύ περισσότερη χρι-
στομορφία, πολύ περισσότερη προσαρμογή στο θέλημά Του, πρέπει 
να εισαχθούν στο έργο του Κυρίου. Εξωτερική επίδειξη, υπερβολική 
δαπάνη μέσων δε θα επιτελέσουν το έργο που πρέπει να γίνει. 

Το έργο του Θεού πρέπει να προχωρήσει με δύναμη. Χρειαζόμα-
στε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Χρειαζόμαστε να κατανοή-
σουμε ότι ο Θεός θα προσθέσει στις τάξεις Του ανθρώπους με ικα-
νότητες και επιρροή που θα πράξουν το μέρος τους για την προει-
δοποίηση του κόσμου. ΄Ολοι στον κόσμο δεν είναι άνομοι και αμαρ-
τωλοί. Ο Θεός έχει χιλιάδες που δεν έκλιναν γόνυ στο Βάαλ. Υπάρ-
χουν θεοσεβείς άνδρες και γυναίκες στις αποστάτιδες εκκλησίες. Αν 
δεν ήταν έτσι, δε θα μας είχε ανατεθεί να φέρουμε το μήνυμα: «Έπε-
σεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη. . . . . Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου.» 
Αποκ. ιη΄[18]2,4. Πολλοί, με ειλικρινή καρδιά ασθμαίνοντας για ανά-
σα ζωής από τον ουρανό, θα αναγνωρίσουν το ευαγγέλιο όταν αυτό 
θα τους έρθει με την ομορφιά και την απλότητα με την οποία το πα-
ρουσιάζει ο Λόγος του Θεού. 

 
Η ανάγκη του έργου από σπίτι σε σπίτι 

Ίσης σπουδαιότητας με τις δημόσιες δραστηριότητες είναι και το 
έργο από σπίτι σε σπίτι. Στις μεγαλουπόλεις υπάρχουν ορισμένες τά-
ξεις, τις οποίες δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε με δημόσιες συνα-
θροίσεις. Πρέπει να τις αναζητήσουμε όπως ο βοσκός αναζητάει το 
χαμένο πρόβατο. Γι’αυτούς πρέπει να καταβληθεί προσωπική, συ-
νετή προσπάθεια. ΄Οταν το προσωπικό έργο παραμελείται, πολλές 
πολύτιμες ευκαιρίες χάνονται, που αν είχαν αξιοποιηθεί, αναμφισβή-
τητα το έργο θα προχωρούσε.  

Σαν αποτέλεσμα της παρουσίασης της αλήθειας σε μεγάλα εκ-
κλησιάσματα, εγείρεται ένα πνεύμα συζήτησης, και αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα σπουδαίο, επειδή αυτό το ενδιαφέρον το ακολουθεί προσωπική 
εργασία. Εκείνοι που επιθυμούν να ερευνήσουν την αλήθεια, ας μά-
θουν να μελετούν επιμελώς το Λόγο του Θεού. Κάποιος πρέπει να 
τους βοηθήσει να οικοδομήσουν στερεό θεμέλιο. Στην κρίσιμη αυτή 
εποχή της πνευματικής εμπειρίας τους, είναι σπουδαίο οι εργάτες της 
Βίβλου, συνετά κατευθυνόμενοι, να έρθουν σε βοήθειά τους και να α-
νοίξουν στη διάνοιά τους το θησαυροφυλάκιο του Λόγου του Θεού. 
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Η αποστολή στην πόλη – ένα εκπαιδευτήριο 
Ένα εξισορροπημένο έργο μπορεί να προχωρήσει καλύτερα όταν 

ένα εκπαιδευτήριο για τους βιβλικούς εργάτες είναι σε εξέλιξη. Ενώ οι 
δημόσιες συναντήσεις οργανώνονται, σε συνδυασμό με αυτό το εκ-
παιδευτήριο ή αποστολή στην πόλη, οι εργάτες θα έχουν την εμπει-
ρία βαθιάς πνευματικής κατανόησης, που μπορεί να δώσει στους βι-
βλικούς εργάτες καθημερινή εκπαίδευση, και οι οποίοι μπορούν έτσι 
να ενωθούν ολόκαρδα με τη γενική δημόσια προσπάθεια που κατα-
βάλλεται. Και καθώς άνδρες και γυναίκες πιστεύουν στην αλήθεια, οι 
ευρισκόμενοι επικεφαλής της αποστολής στην πόλη, μπορούν με 
πολλή προσευχή να δείξουν στους νεόφυτους πώς να γνωρίσουν τη 
δύναμη της αλήθειας στη ζωή τους. Αυτή η ενωμένη προσπάθεια 
από μέρους όλων των εργατών θα είναι σαν ένα καρφί μπηγμένο σε 
σταθερό μέρος. 

 
Διδάσκοντας τις αρχές της υγιεινής μεταρρύθμισης 

Σαν λαός, μας δόθηκε το έργο να γνωστοποιήσουμε τις αρχές της 
υγιεινής μεταρρύθμισης. Μερικοί σκέπτονται ότι το θέμα της διατρο-
φής δεν είναι επαρκώς σπουδαίο για να συμπεριληφθεί στο ευαγγε-
λιστικό έργο. Αλλά αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ο Λόγος του Θεού δη-
λώνει: «Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράττετέ τι, πάντα 
πράττετε εις δόξαν Θεού.» Α΄Κορ. ι΄[10]31. Το θέμα της εγκράτειας, 
σε όλες τις μορφές της, έχει σπουδαία θέση στο έργο της σωτηρίας. 

Σχετικά με τις αποστολές μας στην πόλη, να υπάρχουν κατάλλη-
λοι χώροι όπου εκείνοι στους οποίους έχει δημιουργηθεί το ενδιαφέ-
ρον, να μπορούν να συγκεντρώνονται για καθοδήγηση. Αυτό το ανα-
γκαίο έργο δεν πρέπει να συνεχισθεί με τόσο πενιχρό τρόπο που να 
δημιουργήσει δυσμενή εντύπωση στη διάνοια των ανθρώπων. ΄Ο,τι 
γίνεται, πρέπει να δίνει ευνοϊκή μαρτυρία για το Δημιουργό της αλή-
θειας, και πρέπει σωστά να παρουσιάζεται η ιερότητα και η σπου-
δαιότητα των αληθειών του μηνύματος του τρίτου αγγέλου. 

Πρέπει να οργανωθούν σχολές μαγειρικής. Οι άνθρωποι ας διδα-
χθούν να ετοιμάζουν υγιεινές τροφές. Πρέπει να τους δειχθεί η ανά-
γκη να παραμερίσουν τις ανθυγιεινές τροφές. Ποτέ όμως δε θα υπε-
ρασπισθούμε μια διατροφή πείνας. Είναι δυνατόν να έχουμε υγιεινή, 
θρεπτική διατροφή χωρίς να χρησιμοποιούμε τσάι, καφέ και κρέατα. 
Το έργο να διδαχθούν οι άνθρωποι πώς να ετοιμάζουν μια διατροφή 
η οποία να είναι συγχρόνως υγιεινή και νόστιμη, είναι μέγιστης σπου-
δαιότητας. 

Το έργο της υγιεινής μεταρρύθμισης είναι το μέσον του Κυρίου για 
να ελαττωθούν τα βάσανα στον κόσμο μας και να αγνισθεί η εκκλη-
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σία Του. Διδάξτε στους ανθρώπους ότι μπορούν να ενεργήσουν σαν 
το βοηθητικό χέρι του Θεού, συνεργαζόμενοι με τον Αρχιεργάτη για 
την αποκατάσταση της φυσικής και πνευματικής υγείας. Αυτό το έρ-
γο φέρει την υπογραφή του ουρανού, και θα ανοίξει τις πόρτες για 
την είσοδο και άλλων πολύτιμων αληθειών. Υπάρχει θέση για όλους 
να εργασθούν οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο με σύνεση.  

Να θέσετε στην πρώτη γραμμή το έργο της υγιεινής μεταρρύθμι-
σης. Αυτό είναι το μήνυμα που μου δόθηκε να φέρω. Δείξτε με απλό 
τρόπο την αξία της, ώστε να γίνει αισθητή η εκτενής ανάγκη της. Α-
ποχή από επιβλαβή τρόφιμα και ποτά είναι ο καρπός της αληθινής 
θρησκείας. Εκείνος που τέλεια πιστεύει, θα εγκαταλείψει κάθε επι-
βλαβή συνήθεια και όρεξη. Με τέλεια αποχή θα νικήσει την επιθυμία 
του για ανοχές που καταστρέφουν την υγεία του. 

Μου δείχθηκε να πω στους εκπαιδευτές της υγιεινής μεταρρύθμι-
σης: Προχωρήστε! Ο κόσμος χρειάζεται κάθε κόκκο επιρροής που 
μπορείτε να εξασκήσετε για να εμποδίσετε την παλίρροια της ηθικής 
συμφοράς. Αυτοί που διδάσκουν το μήνυμα του τρίτου αγγέλου, να 
μένουν πιστοί στη σημαία τους. «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, 
διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν 
ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν,  ήτις είναι η λογική σας λα-
τρεία. Και μη συμμορφώνεσθε με τον αιώνα τούτον,  αλλά μεταμορ-
φώνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τί 
είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.» 
Ρωμ. ιβ΄[12]1,2. Είθε ο Κύριος να οπλίσει εκείνους οι οποίοι εργάζο-
νται για το Λόγο και τη διδασκαλία, με τα φωτεινότερα μηνύματα της 
αλήθειας. Αν οι εργάτες Του θα δώσουν αυτά τα μηνύματα με απλό-
τητα, βεβαιότητα και εξουσία, ο Κύριος θα εργάζεται μαζί τους. 

 
Οι εύπορες τάξεις να μην παραμεληθούν 

Οι δούλοι του Χριστού πρέπει να εργασθούν πιστά για τους 
πλουσίους στις πόλεις μας, όπως εργάζονται και για τους φτωχούς. 
Υπάρχουν πολλοί εύποροι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στις επιρροές 
και εντυπώσεις του ευαγγελικού μηνύματος, και οι οποίοι, όταν η 
Γραφή και μόνο η Γραφή τούς παρουσιασθεί ως ερμηνευτής της χρι-
στιανικής πίστης και πράξης, θα παρακινηθούν από το Πνεύμα του 
Θεού να ανοίξουν πόρτες για την πρόοδο του ευαγγελίου. Θα ανα-
καλύψουν μια ζωντανή πίστη στο Λόγο του Κυρίου, και θα χρησιμο-
ποιήσουν τα μέσα που έχουν για να ετοιμάσουν την οδό του Κυρίου 
και να κάνουν ευθεία στην έρημο τη λεωφόρο του Θεού μας.  

Για χρόνια η περίπλοκη για μας ερώτηση ήταν, πώς να συγκε-
ντρώσουμε επαρκή κεφάλαια για να στηρίξουμε τις αποστολές που  
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ο Κύριος ανοίγει μπροστά μας. Διαβάζουμε τις σαφείς εντολές του 
ευαγγελίου, και οι αποστολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πα-
ρουσιάζουν τις ανάγκες τους. Οι ενδείξεις, οι θετικές αποκαλύψεις 
της Θείας Πρόνοιας μας ωθούν να κάνουμε γρήγορα το έργο που 
αναμένεται να γίνει. Ο Κύριος επιθυμεί να μετανοήσουν οι πλούσιοι 
και να ενεργήσουν σαν βοηθητικό Του χέρι για να προσεγγίσουν άλ-
λους. Επιθυμεί αυτοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στο έργο της 
μεταρρύθμισης και αποκατάστασης να δουν το πολύτιμο φως της 
αλήθειας, να μεταμορφωθούν στο χαρακτήρα και να οδηγηθούν να 
χρησιμοποιήσουν στην υπηρεσία του Θεού το κεφάλαιο που Αυτός 
τους εμπιστεύθηκε. Θέλει να επενδύσουν τα χρήματα που τους δά-
νεισε, για να κάνουν το καλό, να ανοίξουν το δρόμο στο ευαγγέλιο 
ώστε αυτό να κηρυχθεί σε όλες τις τάξεις, στους πλησίον και στους 
μακράν. 

Ο ουρανός θα εκτιμηθεί από τους κοσμικά σοφούς ανθρώπους; 
Και βέβαια. Εκεί θα βρουν ανάπαυση, ειρήνη και γαλήνη από όλα τα 
ασήμαντα, από όλη τη φιλοδοξία, από όλη την προσοχή στο εγώ. Να 
τους ωθήσετε να αναζητήσουν την ειρήνη, την ευτυχία και τη χαρά 
που ο Χριστός λαχταράει να τους επιδαψιλεύσει. Να τους ωθήσετε 
να στραφούν στην εξασφάλιση του πιο πλούσιου αγαθού που μπο-
ρεί να δοθεί στο θνητό – το ένδυμα της δικαιοσύνης του Χριστού. Ο 
Χριστός τούς προσφέρει μια ζωή η οποία μετριέται με τη ζωή του 
Θεού, και ένα υπέρτατο αιώνιο βάρος δόξας. Αν δεχθούν το Χριστό, 
θα έχουν την ύψιστη τιμή, τιμή την οποία ο κόσμος ούτε μπορεί να 
δώσει ούτε να αφαιρέσει. Θα διαπιστώσουν ότι η τήρηση των εντο-
λών του Θεού εξασφαλίζει μεγάλη ανταπόδοση. 

Ο ελεήμων Λυτρωτής ζητάει από τους δούλους Του να δώσουν 
στους πλουσίους και στους φτωχούς την πρόσκληση για το δείπνο. 
«Υπάγετε εις τας οδούς και εις τους φραγμούς» και με τις καρτερικές, 
πειστικές προσπάθειές σας αναγκάστε τους να εισέλθουν. Οι κήρυ-
κες του ευαγγελίου έχουν ευθύνη για τους ευπόρους και τους οδη-
γούν στο δείπνο της αλήθειας που ο Χριστός ετοίμασε γι’αυτούς. Ε-
κείνος ο οποίος έδωσε την πολύτιμη ζωή Του γι’αυτούς, λέει: «Να 
τους φέρετε μέσα, να τους καθίσετε στο τραπέζι Μου και Εγώ θα 
τους υπηρετήσω.» 

Διάκονοι του Χριστού, ενωθείτε με αυτήν την τάξη. Μην τους προ-
σπεράσετε ως μη έχοντες ελπίδα. Εργασθείτε μαζί τους με όση πει-
θώ γίνεται, και ως καρπούς των πιστών προσπαθειών σας θα δείτε 
στη βασιλεία των ουρανών άνδρες και γυναίκες οι οποίοι θα είναι συ-
γκεντρωμένοι ως νικητές για να ψάλουν τον ύμνο του κατακτητή. Ο 
Πρώτος και ο Έσχατος λέει: «Θέλουσι περιπατήσει μετ’εμού με λευ-
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κά ιμάτια διότι είναι άξιοι.» Αποκ. γ΄[3]4.  
Ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει για ανθρώπους με υπεύθυνες 

θέσεις στον κόσμο. Πολλοί από αυτούς κατέχουν ανώτερα προσό-
ντα. Έχουν μέσα και επιρροή. Αυτά είναι πολύτιμα χαρίσματα που ο 
Κύριος τους εμπιστεύθηκε για να αυξηθούν και να χρησιμεύσουν για 
το καλό των άλλων. 

Επιδιώξτε να σώσετε τους ευπόρους. Να τους ικετεύσετε να επι-
στρέψουν στον Κύριο το θησαυρό που τους δάνεισε, ώστε στη Νέα 
Υόρκη και σε άλλες μεγαλουπόλεις να εγκατασταθούν κέντρα επιρ-
ροής, από τα οποία η βιβλική αλήθεια με την απλότητά της να πάει 
προς τους ανθρώπους. Να πείσετε τους ανθρώπους να τοποθετή-
σουν το θησαυρό τους δίπλα στο θρόνο του Θεού επιστρέφοντας 
στον Κύριο την περιουσία τους και καθιστώντας τους εργάτες ικα-
νούς να κάνουν το καλό και να προβάλλουν τη δόξα Του. 

 
Σχέδια για την επέκταση των προσπαθειών 

Η δύναμη του στρατού μετριέται σε μεγάλο βαθμό από την ικανό-
τητα των ανδρών. Ένας συνετός στρατηγός διδάσκει στους αξιωμα-
τικούς του να εκπαιδεύουν κάθε στρατιώτη για δραστήρια υπηρεσία. 
Επιδιώκει να αναπτύξει την ύψιστη αποδοτικότητα από μέρους ό-
λων. Αν ήταν να εξαρτηθεί μόνο από τους αξιωματικούς του, δε θα 
μπορούσε ποτέ να οδηγήσει στη νίκη μια μάχη. Λογαριάζει στην υ-
ποταγή και ακούραστη υπηρεσία από τον κάθε άνδρα στο στρατό. Η 
ευθύνη σε μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στις τάξεις των ανδρών. 

Το ίδιο είναι με το στρατό του ΄Αρχοντος Εμμανουήλ. Ο Στρατη-
γός μας, που δε χάνει ποτέ μάχη, περιμένει θέληση, πιστή υπηρεσία 
από τον καθένα ο οποίος έχει καταταγεί υπό τη σημαία Του. Στο τέ-
λος της διαμάχης τώρα που διεξάγεται μεταξύ των δυνάμεων του κα-
λού και των στρατευμάτων του κακού, ο Κύριος περιμένει να λάβουν 
μέρος όλοι - ιεροκήρυκες και μέλη. ΄Οσοι έχουν καταταγεί ως στρα-
τιώτες Του, πρέπει να προσφέρουν πιστή υπηρεσία ως ετοιμοπόλε-
μοι, με οξύ το αίσθημα της ευθύνης να καλύπτει τον καθένα ατομικά. 

Εκείνοι που έχουν την πνευματική εποπτεία της εκκλησίας, θα ε-
πινοούν τρόπους και μέσα με τα οποία μια ευκαιρία μπορεί να δοθεί 
σε κάθε μέλος της εκκλησίας να αναλάβει ένα μέρος του έργου του 
Θεού. Πολύ συχνά αυτό στο παρελθόν δε γινόταν. Δεν καταστρώνο-
νταν σαφή σχέδια και δεν επιτελούνταν στην ολότητα, με τα οποία τα 
τάλαντα όλων μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε δραστήρια υπη-
ρεσία. Λίγοι συνειδητοποιούν πόσα χάνουμε εξαιτίας αυτού. 

Οι ιθύνοντες στο έργο του Θεού, ως σοφοί στρατηγοί, πρέπει να 
καταστρώνουν σχέδια για την προώθησή τους προς κάθε κατεύθυν-
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ση. Στα σχέδιά τους οφείλουν να μελετήσουν ιδιαίτερα το έργο που 
μπορούν να κάνουν τα μέλη για τους φίλους και γείτονές τους. Το 
έργο του Θεού στη γη αυτή δεν μπορεί ποτέ να τελειώσει μέχρις ότου 
άνδρες και γυναίκες, που αποτελούν τα μέλη της εκκλησίας μας, α-
νασυνταχθούν στο έργο και ενώσουν τις προσπάθειές τους με εκεί-
νες των ιεροκηρύκων και υπευθύνων της εκκλησίας. 

Η σωτηρία των αμαρτωλών απαιτεί θερμή, προσωπική εργασία. 
Οφείλουμε να τους δώσουμε το Λόγο της ζωής, να μην περιμένουμε 
αυτοί να έρθουν σε μας. Ω, τι λόγια θα μπορούσα να πω στους άν-
δρες και στις γυναίκες τα οποία να τους εγείρουν σε επιμελή δράση! 
Οι στιγμές που μας απομένουν είναι λίγες. Στεκόμαστε ακριβώς στα 
όρια του αιώνιου κόσμου. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Κάθε στιγμή 
είναι χρυσή και εντελώς πολύτιμη για να αφιερωθεί απλώς στην υ-
πηρεσία του εγώ. Ποιοι θα αναζητήσουν με θέρμη το Θεό, και από 
Αυτόν να λάβουν δύναμη και χάρη για να είναι πιστοί εργάτες Του 
στον ιεραποστολικό αγρό; 

 
Ανάπτυξη των ταλάντων στην εκκλησία 

Σε κάθε εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι με τάλαντα, που με σωστό 
τρόπο επεξεργασίας μπορούν να αναπτυχθούν και να γίνουν μεγάλη 
βοήθεια στο έργο αυτό. Εκείνο που τώρα χρειάζεται για την εποικο-
δόμηση των εκκλησιών μας είναι το προσεκτικό έργο των συνετών 
εργατών να διακρίνουν και να αναπτύξουν τους ταλαντούχους στην 
εκκλησία, να τους εκπαιδεύσουν για τη χρήση του έργου. Πρέπει να 
υπάρχει ένα καλώς οργανωμένο σχέδιο για την απασχόληση εργα-
τών να πηγαίνουν στις εκκλησίες μας, μικρές και μεγάλες, να διδά-
ξουν στα μέλη πώς να εργασθούν για την εποικοδόμηση της εκκλη-
σίας, και επίσης για τους μη-πιστούς. Εκείνο που χρειάζεται, είναι 
εκπαίδευση. Εκείνοι που εργάζονται επισκεπτόμενοι τις εκκλησίες, 
πρέπει να δώσουν στους αδελφούς και στις αδελφές κατευθύνσεις 
με πρακτικές μεθόδους για να κάνουν ιεραποστολικό έργο. 

΄Ολα τα κηρύγματα στον κόσμο δε θα κάνουν τους ανθρώπους 
να αισθανθούν βαθιά την ανάγκη για τις ψυχές που χάνονται γύρω 
τους. Τίποτε δε θα ξεσηκώσει στους άνδρες και στις γυναίκες έναν 
αυτοθυσιαζόμενο ζήλο, όσο να σταλούν αυτοί σε νέους αγρούς, να 
εργασθούν για τους ευρισκόμενους στο σκοτάδι. Ετοιμάστε εργάτες 
για να πάνε «εις τας οδούς και φραγμούς». Χρειαζόμαστε συνετούς 
φυτοκόμους που θα μεταφυτέψουν δένδρα σε διάφορες τοποθεσίες, 
και θα δώσουν τα πλεονεκτήματα για να αναπτυχθούν. Είναι θετικό 
καθήκον του λαού του Θεού να πάνε σε νέες περιοχές. Ας διατεθούν 
δυνάμεις να ετοιμάσουν νέες περιοχές, να εγκαταστήσουν νέα κέ-
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ντρα επιρροής οπουδήποτε μια πρόσβαση μπορεί να βρεθεί. Συ-
σπειρώστε τους εργάτες οι οποίοι κατέχουν αληθινό ιεραποστολικό 
ζήλο, και ας πάνε να σκορπίσουν το φως και τη γνώση στους μα-
κράν και στους πλησίον. Ας φέρουν τη ζωντανή αρχή της υγιεινής 
μεταρρύθμισης σε οικισμούς όπου σε μεγάλο βαθμό αγνοούν οι άν-
θρωποι αυτές τις αρχές. 

΄Ανθρωποι στους απλούς δρόμους της ζωής πρέπει να ενθαρ-
ρυνθούν να αναλάβουν το έργο του Θεού. Καθώς εργάζονται, θα α-
ποκτήσουν πολύτιμες πείρες. Υπάρχει έλλειψη εργατών, και δεν έ-
χουμε κανέναν διαθέσιμο. Αντί να αποθαρρύνουμε εκείνους που 
προσπαθούν να υπηρετήσουν τον Κύριο, οφείλουμε να ενθαρρύνου-
με πολύ περισσότερους εργάτες να εισέλθουν στον αγρό. 

 
Χαρούμενη υπηρεσία 

΄Οσοι επικοινωνούν με το Θεό, θα βρουν άφθονη εργασία να κά-
νουν γι’Αυτόν. ΄Οσοι προχωρούν με το πνεύμα του Κυρίου, αναζη-
τώντας να πλησιάσουν ψυχές διαμέσου της αλήθειας, δε θα βρουν 
το έργο προσέλκυσης ψυχών στο Χριστό σαν μια πληκτική, χωρίς 
ενδιαφέρον αγγαρεία. Είναι επιφορτισμένοι με το έργο ως γεωργοί 
του Θεού, και θα τονωθούν όλο και περισσότερο καθώς αφιερώνο-
νται στην υπηρεσία του Θεού. Είναι ένα χαρούμενο έργο να ανοί-
γουμε τη Γραφή στους άλλους. 

Νέοι και νέες πρέπει να εκπαιδευθούν να γίνουν εργάτες στους 
γείτονές τους και σε άλλους τόπους. ΄Ολοι ας διαθέσουν τις καρδιές 
τους και τις διάνοιές τους να αποκτήσουν νοημοσύνη σχετικά με το 
έργο για την εποχή αυτή, καθιστώντας τον εαυτό τους ικανό να κά-
νουν αυτό προς το οποίο έχουν περισσότερη κλίση. 

Πολλοί νέοι που έλαβαν σωστό είδος παιδείας στο σπίτι, ας εκ-
παιδευθούν για υπηρεσία σε νέους τόπους με καλώς οργανωμένο 
και πιστό έργο. Συνεργαζόμενοι με τους ποιμένες μας και έμπειρους 
εργάτες για έργο στην πόλη, θα αποκτήσουν την καλύτερη εξάσκη-
ση. Ενεργώντας με τη θεία οδηγία και στηριζόμενοι από τις προσευ-
χές των συνεργατών τους με περισσότερη πείρα, θα κάνουν ένα κα-
λό και ευλογημένο έργο. Καθώς ενώνουν τις εργασίες τους με αυτές 
των παλαιότερων εργατών, χρησιμοποιώντας το νεανικό τους σφρί-
γος προς καλύτερο όφελος, θα έχουν τη συντροφιά των ουράνιων 
αγγέλων. Και ως συνεργάτες του Θεού, είναι προνόμιό τους να ψά-
λουν, να προσεύχονται, να πιστεύουν, και να εργάζονται με θάρρος 
και γενναιοδωρία. Η εμπιστοσύνη την οποία οι ουράνιοι παράγοντες 
θα φέρουν σε αυτούς και στους συνεργάτες τους, θα οδηγήσει στην 
προσευχή, στη δοξολογία και στην απλότητα της αληθινής πίστης. 
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Δε θα υπάρξει αναβολή σε αυτή την καλοσχεδιασμένη προσπά-
θεια για την εκπαίδευση των μελών της εκκλησίας. Πρέπει να εκλε-
γούν για να εργασθούν σε μεγάλες πόλεις άτομα καθιερωμένα που 
κατανοούν την ιερότητα και τη σπουδαιότητα του έργου. Μη στέλνετε 
εκείνους που δεν είναι καταρτισμένοι στον τομέα αυτόν. Χρειάζονται 
άνθρωποι που θα ωθήσουν το θρίαμβο του σταυρού, που θα δεί-
ξουν καρτερία κάτω από αποθαρρύνσεις και στερήσεις, οι οποίοι θα 
έχουν το ζήλο, την αποφασιστικότητα και την πίστη ότι είναι απαραί-
τητοι στον ιεραποστολικό αγρό. Και σε εκείνους που δεν εισέρχονται 
προσωπικά στο έργο, θα έλεγα: Μην εμποδίζετε εκείνους που θέ-
λουν να εργασθούν, αλλά να τους ενθαρρύνετε και να τους στηρίξετε. 

΄Ολο αυτό το έργο της εκπαίδευσης πρέπει να συνοδεύεται με τη 
θερμή αναζήτηση του Κυρίου για το ΄Αγιο Πνεύμα Του. Ας παρακι-
νηθούν όσοι είναι πρόθυμοι να αφιερωθούν στην υπηρεσία του Κυ-
ρίου. Ο κόσμος βλέπει τη διαγωγή μας. Κάθε πράξη διερευνάται και 
σχολιάζεται. Πρέπει να γίνει επιμελής καλλιέργεια της χριστιανικής 
χάρης, ώστε αυτοί που ομολογούν την αλήθεια, να είναι ικανοί να τη 
διδάξουν σε άλλους όπως αυτή είναι στον Ιησού, ώστε οι ίδιοι να 
είναι ενωμένοι, σε σημείο που οι εχθροί μας να μην μπορούν να 
πουν κακό γι’αυτούς. Ο Θεός καλεί για μεγαλύτερη ευσέβεια, για αγι-
οσύνη ζωής και αγνότητα διαγωγής, σε συνάρτηση με τις εξυψωτι-
κές, αγιάζουσες αρχές που ομολογούμε. Η ζωή των εργατών του 
Χριστού πρέπει να είναι τέτοια, ώστε οι άπιστοι βλέποντας την ευσε-
βή πορεία τους και την προσεκτική συνομιλία, μπορούν να γοητευ-
θούν από την πίστη η οποία δημιουργεί τέτοια αποτελέσματα. 

 
Προσωπική προσπάθεια σε συνάρτηση με συνελεύσεις 

Το έργο στις συνελεύσεις μας θα κατευθύνεται, όχι σύμφωνα με 
ανθρώπινες επινοήσεις, αλλά σύμφωνα με τον τρόπο εργασίας του 
Χριστού. Μέλη της εκκλησίας πρέπει να επιλεγούν για να εργασθούν. 
Οι άγγελοι θα κατευθύνουν στο άνοιγμα αγρών πλησίον και μακράν, 
ώστε γρήγορα να εκπληρωθεί το έργο που θα ειδοποιήσει τον κό-
σμο. Ο Θεός καλεί τους πιστούς να αποκτήσουν πείρα στο ιεραπο-
στολικό έργο εισερχόμενοι σε νέες περιοχές και εργαζόμενοι με σύ-
νεση για τους παραγκωνισμένους ανθρώπους. Σε εκείνους οι οποίοι 
θα το κάνουν, θα έρθουν ευκαιρίες για εργασία. 

Ακολουθώντας το ενδιαφέρον μετά από μια συνέλευση, χρειάζο-
νται βοηθοί σε διάφορους τομείς, και αυτές οι ευκαιρίες μπορούν να 
λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικές σχολές για τους εργάτες. Οι νέοι ας 
συνεργασθούν με τους έμπειρους εργάτες οι οποίοι θα προσεύχο-
νται γι’αυτούς και υπομονητικά θα τους διδάσκουν. Καθιερωμένες γυ- 
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ναίκες μπορούν να αναλάβουν το βιβλικό έργο από σπίτι σε σπίτι. 
Μερικοί από τους εργάτες μπορούν να λειτουργήσουν ως βιβλιοε-
υαγγελιστές πουλώντας τα βιβλία μας και με σύνεση να τα προσφέ-
ρουν σε εκείνους που δεν μπορούν να αγοράσουν. 

Εκείνοι οι οποίοι αληθινά μετανόησαν, πρέπει να γίνονται όλο και 
περισσότερο νοήμονες στην κατανόηση της Γραφής, ώστε να είναι 
σε θέση να μεταδώσουν τα λόγια του φωτός και της σωτηρίας σε 
εκείνους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι και χάνονται για τις αμαρτίες 
τους. Ως συνεργάτες με Αυτόν, πρέπει να περιμένουμε ιδιαίτερες ευ-
λογίες και οριστικά αποτελέσματα, καθώς αγωνιζόμαστε να σώσουμε 
ψυχές από τις παγίδες του Σατανά, ώστε να γίνουν τέκνα φωτός. 

 
Τουριστικά και εμπορικά κέντρα 

Εκείνοι οι οποίοι σε απάντηση της παρούσας κλήσης έχουν ει-
σέλθει στην υπηρεσία το Αρχιεργάτη, πρέπει καλά να μελετήσουν τις 
μεθόδους της εργασίας. Κατά την επίγεια διακονία Του, ο Κύριος ε-
πωφελείτο των ευκαιριών να βρεθεί σε μεγάλους περαστικούς δρό-
μους. Στην Καπερναούμ διέμενε ο Ιησούς στα ενδιάμεσα των ταξι-
διών Του εδώ και εκεί, και αυτή κατέληξε να είναι γνωστή ως η πόλη 
Του. Αυτή η πόλη ήταν κατάλληλη ως κέντρο του έργου του Σωτήρα. 
Ευρισκόμενη στη δημοσιά από τη Δαμασκό προς την Ιερουσαλήμ και 
την Αίγυπτο, και προς τη Μεσόγειο θάλασσα, ήταν ένας μεγάλος πε-
ραστικός δρόμος. Οι άνθρωποι από διάφορες χώρες περνούσαν μέ-
σα από την πόλη, ή κουρασμένοι ξαπόσταιναν στα ταξίδια τους πέ-
ρα-δώθε. Εδώ ο Ιησούς μπορούσε να συναντήσει ανθρώπους από 
όλα τα έθνη και όλες τις τάξεις, πλούσιους και μεγάλους, καθώς και 
φτωχούς και ταπεινούς. Και τα μαθήματά Του θα μεταφέρονταν σε 
άλλες χώρες και σε πολλά σπίτια. Έτσι, θα δημιουργείτο το ενδιαφέ-
ρον για τις προφητείες, η προσοχή θα στρεφόταν στο Σωτήρα, και η 
αποστολή Του θα παρουσιαζόταν μπροστά στον κόσμο. 

Σε αυτές τις μέρες των μετακινήσεων, οι ευκαιρίες για επαφή με 
άνδρες και γυναίκες όλων των τάξεων και πολλών εθνικοτήτων είναι 
πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην εποχή του Ισραήλ. Οι ταξιδιωτικοί 
δρόμοι έχουν αυξηθεί στο χιλιαπλάσιο. Ο Θεός ετοίμασε το δρόμο 
κατά θαυμάσιο τρόπο. Τα τυπογραφεία με τις πολλαπλές ευκολίες 
είναι στη διάθεσή μας. Γραφές και εκδόσεις σε διάφορες γλώσσες 
που εκθέτουν την αλήθεια για την εποχή αυτή, είναι στα χέρια μας 
και μπορούν με γοργό ρυθμό να φθάσουν σε όλα τα μέρη του κό-
σμου. Οι χριστιανοί οι οποίοι ζουν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και 
ταξιδεύουν, έχουν ιδιαίτερες ευκαιρίες. Πιστοί στις πόλεις αυτές μπο-
ρούν να εργασθούν για το Θεό με τη γειτονιά τους. 
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Σε παγκοσμίου φήμης λουτροπόλεις και τουριστικά κέντρα που 
κατακλύζονται από χιλιάδες οι οποίοι αναζητούν την υγεία και τη δια-
σκέδαση, μπορούν να εγκατασταθούν ιεροκήρυκες και ομιλητές ικα-
νοί να ελκύσουν την προσοχή του πλήθους. Αυτοί οι εργάτες ας επι-
διώκουν τις ευκαιρίες να παρουσιάσουν το μήνυμα για την εποχή αυ-
τή, και ας οργανώνουν συναθροίσεις όσες φορές έχουν τη δυνατότη-
τα. Ας δράττονται των ευκαιριών να μιλούν στους ανθρώπους. Συνο-
δευόμενοι από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ας πλησιάσουν τους 
ανθρώπους με το μήνυμα που έφερε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής: «Με-
τανοείτε, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.» Ματθ. γ΄ [3]2. 
Ο Λόγος του Θεού πρέπει να παρουσιασθεί με σαφήνεια και δύναμη, 
ώστε εκείνοι που έχουν αυτιά να ακούσουν, θα ακούσουν την αλή-
θεια. Έτσι, το ευαγγέλιο της παρούσας αλήθειας θα τοποθετηθεί ε-
πάνω στο δρόμο εκείνων οι οποίοι δεν τη γνωρίζουν, και θα γίνει 
δεκτή όχι από λίγους, και αυτοί θα τη μεταφέρουν στα σπίτια τους σε 
όλα τα μέρη του κόσμου. 

 
Με αμείωτο ζήλο 

Οφείλουμε να δώσουμε την τελευταία ειδοποίηση του Θεού στους 
ανθρώπους. Και ποια θα είναι η σοβαρότητά μας μελετώντας τη Γρα-
φή, και ο ζήλος μας σκορπώντας το φως! Κάθε ψυχή που έλαβε τη 
θεία φώτιση, ας επιδιώξει να τη μεταδώσει. Οι εργάτες ας πάνε από 
σπίτι σε σπίτι, παρουσιάζοντας τη Γραφή στους ανθρώπους, κυκλο-
φορώντας τις εκδόσεις μας, μιλώντας στους άλλους για το φως το ο-
ποίο ευλόγησε τις δικές τους ψυχές. Τα έντυπα να μοιρασθούν με 
φρόνηση, στα τρένα, στους δρόμους, στα μεγάλα πλοία που διασχί-
ζουν τις θάλασσες, και με το ταχυδρομείο. 

Ένα μεγάλο έργο πρέπει να γίνει, και όσοι γνωρίζουν την αλήθει-
α, ας μεσολαβήσουν για βοήθεια. Η αγάπη του Χριστού ας γεμίσει τις 
καρδιές τους. Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος πρέπει να έρθει 
επάνω τους, και να είναι έτοιμοι να σταθούν στην κρίση. Καθώς αφιε-
ρώνονται στο Θεό, μια καταπειστική δύναμη θα συνοδεύει τις προ-
σπάθειές τους να παρουσιάσουν την αλήθεια στους άλλους. Ας μην 
κοιμηθούμε περισσότερο στο θελκτικό έδαφος του Σατανά, αλλά να 
επιστρατεύσουμε όλους τους πόρους μας, να ωφεληθούμε από κάθε 
ευκολία την οποία η Θεία Πρόνοια μας εξασφαλίζει. Η τελευταία προ-
ειδοποίηση πρέπει να παρουσιασθεί ενώπιον «λαών, και εθνών, και 
γλωσσών, και βασιλέων πολλών», και δίνεται η υπόσχεση: «Ιδού, 
εγώ είμαι μεθ’υμών πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώ-
νος.» Αποκ. ι΄[10]11, Ματθ, κη΄[28]20. 

Μου δείχθηκε να στρέψω την προσοχή των ποιμένων προς τις 
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πόλεις όπου δεν έγινε έργο, και να τους ωθήσω με κάθε εφικτό μέ-
σον να ανοίξουν το δρόμο για να παρουσιάσουν την αλήθεια. Σε με-
ρικές από αυτές τις πόλεις όπου το μήνυμα της δευτέρας παρουσίας 
είχε δοθεί κατά πρώτον, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε έργο 
σαν να είναι ένας νέος αγρός. Για πόσο καιρό ακόμη θα παραβλέ-
ψουμε αυτούς τους άγονους, ακαλλιέργητους αγρούς; Χωρίς αναβο-
λή, η σπορά του σπόρου πρέπει να αρχίσει σε πολλά, πολλά μέρη. 

Ο Κύριος ζητάει από τους δούλους Του να έχουν τέτοιο πνεύμα 
που να αισθάνονται αμέσως την αξία των ψυχών, να διακρίνουν αμέ-
σως τα καθήκοντα που έχουν να εκτελέσουν, να ανταποκρίνονται α-
μέσως στις υποχρεώσεις που ο Κύριος εναποθέτει σε αυτούς. Πρέ-
πει να υπάρχει τέτοια αφοσίωση που δε θα αφήσει τις εγκόσμιες αξί-
ες να αντικαταστήσουν το έργο που πρέπει να γίνει, κερδίζοντας ψυ-
χές στη γνώση της αλήθειας. 

Ποιμένες, κηρύξτε τις αλήθειες που θα οδηγήσουν σε προσωπική 
εργασία προς εκείνους οι οποίοι είναι έξω από το Χριστό. Ενθαρρύ-
νετε την προσωπική προσπάθεια προς κάθε δυνατή κατεύθυνση. Να 
θυμάστε ότι το έργο του ποιμένα δε συνίσταται απλώς στο κήρυγμα. 
Αυτός οφείλει να επισκεφθεί τις οικογένειες στα σπίτια τους, να προ-
σευχηθεί μαζί τους, και να ανοίξει μαζί τους τη Γραφή. ΄Οποιος κάνει 
πιστά το έργο του έξω από τον άμβωνα, θα επιτελέσει δεκαπλάσιες 
φορές περισσότερο από ό,τι περιορίζοντας το έργο του στον άμβω-
να. Οι ποιμένες μας ας σηκώσουν το βάρος της ευθύνης τους «μετά 
φόβου και τρόμου», προσβλέποντας στον Κύριο για σοφία, και ζητώ-
ντας συνεχώς τη χάρη Του. Ας κάνουν πρότυπό τους τον Ιησού, επι-
μελώς σπουδάζοντας τη ζωή Του, και θέτοντας σε εφαρμογή καθη-
μερινώς τις αρχές οι οποίες Τον εμψύχωναν στην υπηρεσία Του ό-
ταν ήταν στη γη. 

«Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ 
θέλω σας αναπαύσει.» Αυτή είναι η συνταγή για τη θεραπεία διανοη-
τικών, φυσικών και πνευματικών νόσων. Αυτό είναι το χάρισμα του 
Χριστού προς εκείνους που Τον αναζητούν με ειλικρίνεια και αλή-
θεια. Αυτός είναι ο μεγάλος Θεραπευτής. Τότε έρχεται μια άλλη πρό-
σκληση: «΄Αρατε τον ζυγόν μου εφ’υμάς, και μάθετε απ’ εμού, διότι 
πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν 
ταις ψυχαίς υμών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου 
ελαφρόν.» Ματθ. ια΄[11]28-30. Σηκώνοντας το ζυγό του Χριστού και 
διδασκόμενοι από Αυτόν το μάθημα της πραότητας και ταπεινοφρο-
σύνης, βρίσκουμε ανάπαυση στην πίστη και εμπιστοσύνη. Βρίσκου-
με ότι ο ζυγός του Χριστού είναι καλός και το φορτίο Του ελαφρύ. 
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ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
΄Οταν μια ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται από έμπειρους ερ-

γάτες σε περιοχή όπου ζουν δικοί μας άνθρωποι, παραμένει επάνω 
στους πιστούς στον αγρό αυτόν η πιο ιεροπρεπής υποχρέωση να 
κάνουν ό,τι έρχεται από το χέρι τους για να ανοίξουν το δρόμο στο 
έργο του Κυρίου. Με προσευχή θα ερευνούσαν την καρδιά τους και 
θα καθάριζαν την οδό του Βασιλέως, αφαιρώντας κάθε αμαρτία που 
θα τους εμπόδιζε να συνεργασθούν με το Θεό και με τους αδελφούς 
τους. 

Αυτό δεν υπήρξε πάντοτε κατανοητό στην πληρότητά του. Συχνά 
ο Σατανάς επέφερε ένα πνεύμα που κατέστησε αδύνατον τα μέλη 
της εκκλησίας να διακρίνουν τις ευκαιρίες για υπηρεσία. Οι πιστοί, 
όχι σπάνια, επέτρεψαν στον εχθρό να εργασθεί διαμέσου αυτών σε 
εποχή που θα έπρεπε να είναι εξολοκλήρου αφιερωμένοι στο Θεό 
και στην πρόοδο του έργου Του. Απρόσεκτα περιφέρονταν μακριά 
από την οδό της δικαιοσύνης. Υποθάλποντας ένα πνεύμα κριτικής, 
μεμψιμοιρίας, φαρισαϊκής ευσέβειας και περηφάνιας, λύπησαν το  
΄Αγιο Πνεύμα και αναχαίτισαν πολύ το έργο των αγγελιοφόρων του 
Κυρίου. 

Αυτό το κακό επισημάνθηκε πολλές φορές και σε πολλά μέρη. 
Μερικές φορές εκείνοι οι οποίοι υπέθαλπαν ένα επιτιμητικό, καταδι-
καστικό πνεύμα, μετανόησαν και επέστρεψαν. Τότε ο Θεός μπόρεσε 
να τους χρησιμοποιήσει για την τιμή και τη δόξα του ονόματός Του. 

Ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο της ιστορίας αυτής της γης. Ένα 
μεγάλο έργο πρέπει να γίνει μέσα σε μικρό διάστημα, και κάθε χρι-
στιανός πρέπει να κάνει το μέρος του για να στηρίξει αυτό το έργο. Ο 
Θεός καλεί ανθρώπους οι οποίοι θα αφιερωθούν στο ψυχοσωτήριο 
έργο. ΄Οταν αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ποια θυσία έκανε ο Χρι-
στός για να σώσει το χαμένο κόσμο, θα εκδηλωθεί μια ισχυρή πάλη 
για τη σωτηρία των ψυχών. Ω, είθε όλες οι εκκλησίες μας να δουν και 
να συνειδητοποιήσουν την άπειρη θυσία του Χριστού! 

 
Ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα 

Σε νυκτερινά οράματα πέρασαν από μπροστά μου εικόνες ενός 
μεγάλου μεταρρυθμιστικού κινήματος μεταξύ του λαού του Θεού. 
Πολλοί δοξολογούσαν το Θεό. Οι ασθενείς θεραπεύονταν, και άλλα 
θαύματα γίνονταν. Φάνηκε ένα πνεύμα μεσολάβησης, όπως εκδηλώ-
θηκε πριν από τη μεγάλη μέρα της Πεντηκοστής. Εκατοντάδες και 
χιλιάδες φάνηκαν να επισκέπτονται οικογένειες και να ανοίγουν ενώ-
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πιόν τους το Λόγο του Θεού. Καρδιές ελέγχθηκαν με τη δύναμη του 
Αγίου Πνεύματος, και εκδηλώθηκε ένα ειλικρινές πνεύμα μετάνοιας. 
Σε κάθε πλευρά πόρτες άνοιγαν για να κηρυχθεί η αλήθεια. Ο κό-
σμος φαινόταν να φωτίζεται με ουράνια επιρροή. Ο ειλικρινής και τα-
πεινός λαός του Θεού έπαιρνε μεγάλες ευλογίες. ΄Ακουα φωνές ευ-
χαριστίας και δοξολογίας, και φαινόταν να υπάρχει μια μεταρρύθμιση 
σαν αυτή που γνωρίσαμε το 1844. 

΄Ομως μερικοί αρνήθηκαν να μεταπεισθούν. Δεν ήθελαν να βαδί-
σουν στο δρόμο του Θεού, και όταν, για να προχωρήσει το έργο του 
Θεού, έγινε η κλήση για γενναιόδωρες προσφορές, μερικοί προσκολ-
λήθηκαν εγωιστικά στα επίγεια υπάρχοντά τους. Αυτοί οι άπληστοι 
χωρίσθηκαν από τη συντροφιά των πιστών. 

 
Εργαζόμενοι ενώ η χάρη παρατείνεται 

Οι κρίσεις του Θεού είναι στη γη, και κάτω από την επιρροή του 
Αγίου Πνεύματος οφείλουμε να δώσουμε το μήνυμα της προειδοποί-
ησης το οποίο Αυτός μας εμπιστεύθηκε. Οφείλουμε να δώσουμε τα-
χέως αυτό το μήνυμα «διδασκαλία επί διδασκαλίαν, στίχος επί στί-
χον.» Ησ. κη΄[28]10. Οι άνθρωποι γρήγορα θα αναγκασθούν να λά-
βουν μεγάλες αποφάσεις, και καθήκον μας είναι να δούμε ότι τους έ-
χει δοθεί ευκαιρία να κατανοήσουν την αλήθεια, και ότι μπορούν με 
σύνεση να στραφούν στη σωστή πλευρά. Ο Κύριος καλεί το λαό Του 
να εργασθεί – να εργασθεί θερμά και συνετά – όσο ακόμη η χάρη 
παρατείνεται. 

 
Η σπουδαιότητα της προσωπικής εργασίας 

Μεταξύ των μελών των εκκλησιών μας πρέπει να γίνει περισσό-
τερο έργο από σπίτι σε σπίτι, δίνοντας βιβλικές μελέτες και διανέμο-
ντας φυλλάδια. Ένας χριστιανικός χαρακτήρας μπορεί να διαμορφω-
θεί συμμετρικά και ολοκληρωτικά μόνο όταν ο ανθρώπινος παράγο-
ντας τον βλέπει ως προνόμιο να εργασθεί ανιδιοτελώς για τη διακή-
ρυξη της αλήθειας, και να συντηρήσει το έργο του Θεού με τα μέσα 
που έχει. Οφείλουμε να σπέρνουμε δίπλα στα νερά, κρατώντας τις 
ψυχές μας στην αγάπη του Θεού, εργαζόμενοι όσο είναι μέρα, χρη-
σιμοποιώντας τα μέσα που ο Κύριος μας έχει δώσει και εκτελώντας 
όποιο καθήκον επακολουθεί. ΄Ο,τι βρίσκουν τα χέρια μας να κάνου-
με, οφείλουμε να το κάνουμε με πιστότητα. Οποιαδήποτε θυσία κα-
λούμαστε να κάνουμε, ας την κάνουμε με χαρά. Καθώς σπέρνουμε 
δίπλα στα νερά, θα διαπιστώσουμε ότι «ο σπείρων με αφθονίαν, και 
με αφθονίαν θέλει θερίσει.» Β΄Κορ. θ΄[9]6. 

Εκείνοι που διατείνονται ότι είναι παιδιά του Χριστού, οφείλουν να 
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ακολουθήσουν το παράδειγμά Του. Ανακουφίστε τις φυσικές ανάγκες 
των συνανθρώπων σας, και η ευγνωμοσύνη θα καταρρίψει τους 
φραγμούς, και θα σας καταστήσει ικανούς να φθάσετε στην καρδιά 
τους. Να πάρετε στα ζεστά αυτό το θέμα. Σαν εκκλησία, είχατε την 
ευκαιρία να συνεργασθείτε με το Θεό. Αν είχατε υπακούσει στο Λόγο 
του Θεού, αν είχατε εισέλθει στο έργο αυτό, θα είχατε ευλογηθεί και 
ενθαρρυνθεί, και θα είχατε αποκτήσει πλούσια πείρα. Θα διαπιστώ-
νατε στον εαυτό σας έναν ανθρώπινο παράγοντα του Θεού, με θέρ-
μη υπερασπιζόμενοι το σχέδιο της σωτηρίας, της αποκατάστασης, 
της λύτρωσης. Αυτό το σχέδιο δεν είναι καθορισμένο, αλλά προοδευ-
τικό, προχωρώντας από χάρη σε χάρη και από δύναμη σε δύναμη. 

Ο Κύριος μου παρουσίασε το έργο που πρέπει να γίνει στις πό-
λεις μας. Οι πιστοί στις πόλεις αυτές πρέπει να εργασθούν για το 
Θεό με τους γείτονές τους. Πρέπει να εργασθούν ήσυχα και ταπεινά, 
φέρνοντας μαζί τους όπου πηγαίνουν την ατμόσφαιρα του ουρανού. 
Εάν κρατούν έξω το εγώ τους δείχνοντας πάντοτε τον Ιησού, θα γίνει 
αισθητή η δύναμη της επιρροής τους. 

Η πρόθεση του Θεού δεν είναι να αφεθεί στους ποιμένες να επι-
τελέσουν το μέγιστο μέρος του έργου σπέρνοντας το σπόρο της α-
λήθειας. ΄Ανθρωποι που δεν έχουν κληθεί στη διακονία, πρέπει να 
εργασθούν για τον Κύριό τους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ικανότητές 
τους. Αποκτούν εμπειρία η οποία τους καθιστά ικανούς να εργάζο-
νται όλο και περισσότερο επιτυχημένα για τον Κύριο, όπως οι εργά-
τες που δίνονται ανεπιφύλακτα στην υπηρεσία Του. Η επιρροή που 
τους έλκυσε στο Χριστό, τους βοηθάει να ελκύσουν και άλλους στο 
Χριστό. Ίσως ποτέ δε θα τους ανατεθεί το έργο του δημόσιου ομιλη-
τή, αλλά δεν είναι κατώτεροι εργάτες για το Θεό, και το έργο τους 
μαρτυράει ότι γεννήθηκαν από το Θεό. 

΄Οπως οι άνδρες, έτσι και οι γυναίκες μπορούν να εισέλθουν στο 
έργο αποκαλύπτοντας την κρυμμένη αλήθεια. Μπορούν να λάβουν 
τη θέση τους στο έργο στην κρίση αυτή, και ο Κύριος θα εργασθεί 
διαμέσου αυτών. Εάν έχουν διαποτισθεί με το αίσθημα του καθήκο-
ντος και εργάζονται κάτω από την επιρροή του Αγίου Πνεύματος, θα 
έχουν την απαιτούμενη ψυχραιμία για την εποχή αυτή. Ο Σωτήρας 
θα αντανακλάει επάνω σε αυτές τις αυτοθυσιαζόμενες γυναίκες το 
φως της μορφής Του και θα τις δίνει δύναμη η οποία θα ξεπερνάει 
αυτή των ανδρών. Μπορούν να κάνουν στις οικογένειες έργο που οι 
άνδρες δεν μπορούν να κάνουν, ένα έργο που φθάνει στην ενδότερη 
ζωή. Μπορούν να έρθουν κοντά στις καρδιές εκείνων που οι άνδρες 
δεν μπορούν να φθάσουν. Το έργο τους χρειάζεται. Διακριτικές και 
ταπεινές γυναίκες μπορούν να κάνουν ένα καλό έργο εξηγώντας την 
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αλήθεια στους ανθρώπους μέσα στα σπίτια τους. Ο Λόγος του Θεού 
ερμηνευμένος έτσι, θα κάνει το εξυψωτικό έργο του, και διαμέσου της 
επιρροής του ολόκληρες οικογένειες θα πιστέψουν. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, μελετήστε τα σχέδιά σας. Αρπάξτε 
κάθε ευκαιρία να μιλήσετε στους γείτονες και συνεργάτες σας, ή να 
διαβάσετε κάτι σε αυτούς από τα βιβλία τα οποία περιέχουν την πα-
ρούσα αλήθεια. Δείξτε ότι θεωρείτε ως πρώτη σπουδαιότητα τη σω-
τηρία των ψυχών, για τις οποίες ο Χριστός έκανε τόση μεγάλη θυσία. 

Εργαζόμενοι για τις ψυχές που χάνονται, έχετε τη συντροφιά των 
αγγέλων. Χιλιάδες επί χιλιάδων, και μυριάδες φορές μυριάδες άγγε-
λοι περιμένουν να συνεργασθούν με μέλη των εκκλησιών μας για να 
μεταδώσουν το φως που ο Θεός πλουσιοπάροχα έδωσε, ώστε να 
ετοιμασθεί ένας λαός για την έλευση του Χριστού. «Ιδού τώρα καιρός 
ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας.» Β΄Κορ. ς΄[6]2. Η κάθε 
οικογένεια ας παρακαλέσει τον Κύριο με θερμή προσευχή για βοή-
θεια να κάνει το έργο του Θεού. 

Μην παραβλέψετε τα μικρά πράγματα, και προσβλέπετε σε ευρύ-
τερο έργο. Μπορεί να κάνετε με επιτυχία το μικρό έργο, αλλά να α-
ποτύχετε τελείως να επιτύχετε ένα μεγάλο έργο, και να αποθαρρυν-
θείτε. Αναλάβετε όπου βλέπετε ότι υπάρχει έργο να γίνει. Είτε είστε 
πλούσιοι ή φτωχοί, τρανοί ή ταπεινοί, ο Θεός σάς καλεί σε δραστή-
ρια υπηρεσία γι’Αυτόν. Κάνοντας με τη δύναμή σας ό,τι το χέρι σας 
βρίσκει να κάνει, θα αναπτύξετε το τάλαντο και την ικανότητα για το 
έργο, ενώ παραμελώντας τις καθημερινές ευκαιρίες θα γίνετε άκαρ-
ποι και μαραμένοι. Να, γιατί υπάρχουν τόσα άκαρπα δένδρα στον 
κήπο του Κυρίου. 

Στον οικογενειακό κύκλο, στο τζάκι του γείτονά σας, δίπλα στον 
άρρωστο, με ήσυχο τρόπο μπορείτε να διαβάσετε τη Γραφή και να 
πείτε λόγια για τον Ιησού και την αλήθεια. Πολύτιμος σπόρος μπορεί 
έτσι να σπαρθεί, που θα φυτρώσει και θα φέρει καρπούς μετά από 
πολλές μέρες. 

Υπάρχει έργο να γίνει σε πολλές μη υποσχόμενες περιοχές. Το 
ιεραποστολικό πνεύμα χρειάζεται να περιβάλει τις ψυχές μας, εμπνέ-
οντάς μας να πλησιάσουμε τις τάξεις για τις οποίες δε σχεδιάσθηκε 
καμιά εργασία, και με τρόπους και σε τόπους όπου δεν είχαμε σκεφ-
θεί να εργασθούμε. Ο Κύριος έχει το σχέδιό Του για να σπαρθεί ο 
σπόρος του ευαγγελίου. Σπέρνοντας σύμφωνα με το θέλημά Του, θα 
πολλαπλασιάσουμε τόσο το σπόρο, που ο Λόγος του Θεού μπορεί 
να φθάσει σε χιλιάδες που ποτέ δεν άκουσαν την αλήθεια. 

Ευκαιρίες ανοίγονται σε κάθε πλευρά. Ωθήστε κάθε θεόσταλτο 
άνοιγμα. Τα μάτια χρειάζονται να χρισθούν με το ουράνιο κολλύριο 
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για να βλέπουν και να διαισθάνονται τις ευκαιρίες. Ο Θεός καλεί τώ-
ρα άγρυπνους ιεραποστόλους. Υπάρχουν τρόποι που θα παρουσια-
σθούν ενώπιόν μας. Οφείλουμε να δούμε και να κατανοήσουμε αυτά 
τα θεόσταλτα ανοίγματα. 

Οι αγγελιοφόροι του Θεού έχουν την εντολή να αναλάβουν το ίδιο 
το έργο που ο Χριστός έκανε όταν ήταν στη γη. Οφείλουν να δοθούν 
σε κάθε τομέα της διακονίας που Αυτός έκανε. Με ζέση και ειλικρί-
νεια οφείλουν να πουν στους ανθρώπους τα ανεξερεύνητα πλούτη 
και τον αθάνατο θησαυρό του ουρανού. Πρέπει να εμπλησθούν με 
΄Αγιο Πνεύμα. Πρέπει να επαναλάβουν την ουράνια προσφορά της 
ειρήνης και της συγχώρησης. Πρέπει να δείξουν τις πύλες της πόλης 
του Θεού λέγοντας: «Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά 
να έχουσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά 
των πυλώνων εις την πόλιν.» Αποκ. κβ΄[22]14. 

 
Διατηρώντας πνεύμα αυταπάρνησης 

Κάθε μέλος της εκκλησίας οφείλει να διατηρεί ένα πνεύμα θυσίας. 
Σε κάθε σπίτι πρέπει να διδάσκονται μαθήματα αυταπάρνησης. Πα-
τέρες και μητέρες, διδάξτε στα παιδιά σας να είναι οικονόμοι. Να τα 
ενθαρρύνετε να αποταμιεύουν τις δεκάρες τους για το ιεραποστολικό 
έργο. Ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Για χάρη μας έγινε φτω-
χός, ώστε εμείς με τη φτώχια Του να γίνουμε πλούσιοι. Δίδαξε όλοι 
να συγκεντρώνονται με αγάπη και ενότητα, να εργάζονται όπως ερ-
γάσθηκε, να θυσιάζουν όπως θυσίασε, να αγαπούν σαν παιδιά του 
Θεού. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, πρέπει να είστε πρόθυμοι να εφαρ-
μόσετε την αυταπάρνηση του Χριστού. Να ενδύεσθε απλά, αλλά κα-
θαρά. Ασχολείσθε όσο γίνεται λιγότερο με τον εαυτό σας. Να έχετε 
στο σπίτι σας ένα κουτί αυταπάρνησης στο οποίο μπορείτε να τοπο-
θετείτε τα χρήματα που αποταμιεύετε με μικρές πράξεις θυσίας. Μέ-
ρα με τη μέρα αποκτάτε σαφέστερη κατανόηση του Λόγου του Θεού, 
και αξιοποιείτε κάθε ευκαιρία να μεταδώσετε τη γνώση που έχετε α-
ποκτήσει. Μην αποκάνετε κάνοντας το καλό, γιατί ο Θεός συνεχώς 
μεταδίδει σε σας τη μεγάλη ευλογία του Δώρου Του στον κόσμο. Συ-
νεργασθείτε με τον Κύριο Ιησού και θα σας διδάξει τα ανεκτίμητα μα-
θήματα της αγάπης Του. Ο καιρός είναι σύντομος. Στη δέουσα επο-
χή, όταν ο καιρός δε θα παραταθεί, θα λάβετε την αμοιβή σας. 

Σε εκείνους οι οποίοι αγαπούν το Θεό και έχουν τους πόρους, 
μου ζητήθηκε να πω: «Τώρα είναι καιρός να επενδύσετε τους πό-
ρους σας για τη συντήρηση του έργου του Κυρίου. Τώρα είναι καιρός 
να υποστηρίξουμε τα χέρια των ποιμένων στις γεμάτες αυταπάρνηση 
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προσπάθειές τους να σώσουν τις ψυχές που χάνονται. ΄Οταν συνα-
ντήσετε στις ουράνιες αυλές αυτούς που βοηθήσατε να σωθούν, δε 
θα έχετε ένδοξη ανταμοιβή; 

Μην κατακρατείτε τον οβολό τους, και αφήστε εκείνους οι οποίοι 
έχουν μεγάλη χαρά που μπορούν να τοποθετήσουν στον ουρανό ένα 
θησαυρό ο οποίος δε φθίνει. Τα χρήματα που αρνούμαστε να επεν-
δύσουμε στο έργο του Κυρίου, θα χαθούν. Σε αυτά κανένας τόκος δε 
θα επισωρευθεί στην τράπεζα του ουρανού. 

Στα ακόλουθα λόγια ο απόστολος Παύλος περιγράφει εκείνους οι 
οποίοι κατακρατούν από το Θεό ό,τι Του ανήκει. «΄Οσοι δε θέλουσι 
να πλουτώσι, πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα, και εις επιθυμίας 
πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους 
εις όλεθρον και απώλειαν. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φι-
λαργυρία, την οποία τινές ορεγόμενοι, απεπλανήθσαν από της πί-
στεως, και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς.» Α΄Τιμ. ς΄[6]9,10. 

Πολλά σημαίνει να σπείρει κανείς κοντά στα νερά. Σημαίνει μια 
συνεχής μετάδοση των δώρων και προσφορών. Ο Θεός θα εξασφα-
λίσει ευκολίες έτσι που ο πιστός διαχειριστής των πόρων που ο Θεός 
τού εμπιστεύθηκε, θα καλυφθεί με όλα τα αναγκαία και θα είναι ικα-
νός να αυξήσει κάθε καλό έργο. «Καθώς είναι γεγραμμένον, Εσκόρ-
πισεν, έδωκεν εις τους πένητας. Η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον 
αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρον εις τον σπείροντα και άρτον προς τρο-
φήν, είθε να χορηγήση και να πληθύνη τον σπόρον σας, και να αυ-
ξήση τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας.» Β΄Κορ. θ΄[9]9,10. Ο σπό-
ρος ο οποίος σπέρνεται με απλοχεριά, περνάει στη φροντίδα του 
Κυρίου. Εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει το σπόρο στο σπείροντα, δίνει 
στον εργάτη Του ό,τι τον καθιστά ικανό να συνεργασθεί με το Δότη 
του σπόρου. 

Ο Θεός τώρα καλεί τους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας σε 
κάθε τόπο να αφιερωθούν σε Αυτόν, και να κάνουν το καλύτερο, 
σύμφωνα με τις περιστάσεις, για να βοηθήσουν στο έργο Του. Με τις 
γενναιόδωρες προσφορές τους, επιθυμεί να αφυπνίσει την εκτίμησή 
τους στις ευλογίες Του και την ευγνωμοσύνη τους για το έλεός Του. 

Αγαπητά μου αδέλφια, όλα τα χρήματα που έχουμε, είναι του Κυ-
ρίου. Τώρα σας καλώ στο όνομα του Κυρίου να ενωθείτε για την επι-
τυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης που ανέλαβαν οι συνεργάτες του 
Θεού. Το έργο εγκατάστασης αναμνηστικών για το Θεό σε πολλά 
μέρη ας μην καταστεί δύσκολο και επίπονο επειδή κατακρατούνται οι 
αναγκαίοι πόροι. Εκείνοι που αγωνίζονται να στήσουν σπουδαίες 
επιχειρήσεις, μεγάλες ή μικρές, αποθαρρύνονται επειδή αργούμε να 
συνεργασθούμε τοποθετώντας αυτές τις επιχειρήσεις σε θέση που 
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να προσφέρουν αποτελεσματική υπηρεσία. ΄Ολος ο λαός μας ας 
εγερθεί και να δει τι μπορεί να κάνει. Ας δείξουν ότι υπάρχει ενότητα 
και δύναμη στους Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας. 

 
Προϋποθέσεις αποδεκτής υπηρεσίας 

Ως λαός, οφείλουμε να έρθουμε σε ιερή προσέγγιση με το Θεό. 
Χρειαζόμαστε το φως του ουρανού να λάμψει στην καρδιά μας και 
στους χώρους της διάνοιάς μας. Χρειαζόμαστε τη σοφία που ο Θεός 
μόνο μπορεί να δώσει, για να φέρουμε το μήνυμα στις πόλεις αυτές 
με επιτυχία. Οι εκκλησίες μας παντού να ευθυγραμμισθούν. Κανένας 
από αυτούς που δεσμεύθηκαν με το βάπτισμα να ζήσουν για την υ-
πηρεσία και τη δόξα του Θεού, να μην πάρει πίσω τη δέσμευσή του. 
Υπάρχει ένας κόσμος που πρέπει να σωθεί. Αυτή η σκέψη ας μας 
ωθήσει σε μεγαλύτερες θυσίες και θερμότερη εργασία για εκείνους οι 
οποίοι είναι έξω από το δρόμο. 

΄Οταν ακολουθείτε τις αρχές του Λόγου του Θεού, η επιρροή σας 
θα αξιοποιηθεί σε κάθε εκκλησία, σε κάθε οργάνωση. Πρέπει να έρ-
θετε σε βοήθεια του Κυρίου, σε βοήθεια του Κυρίου κατά του εχθρού. 
΄Ολες οι επιπόλαιες λέξεις, όλες οι ελαφρότητες και τα ασήμαντα εί-
ναι ξελογιάσματα του εχθρού για να μας αποστερήσουν από την 
πνευματική δύναμη. Αντισταθείτε στον εχθρό αυτόν στο όνομα του 
Θεού του Ισραήλ. Εάν ταπεινωθείτε ενώπιον του Θεού, Αυτός θα 
σας δώσει ένα μήνυμα για εκείνους που βρίσκονται «εις τας οδούς 
και φραγμούς», και για εκείνους σε ξένες χώρες που χρειάζονται τη 
βοήθειά σας. Καθαρίστε τα λυχνάρια σας και κρατήστε τα αναμμένα, 
ώστε όπου και να πηγαίνετε, να μπορείτε να αποκαλύπτετε με λόγια 
και πράξεις τις πολύτιμες ακτίνες του φωτός. 

Εάν δοθούμε στην υπηρεσία του Κυρίου, Αυτός θα μας διδάξει τι 
να κάνουμε. Εάν έρθουμε σε στενή σχέση με το Θεό, θα εργασθεί με 
μας. Ας μην απορροφηθούμε από το εγώ και τα εγωιστικά ενδιαφέ-
ροντα ώστε να λησμονήσουμε εκείνους οι οποίοι αναρριχώνται την 
κλίμακα της χριστιανικής εμπειρίας και οι οποίοι χρειάζονται τη βοή-
θειά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τις θεόδο-
τες ικανότητες στο έργο του Κυρίου, έτοιμοι να πούμε τα λόγια εγκαί-
ρως και ακαίρως – λόγια που θα βοηθήσουν και θα ευλογήσουν. 

Αδελφοί μου και αδελφές μου, έχουμε λάβει υπόψη τις ανάγκες 
των μεγαλουπόλεων στην ανατολική πλευρά; Γνωρίζουμε ότι πρέπει 
να ειδοποιηθούν για την επικείμενη έλευση του Χριστού; Το έργο 
που έχουμε να κάνουμε, είναι ένα θαυμάσια μεγάλο έργο. Υπάρχει 
ένας κόσμος για να σωθεί. Υπάρχουν ψυχές για τις οποίες πρέπει να 
γίνει έργο στην ανατολική πλευρά, σε Πολιτείες όπου το μήνυμα για 
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την έλευση του Κυρίου μας είχε πρωτοκηρυχθεί. Ποιοι θα δοθούν να 
κάνουν αυτό το είδος του ιεραποστολικού έργου; Υπάρχουν εκατο-
ντάδες από το λαό μας που θα έπρεπε να είναι έξω σε αγρούς, οι 
οποίοι κάνουν λίγο ή τίποτε για να προχωρήσει το μήνυμα. Εκείνοι 
που είχαν το πλεονέκτημα να γνωρίζουν την αλήθεια, που διδάχθη-
καν με «διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, ολίγον 
εδώ, ολίγον εκεί», φέρουν μεγάλη ευθύνη για τις ψυχές οι οποίες πο-
τέ δεν άκουσαν το τελευταίο ευαγγελικό μήνυμα. 

Εάν σε αυτόν τον εύθετο χρόνο τα μέλη της εκκλησίας θα έρθουν 
ταπεινά ενώπιον του Θεού, βγάζοντας από την καρδιά τους ό,τι το 
λανθασμένο, και συμβουλευόμενοι Αυτόν σε κάθε βήμα, Εκείνος θα 
εκδηλωθεί σε αυτούς, και θα τους δώσει θάρρος. Και καθώς τα μέλη 
της εκκλησίας κάνουν το μέρος τους πιστά, ο Κύριος θα οδηγήσει 
τους εκλεκτούς Του ποιμένες και θα τους ενδυναμώσει στο σπουδαίο 
έργο τους. Με πολλή προσευχή ας ενωθούμε όλοι να στηρίξουμε τα 
χέρια τους και να φέρουμε φωτεινές ακτίνες από το ουράνιο αγια-
στήριο. 

Το τέλος πλησιάζει, σαν κλέφτης στα κρυφά, ανεπαίσθητα, σαν το 
αθόρυβο πλησίασμα του κλέφτη τη νύχτα. Είθε ο Κύριος να δώσει να 
μην κοιμόμαστε πια όπως κάνουν οι άλλοι, αλλά να αγρυπνούμε και 
να είμαστε νηφάλιοι. Η αλήθεια σύντομα θα θριαμβεύσει ένδοξα, και 
όλοι οι οποίοι τώρα επιλέγουν να είναι συνεργάτες του Θεού, θα θρι-
αμβεύσουν με αυτήν. Ο καιρός είναι σύντομος, η νύχτα γρήγορα έρ-
χεται όπου κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργασθεί. Εκείνοι οι 
οποίοι απολαμβάνουν το φως της παρούσας αλήθειας, ας βιασθούν 
να μεταδώσουν την αλήθεια και σε άλλους. Ο Κύριος ρωτάει: «Τίνα 
θέλω αποστείλει, και τίς θέλει υπάγει δι’ημάς;» ΄Οσοι θέλουν να θυ-
σιάσουν για χάρη της αλήθειας, πρέπει τώρα να απαντήσουν: «Ιδού 
εγώ, απόστειλόν με.» Ησ. ς΄[6]8. 

Εκείνοι που φέρουν ευθύνες, ας θυμούνται ότι το ΄Αγιο Πνεύμα 
είναι το οποίο διαμορφώνει. Ο Κύριος είναι που ελέγχει. Εμείς δε θα 
δοκιμάσουμε να διαπλάσουμε σύμφωνα με τις ιδέες μας εκείνους για 
τους οποίους εργαζόμαστε, αλλά να αφήσουμε στο Χριστό να κάνει 
τη διάπλαση. Αυτός δεν ακολουθεί ανθρώπινο πρότυπο. Εργάζεται 
σύμφωνα με τη δική Του διάνοια και με το Πνεύμα. Είναι έργο του 
ανθρώπου να αποκαλύψει στον κόσμο ό,τι ο Χριστός έθεσε στην 
καρδιά του. Με τη χάρη Του οι άνθρωποι γίνονται «κοινωνοί θείας 
φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυ-
μίας διαφθοράν.» Β΄Πέτρ. α΄[1]4. Οι υψηλότερες δυνάμεις εκείνου ο 
οποίος δέχεται το Χριστό ενισχύονται και εξευγενίζονται, και αυτός 
λαμβάνει ικανότητα για την υπηρεσία του Θεού. 
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Μερικοί επιστήμονες στον κόσμο έλαβαν τόσο υψηλή μόρφωση, 
που δεν μπορούν να αγγίσουν τους κοινούς ανθρώπους. Η γνώση 
τους είναι περίπλοκη. Αυτή υπερίπταται, αλλά δεν ησυχάζει πουθε-
νά. Οι πιο διανοούμενοι επιχειρηματίες επιθυμούν απλή αλήθεια ό-
πως ο Χριστός έδωσε στους ανθρώπους όταν ήταν στη γη αυτή – 
την αλήθεια που διακήρυξε ότι είναι πνεύμα και ζωή. Τα λόγια Του 
είναι τα φύλλα του δένδρου της ζωής. Εκείνο που ο κόσμος έχει ανά-
γκη σήμερα, είναι το φως του παραδείγματος του Χριστού που αντα-
νακλάει από τη ζωή των χριστόμορφων ανδρών και γυναικών. Η πιο 
ισχυρή διάνοια υπέρ της αλήθειας, είναι η διάνοια που ο Χριστός ε-
λέγχει, εξευγενίζοντας και εξαγνίζοντάς την, με την καθαγίαση του 
Αγίου Πνεύματος.   

Ο Χριστός έδωσε την εντολή Του: «Υπάγετε εις όλον τον κό-
σμον.» Μάρκ. ις΄[16]15. ΄Ολοι πρέπει να ακούσουν το μήνυμα της 
προειδοποίησης. Ένα έπαθλο ύψιστης αξίας προορίζεται για εκεί-
νους οι οποίοι τρέχουν το χριστιανικό αγώνα δρόμου. ΄Οσοι τρέχουν 
με υπομονή, θα λάβουν ένα στέφανο ζωής που δε μαραίνεται ποτέ. 

Καλλιεργήστε την ηρεμία και εναποθέστε τη φύλαξη της ψυχής 
σας στο Θεό ως τον πιστό Δημιουργό. Αυτός θα διαφυλάξει ό,τι ενα-
ποτίθεται ως καταπίστευμά Του. Δεν ευχαριστείται να καλύπτουμε το 
θυσιαστήριό Του με δάκρυα και παράπονα. Έχετε αρκετά για να δο-
ξολογήσετε τον Κύριο ακόμη και αν δε βλέπετε άλλη ψυχή να μετα-
νοεί. Αλλά το καλό έργο θα προχωρήσει εάν μόνο θα βαδίσετε ε-
μπρός, και όχι προσπαθώντας να προσαρμόσετε τα πάντα στις δικές 
σας ιδέες. Η ειρήνη του Θεού ας διακατέχει την καρδιά σας, και να 
είστε ευγνώμονες. Αφήστε στον Κύριο περιθώριο να εργασθεί. Μην 
μπλοκάρετε το δρόμο Του. Μπορεί, και θέλει να εργασθεί εάν θα Τον 
αφήσουμε. 

Ενώ εκτεταμένα σχέδια θα καταστρωθούν, πρέπει να δοθεί πολύ 
ενδιαφέρον ώστε όλοι οι τομείς του έργου να είναι αρμονικά ενωμέ-
νοι, για να γίνει ένα τέλειο σύνολο. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ 

 
Σε έναν εργάτη μακρόχρονης πείρας 

στην πόλη της Νέας Υόρκης 
Καθώς παρατηρούσα την κατάσταση στη Νέα Υόρκη, ένα μεγάλο 

βάρος πλάκωσε την καρδιά μου. Εκείνη τη νύχτα θέματα παρουσιά-
σθηκαν μπροστά μου από αυτήν την άποψη: Θα γίνει έργο στη Νέα 
Υόρκη. Ευκαιρίες θα παρουσιασθούν σε μέρη της πόλης όπου δεν 
υπάρχουν εκκλησίες, όπου η αλήθεια θα στερεωθεί. Υπάρχει ένα με-
γάλο έργο να γίνει για να κηρυχθεί η αλήθεια για την εποχή αυτή 
προς εκείνους οι οποίοι πεθαίνουν στις παραβάσεις και στις αμαρτίες 
τους. Πολλά εντυπωσιακά μηνύματα θα φέρουν οι ταγμένοι από το 
Θεό άνθρωποι, μηνύματα με χαρακτήρα να αφυπνίσουν τους αν-
θρώπους, να τους ξεσηκώσουν. Και ενώ μερικοί θα ταραχθούν από 
την προειδοποίηση και θα οδηγηθούν να αντισταθούν στο φως και 
στις αποδείξεις, εμείς πρέπει να δούμε μέσα από αυτά ότι οφείλουμε 
να δώσουμε το μήνυμα για την εποχή αυτή. 

Τα μηνύματα θα δοθούν με το συνηθισμένο τρόπο. Οι κρίσεις του 
Θεού είναι στη γη. Ενώ οι ιεραποστολές στις πόλεις πρέπει να εγκα-
τασταθούν εκεί όπου οι βιβλιοευαγγελιστές, οι βιβλικοί εργάτες και 
γιατροί ιεραπόστολοι θα εκπαιδευθούν για να πλησιάσουν ορισμένες 
τάξεις, οφείλουμε να έχουμε επίσης στις πόλεις μας καθιερωμένους 
ευαγγελιστές, διαμέσου των οποίων ένα μήνυμα πρέπει να φερθεί με 
αποφασιστικότητα για να αφυπνίσει τους ακροατές. 

«Εξάγαγε τον λαόν τον τυφλόν και έχοντα οφθαλμούς, και τον κω-
φόν και έχοντα ώτα. Ας συναθροισθώσι πάντα τα έθνη και ας συνα-
χθώσιν οι λαοί. Τίς μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξεν εις η-
μάς τα πρότερα; Ας φέρωσι τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώ-
σιν, ή ας ακούσωσι και ας είπωσι, Τούτο είναι αληθινόν. Σεις είσθε 
μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, διά 
να μάθητε να πιστεύσητε εις εμέ, και να εννοήσητε ότι αυτός εγώ εί-
μαι. Προ εμού άλλος Θεός δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρξει μετ’εμέ. 
Εγώ, εγώ είμαι ο Κύριος, και εκτός εμού σωτήρ δεν υπάρχει. Εγώ 
ανήγγειλα, και έσωσα, και έδειξα. Και δεν εστάθη εις εσάς ξένος 
θεός. Σεις δε είσθε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος και εγώ ο Θεός. Και 
πριν γείνη η ημέρα, εγώ αυτός ήμην, και δεν υπάρχει ο λυτρώνων εκ 
της χειρός μου. Θέλω κάμει, και τις δύναται να εμποδίση αυτό;» Ησ. 
μγ΄[43]8-13. 

«Θέλω φέρει τους τυφλούς δι’οδόν την οποίαν δεν ήξευρον, θέλω 
οδηγήσει αυτούς εις τρίβους τας οποίας δεν εγνώριζον. Το σκότος 
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θέλω κάμει φως έμπροσθεν αυτών, και τα σκολιά ευθέα. Ταύτα τα 
πράγματα θέλω κάμει εις αυτούς, και δεν θέλω εγκαταλείψει αυτούς. 
Εστράφησαν εις τα οπίσω, κατησχύνθησαν οι θαρρούντες επί τα 
γλυπτά, οι λέγοντες προς τα χωνευτά, Σεις είσθε θεοί ημών. Ακούσα-
τε, κωφοί, και ανοίξατε τους οφθαλμούς, τυφλοί, διά να ίδητε. Τίς τυ-
φλός παρά ο δούλος μου; ή κωφός παρά ο μηνυτής μου τον οποίον 
απέστειλα; Τίς τυφλός παρά ο τέλειος; και τίς τυφλός παρά ο δούλος 
του Κυρίου; Βλέπεις πολλά, αλλά δεν παρατηρείς. Ανοίγεις τα ώτα, 
αλλά δεν ακούεις. Ο Κύριος ευνόησε προς αυτόν ένεκεν της δικαιο-
σύνης αυτού. Θέλει μεγαλύνει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντι-
μον.» Ησ. μβ΄[42]16-21. 

Το έργο που περιγράφεται στα κείμενα αυτά είναι το έργο που 
έχουμε μπροστά μας. Οι λέξεις «ο δούλος μου», «Ισραήλ» «ο δού-
λος του Κυρίου» σημαίνουν οποιονδήποτε που ο Κύριος μπορεί να 
επιλέξει και να υποδείξει για ένα συγκεκριμένο έργο. Καθιστά αυτούς 
υπηρέτες του θελήματός Του, αν και μερικοί που έχουν εκλεγεί, α-
γνοούν το θέλημά Του όπως ο Ναβουχοδονόσορ. 

Ο Θεός θα εργασθεί για εκείνους από το λαό Του οι οποίοι θα 
υποταχθούν στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Υπόσχεται τη δόξα 
Του για την επιτυχία του Μεσσία και της βασιλείας Του. «Ούτω λέει ο 
Θεός ο Κύριος, ο ποιήσας τους ουρανούς και εκτείνας αυτούς, ο στε-
ρεώσας την γην και τα γεννώμενα εξ αυτής, ο διδούς πνοήν εις τον 
λαόν τον επ’αυτής, Εγώ ο Κύριος σε εκάλεσα εν δικαιοσύνη και θέλω 
κρατεί την χείρα σου, και θέλω σε φυλάττει, και θέλω σε καταστήσει 
διαθήκην του λαού, φως των εθνών, διά να ανοίξης τους οφθαλμούς 
των τυφλών, να εκβάλης τους δεσμίους εκ των δεσμών, τους καθη-
μένους εν σκότει εκ του οίκου της φυλακής.» 

«Τις θέλει δώσει ακρόασιν εις τούτο; θέλει προσέξει και ακούσει 
εις το μετά ταύτα;» Ησ. μβ΄[42]5-7,23. 

Ο λαός του Θεού ο οποίος είχε το φως και τη γνώση, δεν προώ-
θησε τις υψηλές και άγιες προθέσεις του Θεού. Δεν προχώρησαν 
από νίκη σε νίκη, προσθέτοντας νέα περιοχή, υψώνοντας τη σημαία 
στις πόλεις και στα προάστιά τους. Μεγάλη πνευματική τύφλωση 
έδειξαν εκείνοι στους οποίους έλαμψε δυνατό φως από τον Κύριο, 
αλλά οι οποίοι δεν αυξήθηκαν σε περισσότερο και περισσότερο φως. 
Τα μέλη της εκκλησίας δεν ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν 
πνευματικά νεύρα και πνευματικούς μύες στο έργο της προαγωγής. 
Πρέπει να κατανοήσουν ότι οι ποιμένες δεν μπορούν να τους ανα-
γκάσουν στη σωτηρία τους επιβλέποντάς τους. Έτσι, παραμένουν  
αδύνατα πλάσματα, ενώ πρέπει να είναι δυνατοί άνδρες. 

Σε κάθε εκκλησία νέοι και νέες πρέπει να επιλεγούν για να φέ-
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ρουν ευθύνες. Ας κάνουν κάθε προσπάθεια να καταστούν ικανοί να 
βοηθήσουν εκείνους οι οποίοι δε γνωρίζουν την αλήθεια. Ο Θεός 
καλεί ένθερμους εργάτες που να δοθούν ολόψυχα. Οι ταπεινοί, συ-
ντριμμένοι θα μάθουν από προσωπική εμπειρία ότι εκτός από Αυτόν 
δεν υπάρχει σωτήρας. 

Η βιβλική αλήθεια πρέπει να κηρύττεται και να εφαρμόζεται. Κάθε 
δοσμένη ακτίνα φωτός είναι να φωτίζει με καθαρή, ευδιάκριτη λα-
μπρότητα. Η αλήθεια πρέπει να προχωρήσει σαν ένας αναμμένος 
λύχνος. Υπάρχουν εκατοντάδες υπηρέτες του Θεού οι οποίοι οφεί-
λουν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό και να αναλάβουν τον α-
γρό ως θερμοί, ψυχοσωτήριοι εργάτες, ερχόμενοι σε βοήθεια του 
Κυρίου, σε βοήθεια του Κυρίου κατά του εχθρού. Ο Θεός καλεί ζω-
ντανούς ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι είναι γεμάτοι με τη ζωο-
γόνο επιρροή του Πνεύματός Του, ανθρώπους οι οποίοι αναγνωρί-
ζουν το Θεό ως τον Υπέρτατο Κυβερνήτη, και λαμβάνουν από Αυτόν 
πλήρη απόδειξη της εκπλήρωσης των υποσχέσεών Του, ανθρώ-
πους οι οποίοι δεν είναι χλιαροί αλλά ζέοντες και θερμοί με την αγά-
πη Του. 

΄Ολη η εργασία η οποία αναλώθηκε στις εκκλησίες κατά τα περα-
σμένα είκοσι χρόνια, αν αναλωθεί πάλι σε αυτές, θα είναι μια αποτυ-
χία όπως και στο παρελθόν, στο να κατασταθούν τα μέλη οπαδοί του 
Χριστού με αυταπάρνηση και προθυμία να φέρουν το σταυρό Του. 
Πολλοί έχουν υπερτροφία στα πνευματικά, ενώ στον κόσμο χιλιάδες 
χάνονται από έλλειψη του άρτου της ζωής. Τα μέλη της εκκλησίας 
οφείλουν να εργασθούν, οφείλουν να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους, 
αγωνιζόμενοι να φθάσουν στον υψηλότερο βαθμό που έχουν μπρο-
στά τους. Έτσι, ο Κύριος θα τους βοηθήσει να φθάσουν, αν θα συ-
νεργασθούν μαζί Του. Εάν διατηρήσουν τις ψυχές τους στην αγάπη 
της αλήθειας, δε θα αναχαιτίσουν τους ποιμένες να παρουσιάσουν 
την αλήθεια σε νέους αγρούς. 

Έπρεπε να είχε γίνει έργο στις μεγαλουπόλεις μόλις οι εκκλησίες 
έλαβαν το φως, αλλά πολλοί δεν έφεραν το βάρος για τις ψυχές, και 
ο Σατανάς βρίσκοντας αυτούς επιρρεπείς στους πειρασμούς του, κα-
τέστρεψε την εμπειρία τους. Ο Θεός ζητάει από το λαό Του να μετα-
νοήσουν και να επιστρέψουν στην πρώτη τους αγάπη την οποία έ-
χασαν, αποτυγχάνοντας να ακολουθήσουν τα ίχνη του θυσιασθέντος 
Λυτρωτή. 

 
Με θάρρος και απλότητα 

Ήρθε ο καιρός να κάνετε αποφασιστικές προσπάθειες σε μέρη 
όπου η αλήθεια δεν έχει κηρυχθεί. Πώς θα γίνει το έργο του Κυρίου; 
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Σε κάθε τόπο όπου αυτό εισέρχεται, ένα στερεό θεμέλιο πρέπει να 
τεθεί για μόνιμο έργο. Πρέπει να ακολουθήσετε τις μεθόδους του Κυ-
ρίου. Να μην πτοείσθε από τις εξωτερικές εμφανίσεις, όσο και αν 
αυτές είναι απαγορευτικές. Σε σας μένει να επεκτείνετε το έργο όπως 
ο Κύριος είπε ότι πρέπει να γίνει. Κηρύξτε το Λόγο και ο Κύριος με το 
΄Αγιό Του Πνεύμα θα δημιουργήσει την πίστη στις διάνοιες των α-
κροατών. Ο Λόγος είναι: «Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, 
συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα διά των επα-
κολουθούντων θαυμάτων.» Μάρκ. ις΄[16]20. 

Πολλοί εργάτες πρέπει να κάνουν το μέρος τους, εργαζόμενοι α-
πό σπίτι σε σπίτι και δίνοντας βιβλικές μελέτες στις οικογένειες. Πρέ-
πει να δείξουν την αύξησή τους στη χάρη υποτασσόμενοι στο θέλη-
μα του Χριστού. Έτσι θα αποκτήσουν πλούσια πείρα. Καθώς με πί-
στη δέχονται το Λόγο του Χριστού, πιστεύουν και υπακούουν σε αυ-
τόν, η αποτελεσματικότητα του Αγίου Πνεύματος θα φανεί στο ισόβιο 
έργο τους. Εκεί θα φανεί μια έντονη και θερμή προσπάθεια. Τότε θα 
διατηρείται ενδόμυχα μια πίστη που ενεργεί με αγάπη και καθαρίζει 
την ψυχή. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος θα φανεί στη ζωή. 

Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. ΄Οσοι Τον ακολουθούν, δε 
θα βαδίσουν στο σκοτάδι, αλλά θα έχουν το φως της ζωής. Ο Ιωάν-
νης δηλώνει για το Χριστό: «΄Οσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς 
έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το 
όνομα αυτού.» Ιωάν. α΄[1]12. Προσβλέπετε στο Χριστό. Η ενατένιση 
σε Αυτόν φέρνει την καρδιά, τη διάνοια και το χαρακτήρα σε προ-
σαρμογή με το θέλημα του Θεού. 

Χρειαζόμαστε όλη την εκπαίδευση που οι αποστολές μας μπο-
ρούν να δώσουν. Συνεχίστε το έργο σας με τη δύναμη του ιδίου 
Πνεύματος το οποίο οδήγησε στην ίδρυσή του. Ανοίγοντας τη Γρα-
φή, προσευχόμενοι, εξασκώντας πίστη, εκπαιδεύστε τους ανθρώ-
πους στη οδό του Κυρίου, και εκεί θα οικοδομηθεί μια εκκλησία θε-
μελιωμένη στο Βράχο – τον Ιησού Χριστό. 

Το έργο πρέπει να προχωρήσει με την απλότητα της αλήθειας. Ο 
Θεός λέει: «Έχω λόγους ενθάρρυνσης για σας.» Ο Κύριος έχει στις 
μεγαλουπόλεις μας πολλές πολύτιμες ψυχές, οι οποίες δεν έκλιναν 
γόνυ στο Βάαλ, και εκείνους οι οποίοι προσκύνησαν το Βάαλ στην 
άγνοιά τους. Σε αυτούς πρέπει να λάμψει το φως της αλήθειας, για 
να δουν το Χριστό ως την Οδό, την Αλήθεια και τη Ζωή. 

Προωθήστε το έργο με ταπεινότητα. Ποτέ μην υψωθείτε πάνω 
από την απλότητα του ευαγγελίου του Χριστού. ΄Οχι με τέχνη επίδει-
ξης, αλλά εξυψώνοντας το Χριστό, το συγχωρούντα τις αμαρτίες Λυ-
τρωτή, θα έχετε επιτυχία στο να κερδίζετε ψυχές. Καθώς εργάζεσθε 
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για το Θεό με ταπεινότητα καρδιάς, Αυτός θα εκδηλωθεί σε σας. 
 Χρησιμοποιώντας διαγράμματα, σύμβολα και κάθε είδους παρα-

στάσεις, ο εργάτης μπορεί να κάνει την αλήθεια σαφή και ευδιάκριτη. 
΄Ολα αυτά είναι μια βοήθεια και σε αρμονία με το Λόγο του Θεού. 
Αλλά όταν ο ποιμένας καθιστά το έργο του πολυέξοδο, ώστε οι άλλοι 
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν από το ταμείο αρκετούς πόρους για 
να στηρίξουν τον αγρό, αυτός δεν εργάζεται σε αρμονία με το σχέδιο 
του Θεού. Το έργο στις μεγαλουπόλεις πρέπει να γίνει σύμφωνα με 
την εντολή του Χριστού, όχι με θεατρινισμούς. Δεν είναι οι θεατρικές 
παραστάσεις που δοξάζουν το Θεό, αλλά η παρουσίαση της αλήθει-
ας με την αγάπη του Χριστού. 

Μην απογυμνώνετε την αλήθεια από την αξιοπρέπεια και την επι-
βλητικότητά της με προεισαγωγικά τα οποία είναι περισσότερο κο-
σμικά, παρά ουράνια. Οι ακροατές σας να κατανοούν ότι κάνετε τις 
συναθροίσεις όχι για να γοητεύσετε τις αισθήσεις τους με μουσική και 
άλλα πράγματα, αλλά για να κηρύξετε την αλήθεια σε όλη την ιερο-
πρέπειά της, ώστε να φθάσει σε αυτούς για να τους ειδοποιήσει, να 
τους αφυπνίσει από το νεκρικό ύπνο της μαλθακότητας. Είναι η γυ-
μνή αλήθεια η οποία σαν κοφτερή δίστομη μάχαιρα κόβει με δύο 
τρόπους. Είναι αυτή που θα εγείρει εκείνους οι οποίοι είναι νεκροί 
κατά τις παραβάσεις και τις αμαρτίες τους. 

Εκείνος που έδωσε τη ζωή Του για να σώσει άνδρες και γυναίκες 
από την ειδωλολατρία και τη μαλθακότητα, άφησε παράδειγμα να α-
κολουθήσουν όσοι αναλαμβάνουν το έργο να παρουσιάσουν το ευ-
αγγέλιο στους άλλους. Στην εποχή αυτή δόθηκε στους υπηρέτες του 
Θεού να διακηρύξουν τις πιο ιεροπρεπείς αλήθειες, και οι ενέργειες, 
οι μέθοδοι και οι πράξεις τους να ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα 
του μηνύματός τους. Αν παρουσιάζετε το Λόγο με τη μέθοδο του 
Χριστού, το ακροατήριό σας θα εντυπωσιασθεί βαθιά από τις αλήθει-
ες που διδάσκετε. Θα βεβαιωθούν ότι αυτός είναι ο Λόγος του ζώ-
ντος Θεού. 

 
Τυπικότητα στη λατρεία 

Στις προσπάθειές τους να πλησιάσουν τους ανθρώπους, οι αγγε-
λιοφόροι του Κυρίου να μην ακολουθούν τις μεθόδους του κόσμου. 
Στις συναθροίσεις που κάνουν, ας μην εξαρτώνται από κοσμικούς 
τραγουδιστές και θεατρικές επιδείξεις για να αφυπνίσουν το ενδιαφέ-
ρον.  Πώς μπορούμε από εκείνους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το 
Λόγο του Θεού, οι οποίοι ποτέ δε διάβασαν το Λόγο Του με την ει-
λικρινή επιθυμία να κατανοήσουν τις αλήθειές Του, να περιμένουμε 
να ψάλουν με πνεύμα και κατανόηση; Πώς η καρδιά τους μπορεί να 
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είναι σε αρμονία με τα λόγια του ιερού ύμνου; Πώς μπορεί η ουράνια 
χορωδία να ενωθεί στη μουσική που είναι απλώς ένας τύπος; 

Δεν μπορεί να περιγραφεί με δύναμη το κακό μιας τυπικής λα-
τρείας, αλλά και δεν υπάρχουν λέξεις που να εκθέσουν επαρκώς τη 
βαθιά ευλογία της γνήσιας λατρείας. ΄Οταν οι ανθρώπινες υπάρξεις 
ψάλουν με το Πνεύμα και την κατανόηση, ουράνιοι μουσικοί συνεχί-
ζουν τη μελωδία και ενώνονται στον ύμνο της ευχαριστίας. Εκείνος ο 
οποίος επιδαψίλευσε επάνω μας όλα τα χαρίσματα που μας καθι-
στούν ικανούς να είμαστε συνεργάτες του Θεού, περιμένει από τους 
δούλους Του να καλλιεργήσουν τις φωνές τους, έτσι που να μπο-
ρούν να μιλούν και να ψάλουν κατά τρόπο κατανοητό. Δε χρειάζεται 
δυνατή ψαλμωδία, αλλά καθαρός τονισμός, σωστή προφορά και ευ-
διάκριτη άρθρωση. ΄Ολοι ας διαθέσουν χρόνο να καλλιεργήσουν τη 
φωνή, έτσι που η ευλογία στο Θεό να ψάλλεται με καθαρούς, απα-
λούς τόνους, όχι με σκληρή και διαπεραστική φωνή που ενοχλεί το 
αφτί. Η ικανότητα της ψαλμωδίας είναι δώρο του Θεού. Ας χρησιμο-
ποιηθεί για τη δόξα Του. 

Στις συναθροίσεις, ας εκλεγούν μερικοί για να λάβουν μέρος στην 
υμνωδία. Και η υμνωδία να συνοδεύεται με μουσικά όργανα τα οποία 
οι άνθρωποι να χειρίζονται με επιδεξιότητα. Δεν είμαστε αντίθετοι να 
χρησιμοποιηθούν όργανα μουσικής στο έργο μας. Αυτό το μέρος της 
λατρείας πρέπει να διευθετηθεί προσεκτικά, επειδή είναι η δοξολογία 
στο Θεό με ύμνους. 

Η υμνωδία δεν πρέπει πάντοτε να γίνεται από λίγους. ΄Οσο το 
δυνατόν πιο συχνά να ψάλει όλο το εκκλησίασμα. 

 
Ενότητα στην αντιξοότητα 

Στην προσπάθειά μας για τους πληθυσμούς που κατοικούν στις 
πόλεις, ας επιδιώξουμε να προσφέρουμε προσεκτική υπηρεσία. Το 
έργο σε μεγάλα κέντρα πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από το να μπο-
ρεί ένας άνθρωπος να το χειρισθεί με επιτυχία. Ο Θεός έχει διάφο-
ρους τρόπους εργασίας, και έχει διάφορους εργάτες στους οποίους 
να εμπιστευθεί ποικίλα χαρίσματα. 

Ένας εργάτης μπορεί να είναι πρόθυμος ομιλητής, ένας άλλος 
πρόθυμος συγγραφέας, ένας άλλος μπορεί να έχει το χάρισμα της 
ειλικρινούς, θερμής προσευχής, ένας άλλος το χάρισμα να ψάλει, 
ένας άλλος μπορεί να έχει την ειδική δύναμη να εξηγεί το Λόγο του 
Θεού με σαφήνεια. Και το κάθε χάρισμα είναι για να γίνει μια δύναμη 
για το Θεό, επειδή Αυτός συνεργάζεται με τον εργάτη. Σε έναν ο 
Θεός δίνει λόγο σοφίας, σε έναν άλλον γνώση, σε έναν άλλον πίστη, 
αλλά όλοι εργάζονται κάτω από τον ίδιο Αρχηγό. Η ποικιλία των χα-



3. Το έργο στις πόλεις  

 106

ρισμάτων οδηγεί σε μια ποικιλία ενεργειών, αλλά «ο Θεός είναι ο αυ-
τός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι.» Α΄Κορ. ιβ΄[12]6. 

Ο Κύριος επιθυμεί οι εκλεκτοί υπηρέτες Του να μάθουν πώς να 
είναι ενωμένοι σε αρμονική προσπάθεια. Σε μερικούς μπορεί να φαί-
νεται ότι η αντίθεση μεταξύ των χαρισμάτων τους και των χαρισμά-
των των συνεργατών τους είναι πολύ μεγάλη για να ενωθούν σε αρ-
μονική προσπάθεια. Αλλά όταν θυμηθούν ότι υπάρχουν διάφορες 
διάνοιες να προσεγγισθούν, και ότι μερικοί θα απορρίψουν την αλή-
θεια όπως αυτή παρουσιάζεται από έναν εργάτη, για να ανοίξουν την 
καρδιά τους στην αλήθεια του Θεού καθώς αυτή παρουσιάζεται με 
διαφορετικό τρόπο από έναν άλλον εργάτη, τότε με αισιοδοξία θα 
αναλάβουν να συνεργασθούν ενωμένοι. Τα τάλαντά τους όσο και να 
είναι διαφορετικά, μπορούν να είναι όλα κάτω από τον έλεγχο του 
ιδίου Πνεύματος. Σε κάθε λέξη και πράξη θα αποκαλύπτεται καλοσύ-
νη και αγάπη. Και καθώς ο κάθε εργάτης καλύπτει με πιστότητα την 
καθορισθείσα γι’αυτόν θέση, στην προσευχή του Χριστού για την ε-
νότητα των οπαδών Του θα δοθεί απάντηση, και ο κόσμος θα γνω-
ρίσει ότι αυτοί είναι μαθητές Του. 

Με στοργική συμπάθεια και εμπιστοσύνη οι εργάτες του Θεού θα 
ενωθούν μεταξύ τους. Εκείνος ο οποίος λέει ή κάνει κάτι που τείνει 
να χωρίσει τα μέλη της εκκλησίας του Χριστού, αντενεργεί στην πρό-
θεση του Θεού. Λογομαχίες και διχόνοιες στην εκκλησία, ενθάρρυν-
ση υποψίας και δυσπιστίας δεν τιμούν το Χριστό. Ο Θεός επιθυμεί οι 
δούλοι Του να καλλιεργήσουν αμοιβαία χριστιανική αγάπη. Η αληθι-
νή θρησκεία ενώνει τις καρδιές όχι μόνο με το Χριστό, αλλά και μετα-
ξύ τους, με την πιο τρυφερή ένωση. ΄Οταν γνωρίζουμε τι σημαίνει να 
είμαστε έτσι ενωμένοι με το Χριστό και με τους αδελφούς μας, ένα 
άρωμα επιρροής θα περιβάλει το έργο μας όπου και αν πηγαίνουμε. 

Οι εργάτες στις μεγαλουπόλεις πρέπει να θέσουν σε ενέργεια τις 
διάφορες ικανότητές τους, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να 
φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Οφείλουν να μιλήσουν με πίστη 
και να ενεργήσουν με τέτοιο τρόπο που να προκαλέσουν το ενδιαφέ-
ρον των ανθρώπων. Δεν πρέπει να περιορίσουν το έργο τους κάτω 
από τις ιδιαίτερες δικές τους ιδέες. Στο παρελθόν πολλοί από μας το 
εφάρμοσαν, και υπήρξε οπισθοχώρηση στην επιτυχία του έργου. Ας 
θυμόμαστε ότι ο Κύριος έχει διάφορους τρόπους εργασίας, ότι έχει 
διάφορους εργάτες στους οποίους εμπιστεύεται διάφορα χαρίσματα. 
Οφείλουμε να δούμε το σκοπό Του στην αποστολή ορισμένων αν-
θρώπων σε ορισμένες θέσεις. 

Λίγο ακόμη η φωνή του Ελέους θα ακουσθεί. Λίγο ακόμη θα δοθεί 
η ευμενής πρόσκληση: «Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας 
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πίνη.» Ιωάν ζ΄[7]37. Ο Θεός στέλνει το προειδοποιητικό Του μήνυμα 
στις πόλεις παντού. Οι αγγελιοφόροι τους οποίους στέλνει, ας εργα-
σθούν τόσο αρμονικά, ώστε όλοι να λάβουν γνώση ότι διδάχθηκαν 
από το Χριστό. 

 
Με την πραότητα του Χριστού 

Καμιά ανθρώπινη ύπαρξη ας μη προσδέσει άλλες ανθρώπινες 
υπάρξεις στον εαυτό του, σαν να τις έχει υπό τον έλεγχό του, λέγο-
ντάς να κάνουν αυτό, απαγορεύοντάς να κάνουν το άλλο, διατάζο-
ντας, επιβάλλοντας, ενεργώντας σαν αξιωματικός στρατού. Με τον 
τρόπο αυτόν ενεργούσαν οι ιερείς και νομικοί στην εποχή του Χρι-
στού, αλλά αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος. ΄Οταν η αλήθεια εντυ-
πωθεί στην καρδιά, και άνδρες και γυναίκες έχουν δεχθεί τις διδα-
σκαλίες της, πρέπει να τύχουν μεταχείρισης ως ιδιοκτησία του Χρι-
στού, όχι ως ιδιοκτησία του ανθρώπου. Ελκύοντας τις διάνοιες σε 
σας, τους οδηγείτε να αποσυνδεθούν από την πηγή της σοφίας και 
της επάρκειας. Η εξάρτησή τους πρέπει να είναι εξολοκλήρου από το 
Θεό. Μόνο έτσι μπορούν να αναπτυχθούν στη χάρη. 

΄Οσο και να ισχυρίζεται ο άνθρωπος ότι έχει ευρεία γνώση και 
σοφία, αν δε βρίσκεται κάτω από τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύμα-
τος, αγνοεί τελείως τα πνευματικά πράγματα. Χρειάζεται να συνειδη-
τοποιήσει τον κίνδυνό του και την ανεπάρκειά του, και να τοποθετή-
σει ολόκληρη την εξάρτησή του σε Εκείνον ο οποίος μόνος μπορεί 
να διαφυλάξει τις ψυχές που είναι παραδομένες στο καταπίστευμά 
Του, ικανός να τους εμποτίσει με το Πνεύμα Του και να τους εμπλή-
σει με αμοιβαία ανιδιοτελή αγάπη, καθιστώντας τους έτσι ικανούς να 
δώσουν τη μαρτυρία ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο να 
σώσει τους αμαρτωλούς. Εκείνοι που αληθινά έχουν πεισθεί, θα συ-
σφιχθούν στη χριστιανική ενότητα. Ας μην υπάρχει διαίρεση στην εκ-
κλησία του Θεού, ούτε να εξασκηθεί ασύνετη εξουσία επάνω σε εκεί-
νους οι οποίοι δέχονται την αλήθεια. Η πραότητα του Χριστού πρέπει 
να φαίνεται σε ό,τι λέμε και κάνουμε. 

Ο Χριστός είναι το θεμέλιο κάθε αληθινής εκκλησίας. Έχουμε την 
αμετάβλητη υπόσχεσή Του ότι η παρουσία και η προστασία Του θα 
δοθούν σε εκείνους που ακολουθούν τις συμβουλές Του. Στο τέλος 
του χρόνου ο Χριστός πρέπει να είναι ο πρώτος. Είναι η πηγή της 
ζωής και της δύναμης, της δικαιοσύνης και της αγιότητας. Και Αυτός 
είναι το παν για εκείνους οι οποίοι φέρουν το ζυγό Του και μαθαίνουν 
από Αυτόν πώς να είναι πράοι και ταπεινοί. 

Το καθήκον και η ευχαρίστηση όλης της υπηρεσίας είναι να εξυ-
ψώσουν το Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκο-
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πός της αληθινής εργασίας. Ας προβάλλεται ο Χριστός και το εγώ να 
χάνεται πίσω από Αυτόν. Αυτή η αυτοθυσία είναι η επάξια. Τέτοια 
αυτοθυσία δέχεται ο Θεός. «Ούτω λέγει ο Ύψιστος και ο Υπέρτατος, 
ο κατοικών την αιωνιότητα, το οποίου το όνομα είναι Ο ΄Αγιος. Εγώ 
κατοικώ εν υψηλοίς και εν αγίω τόπω, και μετά του συντετριμμένου 
την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα, διά να ζωοποιώ το πνεύμα 
των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμμένων. Ησ. 
νζ΄[57]15. 

 
Συναντώντας αντίσταση 

Συχνά, καθώς επιζητείτε να παρουσιάσετε την αλήθεια, θα εγερ-
θεί αντίσταση. Αλλά αν επιδιώξετε να αντιμετωπίσετε την αντίσταση 
με επιχειρήματα, απλώς θα την πολλαπλασιάσετε, και αυτό δεν μπο-
ρείτε να το κάνετε. Εμμένετε στην κατάφαση. ΄Αγγελοι του Θεού σάς 
προσέχουν και γνωρίζουν πώς να εντυπωσιάσουν εκείνους των ο-
ποίων την αντίσταση αρνείσθε να αντιμετωπίσετε με επιχειρήματα. 
Μην εμμένετε στα αρνητικά σημεία των θεμάτων που ανακύπτουν, 
αλλά συγκεντρώστε στη διάνοιά σας τις θετικές αλήθειες και να τις 
στερεώσετε με πολλή μελέτη, θερμή προσευχή και αφιέρωση καρ-
διάς. Να έχετε τα λυχνάρια σας περιποιημένα και αναμμένα, και ας 
διαχέονται οι φωτεινές ακτίνες, ώστε οι άνθρωποι βλέποντας τα καλά 
σας έργα να οδηγηθούν να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουρανό. 

Αν ο Χριστός δεν κρατούσε θετική στάση στην έρημο του πειρα-
σμού, θα έχανε ό,τι επιθυμούσε να κερδίσει. Ο τρόπος του Χριστού 
είναι ο καλύτερος να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους. Ενισχύουμε 
τα επιχειρήματά τους όταν επαναλαμβάνουμε αυτά που λένε. Κρα-
τήστε πάντοτε τη θετική πλευρά. Μπορεί αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος ο 
οποίος είναι αντίθετος με σας, να μεταφέρει τα δικά σας λόγια στο 
σπίτι του, και να πεισθεί για τη λογική αλήθεια την οποία κατανόησε. 

Συχνά είπα στους αδελφούς μου: «Οι αντίπαλοί σας θα κάνουν 
δηλώσεις για το έργο σας ότι είναι λανθασμένο. Μην επαναλάβετε τις 
δηλώσεις τους, αλλά συνεχίστε τους ισχυρισμούς σας από τη ζώσα 
αλήθεια, και οι άγγελοι του Θεού θα ανοίξουν το δρόμο μπροστά 
σας. Έχουμε μεγάλο έργο να προωθήσουμε, και να το κάνουμε με 
ευαίσθητο τρόπο. Ποτέ να μην εξαπτόμαστε ή να επιτρέπουμε να 
εμφανισθούν κακά αισθήματα. Ο Χριστός δεν το έκανε, και είναι το 
παράδειγμά μας σε όλα τα πράγματα. Για το έργο που μας δόθηκε 
να κάνουμε, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη ουράνια, αφιερωμένη, 
ταπεινή σοφία και πολύ λιγότερο το εγώ. Χρειαζόμαστε να στηρι-
χθούμε γερά στη θεία δύναμη.» 

΄Οσοι παρεκκλίνουν από την πίστη, θα έρθουν στις συναθροίσεις 
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μας για να αποσπάσουν την προσοχή μας από το έργο που ο Θεός 
θα έκανε. Δεν μπορείτε να στρέψετε τα αυτιά σας από την αλήθεια 
στους μύθους. Μη σταματήστε να προσπαθήσετε να πείσετε εκείνον 
ο οποίος εκφέρει λόγια επιτιμητικά κατά του έργου σας, αλλά αφήστε 
να φανεί ότι εμπνέεσθε από το Πνεύμα του Ιησού Χριστού. Και οι 
άγγελοι του Θεού θα θέσουν στα χείλη σας λόγια που θα φθάσουν 
στις καρδιές των αντιπάλων. Αν αυτοί οι άνθρωποι επιμένουν να πιέ-
ζουν με το δικό τους τρόπο, όσοι έχουν ευαίσθητη διάνοια στο εκ-
κλησίασμα, θα κατανοήσουν ότι το επίπεδό σας είναι ανώτερο. Μι-
λήστε με τρόπο που θα γνωρίσουν ότι ο Χριστός μιλάει χρησιμοποι-
ώντας εσάς. 

 
Η ανάγκη θερμής, ολόψυχης εργασίας 

Αν οι ποιμένες μας συνειδητοποιούσαν πόσο σύντομα οι κάτοικοι 
του κόσμου θα κληθούν μπροστά στη δικαστική έδρα του Θεού για 
να απαντήσουν για τις πράξεις που έκαναν με το σώμα τους, με πό-
ση θέρμη θα συνεργάζονταν με το Θεό για να παρουσιάσουν την 
αλήθεια! Πόσο άοκνα θα εργάζονταν για την πρόοδο του έργου του 
Θεού στον κόσμο, διακηρύττοντας με λόγια και έργα, «Πάντων το 
τέλος επλησίασε.» Α΄Πέτρ. δ΄[4]7. 

«Ετοιμάσθητι να απαντήσης τον Κύριόν σου» είναι το μήνυμα 
που πρέπει να κηρύξουμε παντού. Η σάλπιγγα πρέπει να δώσει έ-
ναν ορισμένο ήχο. Καθαρά και ευδιάκριτα να ηχήσει η ειδοποίηση: 
«Έπεσεν έπεσε Βαβυλών η μεγάλη. . . . . Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός 
μου, διά να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη 
λάβητε εκ των πληγών αυτής.» Αποκ. ιη΄[18]2,4. Αυτά τα βιβλικά λό-
για πρέπει να εκπληρωθούν. Γρήγορα φθάνει η έσχατη δοκιμασία σε 
όλους τους κατοίκους της γης. Σε αυτόν τον καιρό πρέπει να ληφ-
θούν άμεσες αποφάσεις. Εκείνοι οι οποίοι πείσθηκαν στην παρουσί-
αση του Λόγου, θα τοποθετηθούν κάτω από την αιματοβαμμένη ση-
μαία του ΄Αρχοντος Εμμανουήλ. Θα δουν και θα καταλάβουν όσο 
ουδέποτε άλλοτε ότι έχασαν πολλές ευκαιρίες να κάνουν το καλό 
που όφειλαν να κάνουν. Θα συνειδητοποιήσουν ότι δεν εργάσθηκαν 
με ζήλο όπως έπρεπε να κάνουν, να αναζητήσουν και να σώσουν τα 
απολωλότα, να τα τραβήξουν σαν να ήσαν μέσα στη φωτιά.  

Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να είναι «εις την σπουδήν άοκνοι, 
κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες.» Ρωμ. ιβ΄[12]11. 
Νωθρότητα και ανεπάρκεια δεν είναι ευσέβεια. ΄Οταν συναισθανό-
μαστε ότι εργαζόμαστε για το Θεό, θα έχουμε ένα ανώτερο αίσθημα 
από ό,τι είχαμε πριν από την ιερότητα της πνευματικής υπηρεσίας. 
Αυτή η πραγματοποίηση θα δώσει ζωή, εγρήγορση και καρτερική 
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ενέργεια στην εκπλήρωση κάθε καθήκοντος.   
    Θρησκεία, καθαρή, αμίαντη θρησκεία, είναι εντόνως πρακτική. 

Τίποτε, παρά μόνο θερμή, ολόκαρδη εργασία θα βοηθήσει στη σω-
τηρία των ψυχών. Πρέπει να κάνουμε τα καθημερινά μας καθήκοντα 
πράξεις αφιέρωσης, συνεχώς αυξανόμενες σε χρησιμότητα, επειδή 
βλέπουμε το έργο μας με το φως της αιωνιότητας. 

Το έργο καθορίζεται για μας από τον ουράνιο Πατέρα μας. Πρέπει 
να πάρουμε τη Γραφή μας και να βγούμε για να προειδοποιήσουμε 
τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε τα βοηθητικά χέρια του Θεού για τη 
σωτηρία των ψυχών – δίαυλοι μέσα από τους οποίους η αγάπη του 
Θεού μέρα με τη μέρα διοχετεύεται σε αυτούς που χάνονται. Η πραγ-
ματοποίηση του μεγάλου έργου στο οποίο έχει το προνόμιο να συμ-
μετέχει ο αληθινός εργάτης, τον εξευγενίζει και τον καθαγιάζει. Είναι 
γεμάτος από πίστη η οποία εκδηλώνεται με την αγάπη και εξαγνίζει 
την ψυχή. Τίποτε δεν είναι αγγαρεία για εκείνον που υποτάσσεται 
στο θέλημα του Θεού. «Κάνοντάς το για τον Κύριο» είναι μια σκέψη 
που σκορπάει γοητεία επάνω σε οποιοδήποτε έργο ο Θεός τού δίνει 
να κάνει. 

Συνεχίστε όλο το έργο σας σε αυστηρά θρησκευτικές αρχές. Η 
θερμή ερώτησή σας ας είναι: «Τι να κάνω για να ευαρεστήσω τον 
Κύριο;» Επισκεφθείτε μέρη όπου οι πιστοί χρειάζονται ενθάρρυνση 
και βοήθεια. Σε κάθε βήμα να αναρωτιέστε: «Είναι αυτός ο δρόμος 
του Κυρίου; Είμαι στο πνεύμα, στα λόγια, στα έργα σε αρμονία με το 
θέλημά Του;» Εάν εργάζεσθε για το Θεό προσβλέποντας μόνο στη 
δόξα Του, το έργο σας θα έχει τη θεία διαμόρφωση και θα ολοκλη-
ρώσετε τις προθέσεις του Θεού. 

Μελετώντας το Λόγο του Θεού, εισχωρήστε όλο και βαθύτερα κά-
τω από την επιφάνεια. Πιασθείτε με πίστη από τη θεία δύναμη και 
ερευνήστε τα βάθη της έμπνευσης. Φέρετε στη διακονία σας τη δύ-
ναμη του Θεού, ενθυμούμενοι ότι ο Κύριος είναι πίσω από σας. Η 
αγάπη Του ας λάμψει μέσα από ό,τι λέτε και κάνετε. Η αλήθεια, η 
πολύτιμη απλή αλήθεια του Λόγου του Θεού ας φωτίσει με όλη τη 
λαμπρότητα. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Θεού. Ο Χριστός θα είναι η 
αποδοτικότητά σας. Σας κατέστησε διαχειριστές στο σπιτικό του για 
να δίνετε την τροφή στην κατάλληλη στιγμή. Οι εργάτες του Χριστού 
πρέπει να είναι πολύ κοντά στην καρδιά Του. Επιθυμεί να τελειο-
ποιήσει την οικογένειά Του με την τελειότητα των ποιμένων Του. 

Ο Χριστός είναι ο συμπονετικός, σπλαχνικός Λυτρωτής. Με τη 
στηρίζουσα δύναμή Του άνδρες και γυναίκες αποκτούν ισχύ να αντι-
σταθούν στο κακό. Καθώς ο καταδικασμένος αμαρτωλός βλέπει την 
αμαρτία, αυτή γίνεται μέσα του μια υπερβαίνουσα αμαρτωλή κατά-
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σταση. Απορεί γιατί δεν ήρθε στο Χριστό νωρίτερα. Βλέπει ότι τα 
λάθη του πρέπει να νικηθούν, και ότι οι ορέξεις και τα πάθη του να 
υποταχθούν στο θέλημα του Θεού, για να γίνει αυτός μέτοχος θείας 
φύσης, έχοντας νικήσει τη διαφθορά που η επιθυμία προκαλεί. Έχο-
ντας μετανοήσει για τις παραβάσεις του νόμου του Θεού, αγωνίζεται 
ένθερμα να νικήσει την αμαρτία. Επιζητεί να αποκαλύψει τη δύναμη 
της χάρης του Χριστού και να φερθεί σε προσωπική επαφή με το 
Σωτήρα. Συνέχεια έχει το Χριστό μπροστά του. Προσευχόμενος, πι-
στεύοντας, λαμβάνοντας τις ευλογίες που χρειάζεται, πλησιάζει όλο 
και περισσότερο στο επίπεδο του Θεού γι’αυτόν. 

Νέες αρετές αποκαλύπτονται στο χαρακτήρα του καθώς αρνείται 
το εγώ και σηκώνει το σταυρό, ακολουθώντας όπου ο Χριστός οδη-
γεί τα βήματά του. Αγαπάει τον Κύριο Ιησού με όλη την καρδιά του, 
και ο Χριστός γίνεται η σοφία του, η δικαιοσύνη του, ο αγιασμός του 
και η απολύτρωσή του. 

Ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας, η έμπνευση μας, η υπέρτατη 
μεγάλη αμοιβή μας. «Σεις είσθε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδο-
μή.» Ο Χριστός είναι ο Αρχιμάστορας, αλλά ο άνθρωπος έχει ένα μέ-
ρος να εκτελέσει. Οφείλει να συνεργασθεί με το Θεό. «Του Θεού εί-
μεθα συνεργοί.» Α΄Κορ. γ΄[3]9. Ποτέ μην ξεχνάτε τις λέξεις «του 
Θεού συνεργοί». «Μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών 
σωτηρίαν, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το 
ενεργείν, κατά την ευδοκίαν αυτού.» Φιλιπ. β΄[2]12,13. Η θαυμα-
τουργός δύναμη της χάρης του Χριστού αποκαλύφθηκε στη δημι-
ουργία μέσα στον άνθρωπο μιας νέας καρδιάς, ανώτερης ζωής, αγι-
ότερου ενθουσιασμού. Ο Θεός λέει: «Θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν 
νέαν.» Ιεζ. λς΄ [36]26. Η ανανέωση του ανθρώπου δεν είναι το μέγι-
στο θαύμα που μπορεί να γίνει; Τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος 
ο οποίος με πίστη γαντζώνεται από τη θεία δύναμη; 

Να θυμάστε ότι εργαζόμενοι με το Χριστό ως προσωπικό σας 
Σωτήρα, συνυπάρχουν η δύναμη και η νίκη σας. Αυτό είναι το μέρος 
που έχετε να κάνετε. Ο Χριστός είναι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή. Ο 
Ίδιος δηλώνει: «Χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.» Ιωάν. 
ιε΄[15]5. Και η μετανοημένη, πιστή ψυχή απαντάει: «Τα πάντα δύνα-
μαι διά του ενδυναμούντος με Χριστού.» Φιλιπ. δ΄[4]13. Σε εκείνους 
οι οποίοι κάνουν αυτό, έρχεται η βεβαιότητα: «΄Οσοι δε εδέχθησαν 
αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού.» Ιωάν. 
α΄[1]12. 
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ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Μου ανατέθηκε να φέρω ένα μήνυμα σε όλο το λαό μας σχετικά 

με την υγιεινή μεταρρύθμιση, επειδή πολλοί εγκατέλειψαν τη νομιμο-
φροσύνη τους για τις αρχές της υγιεινής μεταρρύθμισης. 

Η πρόθεση του Θεού είναι τα τέκνα Του - άνδρες και γυναίκες - να 
αναπτυχθούν «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.» 
Εφεσ. δ΄[4]13. Για να κάνουν αυτό, οφείλουν να χρησιμοποιήσουν 
ορθά κάθε διανοητική, ψυχική και σωματική δύναμη. Δεν μπορούν 
να σπαταλήσουν οποιαδήποτε διανοητική ή φυσική δύναμη.  

Το θέμα πώς να διαφυλαχθεί η υγεία είναι πρώτιστης σπουδαιό-
τητας. ΄Οταν μελετάμε αυτό το θέμα με φόβο Θεού, θα μάθουμε ότι 
είναι το καλύτερο, και για τη φυσική και για την πνευματική μας πρό-
οδο, να τηρούμε απλότητα στη διατροφή. Με υπομονή ας μελετή-
σουμε αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε γνώση και κρίση για να κινηθού-
με συνετά στο ζήτημα αυτό. Οι νόμοι της φύσης δεν υπάρχουν για να 
αντισταθούμε αλλά για να υπακούσουμε σε αυτούς. 

Εκείνοι οι οποίοι έλαβαν την εκπαίδευση σχετικά με τα κακά στη 
χρήση κρεάτων, τσαγιού και καφέ, και τα πλούσια και με ανθυγιεινό 
τρόπο παρασκευασμένα φαγητά, και οι οποίοι είναι αποφασισμένοι 
να κάνουν με το Θεό «συνθήκην επί θυσίας», δε θα συνεχίσουν να 
υποθάλπουν την όρεξή τους για φαγητά που γνωρίζουν ότι είναι αν-
θυγιεινά. Ο Θεός ζητάει οι ορέξεις να είναι ξεκάθαρες, και η αυτα-
πάρνηση να εφαρμοσθεί σχετικά με τα πράγματα τα οποία δεν είναι 
καλά. Αυτό το έργο οφείλουμε να το κάνουμε, πριν ο λαός του Θεού 
μπορεί να σταθεί ενώπιόν Tου ως ένας τέλειος λαός. 

 
Προσωπική ευθύνη 

Το Υπόλοιπον του λαού του Θεού πρέπει να είναι ένας λαός με 
πνευματική αλλαγή. Η παρουσίαση αυτού του μηνύματος πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή και τον αγιασμό των ψυχών. 
Πρέπει να αισθανόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού στο κί-
νημα αυτό, το οποίο είναι ένα θαυμάσιο, σαφές μήνυμα. Σημαίνει τα 
πάντα για το λήπτη, και πρέπει να κηρυχθεί με ισχυρή φωνή. Πρέπει 
να είμαστε πραγματικά πεπεισμένοι ότι αυτό το μήνυμα θα προχω-
ράει με αυξανόμενη σπουδαιότητα μέχρι τα τέλη των αιώνων. 

Υπάρχουν μερικοί που ομολογούν πίστη, δέχονται ορισμένα τμή-
ματα των Μαρτυριών ως μήνυμα του Θεού, ενώ απορρίπτουν εκείνα 
τα τμήματα τα οποία καταδικάζουν κάποιες αδυναμίες τους. Τέτοια 
πρόσωπα εργάζονται εναντίον της ευημερίας τους, και της ευημερίας 
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της εκκλησίας. Είναι ουσιώδες να βαδίζουμε στο φως, όσο έχουμε το 
φως. Εκείνοι που διατείνονται ότι πιστεύουν στην υγιεινή μεταρρύθ-
μιση, και όμως ενεργούν εναντίον των αρχών της στην καθημερινή 
ζωή, τραυματίζουν την ίδια την ψυχή τους, και αφήνουν λαθεμένες 
εντυπώσεις στις διάνοιες των πιστών και των απίστων. 

 
Δύναμη διαμέσου της υπακοής 

Μια ιεροπρεπής ευθύνη βαρύνει εκείνους που γνωρίζουν την αλή-
θεια, ότι όλα τα έργα τους πρέπει να ανταποκρίνονται στην πίστη 
τους, ότι η ζωή τους πρέπει να είναι εκλεπτυσμένη και καθαγιασμέ-
νη, και να είναι έτοιμοι για το έργο που πρέπει γρήγορα να επιτελε-
σθεί στο κλείσιμο των ημερών του μηνύματος. Δεν έχουν χρόνο ή 
δύναμη να διαθέσουν στην εντρύφηση των ορέξεων. Οι λέξεις πρέ-
πει να έρθουν σε μας τώρα με ένθερμη παρότρυνση: «Μετανοήσατε 
λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να 
έλθωσι καιροί αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου.» Πράξ.  
γ΄[3]19. Υπάρχουν μεταξύ μας πολλοί οι οποίοι είναι ελλιπείς στην 
πνευματικότητα, και οι οποίοι αν δεν επιστρέψουν ολότελα, οπωσ-
δήποτε θα χαθούν. Προσφέρεσθε να το διακινδυνεύσετε; 

Περηφάνια και αδυναμία πίστης αποστερούν πολλούς από τις 
πλούσιες ευλογίες του Θεού. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αν δεν τα-
πεινώσουν τις καρδιές τους ενώπιον του Κυρίου, θα ξαφνιασθούν και 
θα απογοητευθούν όταν ακουσθεί η κραυγή: «Ιδού, ο Νυμφίος έρχε-
ται!» Ματθ. κε΄[25]6. Έχουν τη θεωρία της αλήθειας, αλλά δεν έχουν 
λάδι στα δοχεία με τα λυχνάρια τους. Η πίστη μας στον καιρό αυτόν 
δεν πρέπει να σταματήσει με μια αποδοχή ή πεποίθηση στη θεωρία 
του μηνύματος του τρίτου αγγέλου. Οφείλουμε να έχουμε το έλαιο 
της χάρης του Χριστού, το οποίο τροφοδοτεί το λυχνάρι και κάνει το 
φως της ζωής να διαχέεται, δείχνοντας το δρόμο σε εκείνους οι ο-
ποίοι είναι στο σκοτάδι. 

Αν θα θέλαμε να διαφύγουμε μια νοσηρή εμπειρία, οφείλουμε να 
αρχίσουμε με θέρμη και χωρίς αναβολή να εργασθούμε για τη σωτη-
ρία μας «μετά φόβου και τρόμου». Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δε 
δίνουν πειστικές αποδείξεις ότι είναι ειλικρινείς στις υποσχέσεις τους 
κατά το βάπτισμα. Ο ζήλος τους είναι ψυχρός από την τυπικότητα, 
τις κοσμικές φιλοδοξίες, την περηφάνια και την εγωπάθεια. Κατά δια-
στήματα τα αισθήματά τους κεντρίζονται, αλλά δεν πέφτουν επάνω 
στο Βράχο, τον Ιησού Χριστό. Δεν έρχονται στο Θεό με συντριμμένη 
καρδιά με μετάνοια και εξομολόγηση. Εκείνοι οι οποίοι δοκιμάζουν το 
έργο της αληθινής μετάνοιας στην καρδιά τους, θα αποκαλύψουν τον 
καρπό του Πνεύματος στη ζωή τους. Ω, εκείνοι οι οποίοι έχουν τόσο 
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λίγη πνευματική ζωή, θα διαπιστώσουν ότι η αιώνια ζωή θα απονε-
μηθεί μόνο σε εκείνους οι οποίοι γίνονται «κοινωνοί θείας φύσεως, 
αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφ-
θοράν.» Β΄Πέτρ. α΄[1]4. 

Η δύναμη του Χριστού μόνο μπορεί να επεξεργασθεί τη μεταμόρ-
φωση στην καρδιά και στη διάνοια, εμπειρία την οποία οφείλουν να 
έχουν όλοι όσοι θα ήθελαν να συμμετέχουν με Αυτόν στη νέα ζωή, 
στη βασιλεία των ουρανών. Ο Σωτήρας είπε: «Εάν τις δεν γεννηθή 
άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την βασιλείαν του Θεού.» Ιωάν. γ΄[3]3. Η 
θρησκεία η οποία έρχεται από το Θεό, είναι η μόνη θρησκεία που 
μπορεί να οδηγήσει στο Θεό. Για να λατρεύσουμε το Θεό σωστά, 
οφείλουμε να γεννηθούμε από το θείο Πνεύμα. Αυτό θα μας οδηγή-
σει στην επαγρύπνηση. Αυτό θα καθαρίσει την καρδιά, θα ανανεώσει 
τη διάνοια και θα μας δώσει νέα ικανότητα να γνωρίσουμε και να α-
γαπήσουμε το Θεό. Θα μας δώσει εθελουσία υπακοή σε όλες τις 
απαιτήσεις Του. Αυτή είναι η αληθινή λατρεία. 

Ο Θεός ζητάει από το λαό Του συνεχή πρόοδο. Χρειάζεται να μά-
θουμε ότι η εντρύφηση ορέξεων είναι το μεγαλύτερο κώλυμα στην 
ανάπτυξη της διάνοιας και στον αγιασμό της ψυχής. Με όλη την ομο-
λογία μας για υγιεινή μεταρρύθμιση, πολλοί τρώνε ακατάλληλα. Η 
εντρύφηση ορέξεων είναι η μέγιστη αιτία της φυσικής και διανοητικής 
εξασθένισης, και βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στη βάση της ατονίας 
και του πρόωρου θανάτου. Το άτομο που αναζητάει να έχει αγνότητα 
πνεύματος, ας έχει στη διάνοιά του ότι στο Χριστό μόνο υπάρχει η 
δύναμη του ελέγχου της όρεξης. 

 
Τροφές από κρέατα 

Εάν μπορούσαμε να επωφεληθούμε παραδιδόμενοι στην επιθυ-
μία των τροφών με κρέας, δε θα σας έκανα αυτή την έκκληση, αλλά 
γνωρίζω ότι δεν μπορούμε. Οι τροφές από κρέας είναι επιβλαβείς για 
τη φυσική ευμάρεια, και θα έπρεπε να μάθουμε να κάνουμε χωρίς 
αυτές. Εκείνοι που είναι σε θέση, όπου υπάρχει δυνατότητα, να εξα-
σφαλίσουν χορτοφαγία, αλλά που προτιμούν να ακολουθήσουν τις 
προτιμήσεις τους στον τομέα αυτόν, τρώγοντας και πίνοντας ό,τι 
τους ευχαριστεί, βαθμιαία θα αδιαφορήσουν για τις κατευθύνσεις που 
ο Κύριος έδωσε σχετικά με τις άλλες μορφές της παρούσας αλήθει-
ας, και θα χάσουν την αντίληψή τους τι είναι αλήθεια. Ασφαλώς θα 
θερίσουν όπως έσπειραν.  

Μου δείχθηκε ότι στα σχολεία μας δεν πρέπει να προσφέρονται 
στους σπουδαστές τροφή με κρέας ή τροφές ετοιμασμένες με ανθυ-
γιεινό τρόπο. Από όσα προσφέρονται, τίποτε να μην ενθαρρύνει την 
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επιθυμία να τοποθετηθούν στα τραπέζια διεγερτικά. Καλώ τους ηλικι-
ωμένους, τους νέους και τους μεσήλικους: Αρνηθείτε τις ορέξεις σας 
για τα πράγματα που σας βλάπτουν. Λατρέψτε το Θεό με θυσία. 

Προτρέψτε τα παιδιά να έχουν ευφυή συμμετοχή στο έργο αυτό. 
΄Ολοι είμαστε μέλη της οικογένειας του Κυρίου μας, και ο Κύριος θα 
ήθελε να έχει τα τέκνα Του - νεαρά και ηλικιωμένα - αποφασισμένα 
να αρνηθούν την όρεξη και να συγκεντρώσουν τα αναγκαία μέσα για 
την ανέγερση οίκων συνάθροισης και να στηρίξουν τους ιεραποστό-
λους. 

Μου δόθηκε η εντολή να πω στους γονείς: Τοποθετηθείτε, με ψυ-
χή και πνεύμα, με το μέρος του Κυρίου στο θέμα αυτό. Χρειάζεται 
πάντοτε να έχουμε στη διάνοιά μας ότι στις ημέρες αυτές της χάρης 
δοκιμαζόμαστε ενώπιον του Θεού του σύμπαντος. Δε θα εγκαταλεί-
ψετε τις επιθυμίες που θα σας βλάψουν; Φτηνά είναι τα λόγια της 
ομολογίας. Οι πράξεις σας αυταπάρνησης ας μαρτυρήσουν ότι θα εί-
στε υπάκουοι στις αξιώσεις που ο Θεός απαιτεί από τον ιδιαίτερο 
λαό Του. Τότε θέσετε στο θησαυροφυλάκιο ένα μέρος από τους πό-
ρους σας που αποταμιεύσατε με πράξεις αυταπάρνησης, και έτσι θα 
προωθήσετε το έργο του Θεού. 

Υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν 
χωρίς τροφή με κρέας. Αλλά αν θα είχαν τοποθετηθεί από το μέρος  
του Θεού, αποφασισμένοι να βαδίσουν στο δρόμο των υποδείξεών 
Του, θα έπαιρναν δύναμη και σοφία όπως είχε ο Δανιήλ και οι σύ-
ντροφοί του. Θα έβρισκαν ότι ο Θεός θα τους έδινε ορθή κρίση. Πολ-
λοί θα είχαν εκπλαγεί βλέποντας πόσα θα μπορούσαν να είχαν απο-
ταμιευθεί για το έργο του Θεού με πράξεις αυταπάρνησης. Τα μικρά 
ποσά αποταμιευμένα με έργα θυσίας θα κάνουν περισσότερα για την 
ανάπτυξη του έργου του Θεού παρά οι μεγάλες δωρεές που δεν έγι-
ναν με αυταπάρνηση. 

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας κρατούν στα χέρια τους 
μνημειώδεις αλήθειες. Πριν πάνω από σαράντα χρόνια ο Θεός μάς 
έδωσε ιδιαίτερο φως για την υγιεινή μεταρρύθμιση, αλλά πώς βαδί-
σαμε στο φως αυτό; Πώς αρνήθηκαν πολλοί να ζήσουν σε αρμονία 
με τις συμβουλές του Θεού; Σαν λαός, οφείλουμε να βαδίσουμε ανά-
λογα με το φως που λάβαμε. Είναι καθήκον μας να κατανοήσουμε 
και να σεβασθούμε τις αρχές της υγιεινής μεταρρύθμισης. Σχετικά με 
το θέμα της εγκράτειας, πρέπει να έχουμε το προβάδισμα έναντι των 
άλλων ανθρώπων. Και όμως υπάρχουν μεταξύ μας καλά ενημερω-
μένα μέλη της εκκλησίας, ακόμη και εργάτες του ευαγγελίου οι οποίοι 
έχουν λίγο σεβασμό για το φως που ο Θεός έδωσε στο θέμα αυτό. 
Τρώνε όπως τους αρέσει και εργάζονται όπως τους αρέσει. 
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Εκείνοι οι οποίοι είναι δάσκαλοι και προϊστάμενοι στο έργο μας, 
να λάβουν σταθερή θέση στη βιβλική βάση σχετικά με την υγιεινή 
μεταρρύθμιση, και να δώσουν ισχυρή μαρτυρία σε εκείνους οι οποίοι 
πιστεύουν ότι ζούμε στις έσχατες ημέρες της ιστορίας της γης. Μια 
διαχωριστική γραμμή πρέπει να χαραχθεί μεταξύ εκείνων οι οποίοι 
υπηρετούν το Θεό και εκείνων οι οποίοι υπηρετούν τον εαυτό τους. 

Μου δείχθηκε ότι οι αρχές που μας δόθηκαν στο ξεκίνημα του μη-
νύματος είναι τόσο σπουδαίες και πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο 
ενσυνείδητα σήμερα όσο ήταν και τότε. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι 
ποτέ δεν ακολούθησαν το φως που δόθηκε σχετικά με τη διατροφή. 
Τώρα είναι καιρός να μετακινήσουν το φως που είναι κάτω από το 
μόδιο για να φωτίσει με ολόλαμπρες ακτίνες. 

Οι αρχές της υγιεινής διαβίωσης έχουν μεγάλη σημασία για μας 
ατομικά και ως λαός. ΄Οταν για πρώτη φορά ήρθε σε μένα το μήνυμα 
της υγιεινής μεταρρύθμισης, ήμουν αδύνατη και ασθενική, υποκείμε-
νη συχνά σε περιόδους ατονίας. Παρακαλούσα θερμά το Θεό για βο-
ήθεια, και Αυτός μου παρουσίασε το μεγάλο θέμα της υγιεινής με-
ταρρύθμισης. Με δίδαξε ότι εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις εντολές Του, 
οφείλουν να έρθουν σε ιερή σχέση με Αυτόν, και ότι με εγκράτεια σε 
ό,τι τρώνε και πίνουν να κρατούν τη διάνοια και το σώμα τους στην 
πιο ευνοϊκή κατάσταση για υπηρεσία. Αυτό το φως ήταν για μένα με-
γάλη ευλογία. Έλαβα τη θέση μου ως μεταρρυθμιστής υγείας, γνωρί-
ζοντας ότι ο Κύριος θα με ενίσχυε. Σήμερα έχω καλύτερη υγεία, πα-
ρά την ηλικία μου, από ό,τι είχα στα νεανικά μου χρόνια. 

Μερικοί ανέφεραν ότι δεν ακολούθησα τις αρχές της υγιεινής με-
ταρρύθμισης όπως τις υπερασπίσθηκα με την πένα μου. Μπορώ ό-
μως να πω ότι υπήρξα πιστός μεταρρυθμιστής της υγείας. ΄Οσοι υ-
πήρξαν μέλη της οικογένειάς μου, γνωρίζουν ότι αυτό είναι αλήθεια. 

 
«Προς δόξαν Θεού» 

Δεν καθορίζουμε μια συγκεκριμένη γραμμή διατροφής να εφαρμο-
σθεί, αλλά λέμε ότι σε χώρες όπου υπάρχουν άφθονα φρούτα, δημη-
τριακά, ξηροί καρποί, η κρεοφαγία δεν είναι η ενδεδειγμένη για το 
λαό του Θεού. Μου γνωστοποιήθηκε ότι το κρέας ως τροφή έχει την 
τάση να δίνει ζωώδη στοιχεία στη φύση, να αποστερεί από τους άν-
δρες και τις γυναίκες εκείνη την αγάπη και συμπάθεια την οποία πρέ-
πει να αισθάνονται για τον καθένα και να καθυποτάσσει στα χαμηλά 
πάθη τις ανώτερες δυνάμεις της ύπαρξης. Αν κάποτε η κρεοφαγία 
ήταν υγιεινή, σήμερα είναι επισφαλής. Καρκινώματα, όγκοι, πνευμο-
νικές ασθένειες κατά μέγα μέρος προκαλούνται από την κρεοφαγία. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κρεοφαγία ως δοκιμή πι-
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στότητας, αλλά θα λαμβάναμε υπόψη την επιρροή την οποία έχουν 
επάνω στους άλλους οι διατεινόμενοι πιστοί που χρησιμοποιούν την 
κρεοφαγία. Ως αγγελιοφόροι του Θεού δε θα λέγαμε στους ανθρώ-
πους, «Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράττετέ τι, πάντα 
πράττετε εις δόξαν Θεού»; Α΄Κορ. ι΄[10]31. Δε θα φέρναμε μια θετική 
μαρτυρία κατά της ανοχής της διαστρεβλωμένης όρεξης; Οι λειτουρ-
γοί του ευαγγελίου, που κηρύττουν την πιο ιεροπρεπή αλήθεια η ο-
ποία δόθηκε ποτέ στους θνητούς, θα αποτελέσουν παράδειγμα επι-
στροφής στις κατσαρόλες με τα κρέατα της Αιγύπτου; Εκείνοι που 
ζουν με τα δέκατα από την αποθήκη του Κυρίου, θα επιτρέψουν στον 
εαυτό τους με την τρυφηλότητα να δηλητηριάσουν το ζωογόνο ρεύμα 
που ρέει στις φλέβες τους; Θα περιφρονήσουν το φως και τις προ-
ειδοποιήσεις που ο Θεός τούς έδωσε; Η υγεία του σώματος πρέπει 
να θεωρείται ουσιώδης για την αύξηση στη χάρη και την απόκτηση 
βελτιωμένου χαρακτήρα. Αν δε γίνεται σωστή φροντίδα στο στομάχι, 
θα εμποδισθεί η διαμόρφωση ενός ορθού, ηθικού χαρακτήρα. Ο ε-
γκέφαλος και τα νεύρα συμβαδίζουν με το στομάχι. Λανθασμένη 
βρώση και πόση οδηγεί σε λανθασμένη σκέψη και πράξη. 

΄Ολα τώρα δοκιμάζονται και αποδεικνύονται. Βαπτισθήκαμε εν 
Χριστώ, και αν κάνουμε το μέρος μας αποχωριζόμενοι από ό,τι θα 
μας υποβίβαζε και θα μας έκανε εκείνο που δεν πρέπει να είμαστε, 
αυτό θα αποτελούσε για μας δύναμη να αυξηθούμε εν Χριστώ, που 
είναι η ζώσα κεφαλή μας, και θα δούμε τη σωτηρία του Θεού. Μόνο 
όταν είμαστε συνετοί στις αρχές της υγιεινής διαβίωσης, θα αφυπνι-
σθούμε τελείως για να δούμε τα κακά αποτελέσματα της ακατάλλη-
λης διατροφής.  

΄Οσοι, αφού είδαν τα λάθη τους, έχουν το θάρρος να αλλάξουν τις 
συνήθειές τους, θα βρουν ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία απαιτεί 
αγώνα και καρτερικότητα. Αλλά όταν μια φορά διαμορφωθούν οι σω-
στές γεύσεις, θα διαπιστώσουν ότι η χρήση τροφών οι οποίες πα-
λαιότερα θεωρούντο ακίνδυνες, σιγά-σιγά αλλά εκ του ασφαλούς βρί-
σκονταν στη βάση της δυσπεψίας καθώς και άλλων ασθενειών. 

Πατέρες και μητέρες, αγρυπνείτε στην προσευχή. Φυλαχθείτε έ-
ντονα από την ακράτεια σε κάθε μορφή. Διδάξτε στα παιδιά σας τις 
αρχές της αληθινής υγιεινής μεταρρύθμισης. Διδάξτε σε αυτά ποια 
πράγματα πρέπει να αποφεύγουν για να διαφυλάξουν την υγεία 
τους. Ήδη η οργή του Θεού άρχισε να επισκέπτεται τα τέκνα της ανυ-
πακοής. Τι εγκλήματα, τι αμαρτίες, τι άδικες πράξεις αποκαλύπτονται 
από κάθε πλευρά! Σαν λαός οφείλουμε να εξασκήσουμε μεγάλη φρο-
ντίδα για να φυλαχθούν τα παιδιά μας από αχρείους συντρόφους. 
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Διδάσκοντας αρχές υγείας 
Πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να μάθουν 

οι άνθρωποι τις αρχές της υγιεινής μεταρρύθμισης. Πρέπει να ιδρυ-
θούν σχολές μαγειρικής, και από σπίτι σε σπίτι να δοθεί η τέχνη μα-
γειρέματος της ωφέλιμης τροφής. Ηλικιωμένοι και νέοι θα όφειλαν να 
μάθουν πώς να μαγειρεύουν πιο απλά. ΄Οπου η αλήθεια παρουσιά-
ζεται, οι άνθρωποι πρέπει να διδαχθούν πώς να ετοιμάζουν τροφή 
απλά αλλά με ορεκτικό τρόπο. Πρέπει να τους δειχθεί ότι η θρεπτική 
διατροφή μπορεί να εξασφαλισθεί χωρίς τη χρήση τροφών με κρέας. 

Διδάξτε στους ανθρώπους ότι είναι καλύτερα να γνωρίζουν πώς 
να διατηρηθούν καλά, παρά πώς να θεραπευθούν. Οι γιατροί μας ας 
είναι συνετοί παιδαγωγοί, προειδοποιώντας όλους να μην επιδίδο-
νται στην τρυφηλότητα, και δείχνοντας ότι η αποχή από πράγματα 
που ο Θεός έχει απαγορεύσει, είναι ο μόνος τρόπος να προλάβουν 
τη φθορά του σώματος και του πνεύματος. 

Πολύ τακτ και πολλή διακριτικότητα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
στην ετοιμασία θρεπτικής τροφής για να αντικαταστήσει εκείνη η ο-
ποία παλαιότερα αποτελούσε τη διατροφή εκείνων που μαθαίνουν 
τώρα να είναι υγιεινοί μεταρρυθμιστές. Θα απαιτηθεί πίστη στο Θεό, 
ζέση στις προθέσεις, και προθυμία αλληλοβοήθειας. Ένα διαιτολόγιο 
από το οποίο λείπουν τα απαραίτητα συστατικά για τη θρέψη, προ-
σάπτει μομφή στο έργο της υγιεινής μεταρρύθμισης. Είμαστε θνητοί, 
και οφείλουμε να εφοδιάζουμε τον εαυτό μας με τροφές που θα δί-
νουν την κατάλληλη θρέψη στο σώμα μας. 

 
Ακρότητες στη δίαιτα 

Μερικοί από το λαό μας, ενώ ενσυνείδητα απέχουν να τρώνε ακα-
τάλληλες τροφές, αμελούν να εφοδιάσουν το σώμα τους με στοιχεία 
αναγκαία για τη συντήρηση του σώματος. ΄Οσοι έχουν ακραία άπο-
ψη της υγιεινής μεταρρύθμισης, κινδυνεύουν να ετοιμάσουν άνοστα 
γεύματα, τόσο άνοστα που δεν ικανοποιούν. Η τροφή πρέπει να ε-
τοιμάζεται με τρόπο που να είναι και νόστιμη και θρεπτική. Δεν πρέ-
πει να αφαιρείται από τον οργανισμό ό,τι αυτό χρειάζεται. Χρησιμο-
ποιώ λίγο αλάτι, και πάντοτε έχω, επειδή το αλάτι, αντί να είναι επι-
βλαβές, είναι πραγματικά αναγκαίο για το αίμα. Τα λαχανικά θα γίνο-
νταν νόστιμα με λίγο γάλα ή λίγη κρέμα, ή κάτι παρόμοιο.  

Ενώ δόθηκε προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους ασθένειας 
που προκαλεί το βούτυρο και το κακό της ελεύθερης χρήσης των 
αβγών από τα μικρά παιδιά, όμως δε θα θεωρούσαμε παραβίαση 
αρχών να χρησιμοποιήσουμε αβγά από κότες οι οποίες είναι καλο-
φροντισμένες και σωστά ταϊσμένες. Τα αυγά έχουν ιδιότητες που εί-
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ναι θεραπευτικοί παράγοντες και αντιδρούν σε ορισμένα δηλητήρια. 
Μερικοί απέχοντας από το γάλα, τα αυγά και το βούτυρο, απέτυ-

χαν να εφοδιάσουν τον οργανισμό με κατάλληλη διατροφή, και σαν 
αποτέλεσμα αδυνάτισαν και έγιναν ανίκανοι προς εργασία. Έτσι, η 
υγιεινή μεταρρύθμιση οδηγήθηκε στην ανυποληψία. Το έργο που 
προσπαθήσαμε να οικοδομήσουμε στερεά, μπερδεύθηκε με ξένα 
πράγματα που ο Θεός δε ζήτησε, και οι ενέργειες της εκκλησίας 
τραυματίσθηκαν. Αλλά ο Θεός θα επέμβει για να προλάβει τα αποτε-
λέσματα από αυτές τις επίμονες ιδέες. Το ευαγγέλιο είναι να φέρει σε 
αρμονία την αμαρτωλή φυλή. Είναι να φέρει τους πλουσίους και τους 
φτωχούς μαζί στα πόδια του Ιησού.  

Θα έρθει καιρός που οφείλουμε να παραμερίσουμε μερικά από τη 
διατροφή μας τα οποία τώρα χρησιμοποιούμε, όπως γάλα, κρέμα και  
αβγά. Αλλά δεν είναι ανάγκη να βρεθούμε σε αμηχανία με πρόωρους 
και ακραίους περιορισμούς. Περιμένετε μέχρις ότου οι περιστάσεις το 
απαιτήσουν, και ο Κύριος θα ετοιμάσει τον τρόπο γι’αυτό. 

Για να επιτύχουν στη διακήρυξη των αρχών της υγιεινής μεταρ-
ρύθμισης, οφείλουν να κάνουν το Λόγο του Θεού οδηγό και σύμβου-
λο. Μόνο καθώς το κάνουν, οι δάσκαλοι της υγιεινής μεταρρύθμισης 
θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση. Θα δώσουμε κακή μαρτυρία για 
την υγιεινή μεταρρύθμιση όταν δε χρησιμοποιούμε ωφέλιμη, νόστιμη 
τροφή στη θέση των επιζήμιων ειδών διατροφής που έχουμε παρα-
μερίσει. Με κανέναν τρόπο μην ενθαρρύνετε την όρεξη για διεγερτι-
κά. Να τρώτε μόνο απλές, ωφέλιμες τροφές, και να ευχαριστείτε συ-
νεχώς το Θεό για τις αρχές της υγιεινής μεταρρύθμισης. Σε όλα τα 
πράγματα να είστε αληθείς, και θα κερδίσετε πολύτιμες νίκες. 

 
Διατροφή σε διάφορες χώρες 

Ενώ πασχίσουμε να καταπολεμήσουμε τη λαιμαργία και την α-
κράτεια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις συνθήκες στις οποίες η αν-
θρώπινη οικογένεια υπόκειται. Ο Θεός έχει προβλέψει για εκείνους 
που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. ΄Οσοι επιθυμούν να είναι 
συνεργάτες του Θεού, οφείλουν να εξετάσουν προσεκτικά πριν κα-
θορίσουν ακριβώς ποιες τροφές μπορούν ή δεν μπορούν να κατανα-
λωθούν. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις μάζες. Η υγιεινή μεταρ-
ρύθμιση στην πιο ακραία μορφή της αν διδαχθεί σε εκείνους στους ο-
ποίους οι περιστάσεις απαγορεύουν την αποδοχή της, θα δημιουρ-
γήσει περισσότερη ζημιά αντί καλό. Καθώς κηρύττω το ευαγγέλιο 
στους φτωχούς, έλαβα την υπόδειξη να τους λέω να τρώνε ό,τι είναι 
πιο θρεπτικό. Δεν μπορώ να τους πω: «Πρέπει να τρώτε αβγά, ή 
γάλα, ή κρέμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε βούτυρο στην ετοιμα-
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σία του φαγητού.» Το ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί στους φτωχούς, 
αλλά δεν είναι καιρός ακόμη να επιβληθεί μια αυστηρή διατροφή. 

 
Ένας κόσμος σε δισταγμό 

Οι ποιμένες οι οποίοι αισθάνονται ελεύθεροι να ικανοποιούν την 
όρεξη, είναι πολύ κατώτεροι σε επίπεδο. Ο Θεός τούς θέλει να είναι 
υγιεινοί μεταρρυθμιστές. Να ζουν σύμφωνα με το φως που τους δό-
θηκε στο θέμα αυτό. Αισθάνομαι θλίψη όταν βλέπω εκείνους που 
όφειλαν να είναι ζηλωτές για τις αρχές μας της υγείας, και όμως δεν 
έχουν πεισθεί για τον ορθό τρόπο ζωής. Προσεύχομαι ο Κύριος να 
εγχαράξει στη διάνοιά τους ότι αντιμετωπίζουν μεγάλη απώλεια. Αν 
τα πράγματα ήσαν όπως έπρεπε να είναι στα σπίτια που συνθέτουν 
τις εκκλησίες μας, θα είχαμε διπλασιάσει το έργο για τον Κύριο. 

 
΄Οροι για να απαντηθεί η προσευχή 

Για να καθαρισθούν και να παραμείνουν καθαροί, οι Αντβεντιστές 
της Εβδόμης Ημέρας οφείλουν να έχουν το ΄Αγιο Πνεύμα στην καρ-
διά τους και στα σπίτια τους. Ο Κύριος μου έδωσε φως πως όταν ο 
σημερινός Ισραήλ ταπεινωθεί ενώπιόν Του, και καθαρίσει το ναό της 
ψυχής από όλη τη βεβήλωση, θα ακούσει τις προσευχές του υπέρ 
των ασθενών και θα ευλογήσει χρησιμοποιώντας δική Του θεραπεία 
για την ασθένεια. ΄Οταν με πίστη ο ανθρώπινος παράγοντας κάνει 
ό,τι μπορεί για την καταπολέμηση της ασθένειας, χρησιμοποιώντας 
τις απλές μεθόδους νοσηλείας που ο Θεός προμήθευσε, οι προσπά-
θειές του θα ευλογηθούν από το Θεό. 

Αν, μετά από τόσο φως που δόθηκε, ο λαός του Θεού θα υπο-
θάλπει κακές συνήθειες ικανοποιώντας το εγώ και αρνούμενος τη με-
ταρρύθμιση, θα υποστεί τις βέβαιες συνέπειες της παράβασης. Αν  
είναι αποφασισμένος να ικανοποιεί διεστραμμένες ορέξεις με όποιο 
κόστος, ο Θεός δε θα τον σώσει με θαύμα από τις συνέπειες της ε-
ντρύφησής του. «Εν λύπη θέλετε κοίτεσθε.» Ησ. ν΄[50]11. 

΄Οσοι αλαζονικά λένε: «Ο Κύριος με θεράπευσε, δε χρειάζομαι να 
περιορίσω τη διατροφή μου, μπορώ να τρώγω και να πίνω όπως 
μου αρέσει», θα χρειασθούν σύντομα στο σώμα και στην ψυχή την 
παλινορθωτική δύναμη του Θεού. Επειδή ο Κύριος με τη χάρη Του 
σας θεράπευσε, ας μη σκέπτεσθε ότι μπορείτε να συνδεθείτε με 
πράξεις αυταρέσκειας του κόσμου. Κάνετε όπως ο Χριστός έδωσε 
εντολή μετά το θεραπευτικό Του έργο: «Ύπαγε και εις το εξής μη 
αμάρτανε.» Ιωάν. η΄[8]11. Η όρεξη ας μην είναι ο θεός σας. 

Ο Κύριος έδωσε το λόγο Του στον αρχαίο Ισραήλ, πως αν υπή-
κουαν αποκλειστικά σε Αυτόν, και εκτελούσαν όλες τις εντολές Του, 
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θα τους διαφύλαττε από όλες τις ασθένειες, αυτές που είχε επιφέρει 
στους Αιγυπτίους. Αλλά αυτή η υπόσχεση είχε δοθεί υπό τον όρο της 
υπακοής. Αν οι Ισραηλίτες έδειχναν υπακοή στις οδηγίες που έλαβαν 
και επωφελούντο από τα πλεονεκτήματα των οδηγιών, θα ήσαν το 
εγχειρίδιο υγείας και ευημερίας του κόσμου. Οι Ισραηλίτες απέτυχαν 
να εκπληρώσουν την πρόθεση του Θεού, και έτσι απέτυχαν να λά-
βουν τις ευλογίες που μπορούσαν να είναι δικές τους. Αλλά ο Ιωσήφ, 
ο Δανιήλ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, και πολλοί άλλοι είναι για μας ευγενή 
παραδείγματα αποτελεσμάτων του αληθινού σχεδίου ζωής. Με την 
ίδια πιστότητα σήμερα θα δημιουργήσουμε ίδια αποτελέσματα. Για 
μας έχει γραφεί: «Σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιερά-
τευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός διά να εξαγ-
γείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το 
θαυμαστόν αυτού φως.» Α΄Πέτρ. β΄[2]9. 

 
Υποταγή του εγώ και ανάπαυση 

Ω, πόσοι χάνουν τις πλουσιότατες ευλογίες τις οποίες ο Θεός έχει 
αποθηκευμένες για εκείνους σε υγεία και πνευματικά χαρίσματα! Υ-
πάρχουν ψυχές που αγωνίζονται για ειδικές νίκες και ειδικές ευλογίες 
για να μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Προς το σκοπό αυτόν πά-
ντοτε αισθάνονται ότι οφείλουν να κάνουν αγωνιώδη πάλη με προ-
σευχή και δάκρυα. ΄Οταν αυτά τα πρόσωπα ερευνούν τη Γραφή με 
προσευχή για να γνωρίσουν το εκφρασμένο θέλημα του Θεού, και το 
κάνουν ολόκαρδα και χωρίς επιφύλαξη ή με τρυφηλότητα, θα βρουν 
ανάπαυση. ΄Ολη η αγωνία, όλα τα δάκρυα, όλοι οι αγώνες δε θα 
τους φέρουν τις ευλογίες που λαχταρούν. Πρέπει να καθυποταχθεί ε-
ξολοκλήρου το εγώ. Οφείλουν να κάνουν το έργο όπως αυτό παρου-
σιάζεται, παίρνοντας στην κατοχή την αφθονία της χάρης του Θεού 
που εξασφαλίζεται σε όσους τη ζητούν με πίστη. 

Ο Ιησούς είπε: «Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή 
εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ’ημέραν, και ας με α-
κολουθή.» Λουκ, θ΄[9]23. Ας ακολουθήσουμε το Σωτήρα στην απλό-
τητα και στην αυταπάρνησή Του. Ας ανυψώσουμε τον ΄Ανθρωπο του 
Γολγοθά με λόγια και με άγια ζωή. Ο Σωτήρας έρχεται πολύ κοντά σε 
εκείνους οι οποίοι αφιερώνονται στο Θεό. Εάν ποτέ υπήρξε εποχή 
που χρειαζόμασταν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά 
και στη ζωή μας, είναι τώρα. Ας πιασθούμε από αυτή τη θεία δύναμη 
για ισχύ να βιώσουμε μια ζωή αγιότητας και υποταγής του εγώ. 

Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι το βιβλίο μαθητείας. Ο Κύριος 
είναι ο βοηθός μας και ο Θεός μας. Ας προσβλέπουμε σε Αυτόν για 
να ανοίξει το δρόμο να φέρουμε σε πέρας τα σχέδιά μας. 
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ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ζούμε στις έσχατες ημέρες. Το τέλος των πάντων έφθασε. Τα ση-

μεία που προείπε ο Χριστός ταχέως εκπληρώνονται. Μπροστά μας 
υπάρχουν θυελλώδεις καιροί, αλλά ας μην εκφέρουμε λόγους απι-
στίας ή αποθάρρυνσης. Εκείνος ο οποίος κατανοεί τις ανάγκες της 
κατάστασης, διευθετεί ώστε πλεονεκτήματα να φθάσουν στους εργά-
τες στα διάφορα μέρη για να τους καταστήσουν πιο αποτελεσματι-
κούς να αφυπνίσουν την προσοχή των ανθρώπων. Γνωρίζει τις ανά-
γκες των πιο αδύνατων του ποιμνίου Του, και στέλνει το δικό Του 
μήνυμα «εις τας οδούς και τους φραγμούς». Μας αγαπάει με αιώνια 
αγάπη. Ας θυμόμαστε ότι φέρνουμε ένα μήνυμα θεραπείας σε έναν 
κόσμο γεμάτο με αρρωστημένες από την αμαρτία ψυχές. Μπορεί ο 
Θεός να αυξήσει την πίστη μας και να μας βοηθήσει να δούμε ότι 
επιθυμεί να εξοικειωθούμε με τη διακονία Του της θεραπείας και με 
το θρόνο της χάρης. Επιθυμεί το φως της χάρης Του να ακτινοβολή-
σει από πολλά μέρη. 

 
Θεραπευτήρια ως ιεραποστολικοί παράγοντες 

Υπάρχουν ψυχές σε πολλά μέρη που δεν άκουσαν ακόμη το μή-
νυμα. Στο εξής το ιατρικό ιεραποστολικό έργο πρέπει να προωθηθεί 
με θέρμη η οποία ποτέ δεν έγινε στο παρελθόν. Αυτό το έργο είναι η 
θύρα μέσα από την οποία η αλήθεια πρέπει να έχει πρόσβαση στις 
μεγαλουπόλεις, και θεραπευτήρια να ιδρυθούν σε πολλά μέρη. 

Το έργο του θεραπευτηρίου είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μέ-
σα για να προσεγγίσουμε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Τα θερα-
πευτήριά μας είναι το δεξί χέρι του ευαγγελίου που ανοίγει δρόμους 
μέσα από τους οποίους η πάσχουσα ανθρωπότητα μπορεί να προ-
σεγγισθεί με τα χαρούμενα νέα της θεραπείας διαμέσου του Χριστού. 
Στα ιδρύματα αυτά οι ασθενείς μπορούν να μάθουν να εναποθέτουν 
τις περιπτώσεις τους στο μεγάλο Ιατρό, ο οποίος θα συνεργασθεί με 
τις σοβαρές προσπάθειες για να ανακτηθεί η υγεία, φέρνοντας σε 
αυτούς τη θεραπεία της ψυχής καθώς και τη θεραπεία του σώματος. 

Ο Χριστός δεν είναι πια στον κόσμο προσωπικά για να πηγαίνει 
σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά μας θεραπεύοντας τους ασθενείς, 
αλλά ανέθεσε σε μας να προωθήσουμε το ιατρικό έργο που Αυτός 
άρχισε. Στο έργο αυτό οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Πρέπει να 
εγκατασταθούν ιδρύματα για τη φροντίδα των ασθενών, όπου άν-
δρες και γυναίκες που υποφέρουν από ασθένειες να τεθούν κάτω α-
πό τη φροντίδα των θεοφοβούμενων γιατρών και νοσηλευτριών, και 
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να θεραπευθούν χωρίς φάρμακα. 
Μου έχει υποδειχθεί ότι δεν μπορούμε να αναβάλουμε το έργο 

που χρειάζεται να γίνει για τη γραμμή της υγιεινής μεταρρύθμισης. 
Με το έργο αυτό μπορούμε να προσεγγίσουμε ψυχές «εις τας οδούς 
και τους φραγμούς». Μου δόθηκε ιδιαίτερο φως ότι στα θεραπευτή-
ριά μας πολλές ψυχές θα λάβουν την παρούσα αλήθεια και θα υπα-
κούσουν σε αυτή. Στα ιδρύματα αυτά άνδρες και γυναίκες πρέπει να 
διδαχθούν πώς να φροντίζουν το σώμα τους, και συγχρόνως πώς να 
γίνουν ισχυροί στην πίστη. Πρέπει να διδαχθούν τι σημαίνει να τρώνε 
τη σάρκα και να πίνουν το αίμα του Υιού του Θεού. Ο Χριστός είπε: 
«Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή 
είναι.» Ιωάν. ς΄[6]63. 

Τα θεραπευτήριά μας πρέπει να είναι σχολεία στα οποία οι διδα-
σκαλίες θα δίνονται με ιατρική ιεραποστολική κατεύθυνση. Πρέπει να 
φέρουν στις πνευματικά άρρωστες ψυχές τα φύλλα του δένδρου της 
ζωής, τα οποία αποκαθιστούν σε αυτές την ειρήνη, την ελπίδα και 
την πίστη στον Ιησού.  

Ας προωθηθεί το έργο του Κυρίου. Ας προωθηθεί το ιεραποστο-
λικό ιατρικό και το εκπαιδευτικό έργο. Είμαι βεβαία ότι αυτή είναι η 
μεγάλη έλλειψή μας – θερμοί, αφοσιωμένοι, νοήμονες, ικανοί εργά-
τες. Σε κάθε μεγαλούπολη πρέπει να αντιπροσωπεύεται το αληθινό 
ιατρικό ιεραποστολικό έργο. Πολλοί τώρα ας ρωτήσουν: «Κύριε, τι 
θέλεις να κάμω;» Πράξ. θ΄(9)6. Η πρόθεση του Κυρίου είναι, η μέθο-
δος της θεραπείας χωρίς φάρμακα να τονισθεί σε κάθε μεγαλούπολη 
από τα ιατρικά μας ιδρύματα. Ο Θεός επενδύει με άγια αξιοπρέπεια 
εκείνους οι οποίοι προχωρούν και προχωρούν σε κάθε μέρος όπου 
μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ο Σατανάς θα καταστήσει το έργο 
όσο γίνεται δυσκολότερο, αλλά η θεία δύναμη θα συνοδεύει όλους 
τους ειλικρινείς εργάτες. Οδηγούμενοι από το χέρι του ουράνιου Πα-
τέρα μας, ας προχωρήσουμε, εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία να 
επεκτείνουμε το έργο του Θεού. 

Ο Κύριος λέει σε όλους τους ιατρικούς ιεραποστόλους: «Πηγαίνε-
τε σήμερα στον αμπελώνα μου να σώσετε ψυχές.» Ο Θεός ακούει τις 
προσευχές όλων οι οποίοι Τον αναζητούν αληθινά. Έχει τη δύναμη 
που όλοι χρειαζόμαστε. Γεμίζει την καρδιά με αγάπη, και χαρά, και 
ειρήνη, και αγιότητα. Ο χαρακτήρας πρέπει συνεχώς να αναπτύσσε-
ται. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε χρόνο εργαζόμενοι σε αντίθετες 
προς το Θεό επιδιώξεις. 

Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι, έχοντας συνδεθεί στο παρελθόν με 
τα θεραπευτήριά μας, βρίσκουν επωφελές να τοποθετηθούν κοντά 
στα ιδρύματα αυτά, και κλείνουν τα μάτια τους στο μεγάλο αγρό, τον 
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παραμελημένο και ακαλλιέργητο, στον οποίο μια ανιδιοτελής εργασία 
θα ήταν ευλογία για πολλούς. Ιεραπόστολοι γιατροί μπορούν να εξα-
σκήσουν μια επιρροή που ανυψώνει, εκλεπτύνει και αγιάζει. Γιατροί 
που δεν το κάνουν, καταχρώνται τις δυνάμεις τους και κάνουν ένα 
έργο που ο Θεός απορρίπτει. 

 
Η εκπαίδευση των εργατών 

Εάν ποτέ ο Κύριος μίλησε χρησιμοποιώντας εμένα, μιλάει όταν 
λέω ότι οι εργάτες που απασχολούνται στον εκπαιδευτικό τομέα, 
στον ποιμαντορικό τομέα και στον ιατρικό ιεραποστολικό τομέα, να 
είναι σαν μια ομάδα, εργαζόμενοι κάτω από την επίβλεψη του Θεού, 
βοηθώντας και ευλογώντας ο ένας τον άλλον. 

Εκείνοι οι οποίοι σχετίζονται με τα σχολεία και τα θεραπευτήριά 
μας, πρέπει να εργάζονται με ανυπόκριτη ζέση. Το έργο το οποίο 
γίνεται με τη φροντίδα του Αγίου Πνεύματος, από αγάπη για το Θεό 
και για την ανθρωπότητα, θα φέρει τη θεία σφραγίδα και θα αφήσει 
το αποτύπωμά της στις ανθρώπινες διάνοιες. 

Ο Κύριος καλεί τους νέους μας να φοιτήσουν στα σχολεία μας, και 
γρήγορα να καταστούν κατάλληλοι για υπηρεσία. Σε διάφορα μέρη, 
έξω από τις πόλεις πρέπει να εγκατασταθούν τα σχολεία, όπου οι 
νέοι μας μπορούν να λάβουν μια εκπαίδευση, η οποία θα τους ετοι-
μάσει για να πάνε να κάνουν ευαγγελιστικό και ιατρικό ιεραποστολικό 
έργο. 

Πρέπει να δοθεί στον Κύριο η ευκαιρία να δείξει στους ανθρώ-
πους το καθήκον τους, και να εργασθεί επάνω στις διάνοιές τους. 
Κανένας δε δεσμεύεται να υπηρετήσει για ένα χρονικό διάστημα κά-
τω από την οδηγία μιας ομάδας ανθρώπων ή σε έναν ειδικό κλάδο 
του έργου του Κυρίου, γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα καλέσει ανθρώπους, 
όπως στα παλιά κάλεσε τους ταπεινούς ψαράδες, και ο Ίδιος θα τους 
δώσει κατευθύνσεις σχετικά με τον αγρό της εργασίας τους και με τις 
μεθόδους που πρέπει να ακολουθήσουν. Θα καλέσει ανθρώπους 
από το άροτρο και από άλλες ασχολίες, για να δώσουν τον έσχατο 
τόνο προειδοποίησης προς τις ψυχές που χάνονται. Υπάρχουν πολ-
λοί τρόποι για να εργασθεί κανείς για τον Κύριο, και ο μεγάλος Διδά-
σκαλος θα διανοίξει τη νόηση αυτών των εργατών, καθιστώντας τους 
ικανούς να δουν θαυμαστά πράγματα στο έργο Του. 

 
Νοσηλευτικό προσωπικό ως ευαγγελιστές 

Ο Χριστός, ο μεγάλος Ιατρός Ιεραπόστολος, είναι το παράδειγμά 
μας. Γι’Αυτόν είναι γραμμένο ότι «περιήρχετο ο Ιησούς όλην την Γα-
λιλαίαν, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών, και κηρύττων το ευαγ-
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γέλιον της βασιλείας, και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθέ-
νειαν μεταξύ του λαού.» Ματθ. δ΄[4]23. Θεράπευε τους ασθενείς και 
κήρυττε το ευαγγέλιο. Στην υπηρεσία Του, η θεραπεία και η διδασκα-
λία συμβάδιζαν. Και σήμερα πρέπει να συμβαδίζουν. 

Οι νοσηλεύτριες που έχουν εκπαιδευθεί στα ιδρύματά μας, πρέ-
πει να είναι κατάλληλες να πάνε ως ιατροευαγγελιστές ιεραπόστολοι, 
ενώνοντας τη διακονία του Λόγου με τη θεραπεία του σώματος. 

Οφείλουμε να κάνουμε το φως μας να λάμψει μέσα στο ηθικό 
σκοτάδι. Πολλοί που τώρα είναι στο σκοτάδι, καθώς βλέπουν αντα-
νάκλαση από το Φως του κόσμου, θα συνειδητοποιήσουν ότι υπάρ-
χει ελπίδα σωτηρίας. Το φως σας ίσως να είναι μικρό, αλλά να θυ-
μάστε ότι γι’αυτό που ο Θεός σας έδωσε, σας καθιστά υπεύθυνους 
να το κάνετε να φωτίσει. Κάποιος μπορεί να πήρε φως από σας. Αλ-
λά το δικός σας φως να είναι η αιτία να οδηγήσει άλλους έξω από το 
σκοτάδι. 

Γύρω μας υπάρχουν ανοιχτές πόρτες για υπηρεσία. Οφείλουμε 
να γνωρισθούμε με τους γείτονές μας και να επιζητήσουμε να τους 
ελκύσουμε στο Χριστό. Καθώς το κάνουμε, θα μας επιδοκιμάσει και 
θα συνεργασθεί μαζί μας. 

Συχνά οι κάτοικοι μιας πόλης όπου ο Χριστός εργάσθηκε, ήθελαν 
να μείνει κοντά τους και να εργάζεται μεταξύ αυτών. Αλλά Αυτός τους 
έλεγε ότι έπρεπε να πάει σε πόλεις όπου δεν είχαν ακούσει τις αλή-
θειες τις οποίες έπρεπε να παρουσιάσει. Αφού είχε δώσει την αλή-
θεια σε αυτούς σε έναν τόπο, τους άφηνε να οικοδομήσουν επάνω 
σε όσα τους είχε δώσει, ενώ ο Ίδιος πήγαινε σε άλλο τόπο. Αυτοί 
στους οποίους άφησε το έργο Του σήμερα, οφείλουν να ακολουθή-
σουν τις δικές Του μεθόδους εργασίας. Οφείλουμε να πάμε από τό-
πο σε τόπο, μεταφέροντας το μήνυμα. Μόλις η αλήθεια κηρυχθεί σε 
έναν τόπο, οφείλουμε να πάμε να ενημερώσουμε άλλους.  

Πρέπει να υπάρχουν ομάδες οργανωμένες και εκπαιδευμένες ε-
πιμελώς να εργασθούν ως νοσηλεύτριες, ως ευαγγελιστές, ως ποιμέ-
νες, ως ιεροκήρυκες, ως βιβλιοευαγγελιστές, ως σπουδαστές του ευ-
αγγελίου, για να τελειοποιήσουν ένα χαρακτήρα κατά τη θεία ομοιό-
τητα. Τώρα πρέπει να είναι η πρόθεσή μας να ετοιμασθούμε για να 
λάβουμε την ανώτερη εκπαίδευση από την εξ Ύψους μαθητεία. 

Από τις κατευθύνσεις που ο Κύριος μου έδωσε κατά καιρούς, 
γνωρίζω ότι θα υπάρχουν εργάτες που κάνουν ιατροευαγγελιστικές 
περιοδείες ανάμεσα σε κωμοπόλεις και χωριά. Εκείνοι οι οποίοι κά-
νουν αυτό το έργο, θα έχουν πλούσια συγκομιδή ψυχών, και από 
υψηλές και από χαμηλές τάξεις. Η μέθοδος για το έργο αυτό ετοιμά-
ζεται καλύτερα με τις προσπάθειες των πιστών βιβλιοευαγγελιστών. 
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Πολλοί θα κληθούν στον αγρό να εργασθούν από σπίτι σε σπίτι, 
δίνοντας βιβλικά αναγνώσματα και προσευχόμενοι με τους ενδιαφε-
ρομένους. 

Οι ποιμένες οι οποίοι απέκτησαν την πείρα στο κήρυγμα του Λό-
γου, ας μάθουν να δίνουν απλές ιατρικές βοήθειες, και έτσι να εργα-
σθούν συνετά ως ιατροευαγγελιστές ιεραπόστολοι. 

Τώρα χρειάζονται εργάτες – ιατροευαγγελιστές ιεραπόστολοι. Δεν 
μπορείτε να διαθέσετε χρόνια για την ετοιμασία. Πόρτες που τώρα 
είναι ανοικτές για την αλήθεια, γρήγορα θα κλείσουν για πάντα. Τώρα 
φέρετε το μήνυμα. Μην περιμένετε, επιτρέποντας τον εχθρό να πάρει 
στην κατοχή του αγρούς που τώρα είναι ανοικτοί μπροστά σας. Μι-
κρές ομάδες ας προχωρήσουν να κάνουν το έργο το οποίο ο Χρι-
στός ανέθεσε στους μαθητές Του. Ας εργασθούν ως ευαγγελιστές, 
σκορπίζοντας τα έντυπά μας και μιλώντας για την αλήθεια σε όσους 
συναντούν. Ας προσεύχονται για τους ασθενείς, ας έρχονται αρωγοί 
στις ανάγκες τους, όχι με φάρμακα, αλλά με φυσικά μέσα, και διδά-
σκοντας πώς να ξανακερδίσουν την υγεία και να αποφύγουν την α-
σθένεια. 
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ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΛΟΜΑ ΛΙΝΤΑ 

 
Καθώς παρευρισκόμουν στο Γενικό Συμβούλιο το 1905 στην 

Ουάσινγκτον, έλαβα ένα γράμμα από τον Α. Μπάρντεν, στο οποίο 
περιέγραφε ένα κτήμα που βρήκε εξήμισυ χιλιόμετρα από την περιο-
χή Ρέντλαντς. Καθώς διάβασα το γράμμα του, εντυπωσιάσθηκα που 
αυτό ήταν ένα από τα μέρη που είχα δει σε όραμα, και αμέσως του 
τηλεγράφησα να καπαρώσει το κτήμα χωρίς αναβολή. Αργότερα, 
όταν επισκέφθηκα το κτήμα, το αναγνώρισα σαν ένα από τα μέρη 
που είχα δει σε όραμα περίπου δύο χρόνια πριν. Πόση ευγνωμοσύ-
νη αισθάνομαι στον Κύριο το Θεό μας για τον τόπο αυτόν! 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Λόμα Λίντα είναι η ευχάρι-
στη ποικιλία του γοητευτικού τοπίου από κάθε πλευρά. Η εκτενής 
θέα της κοιλάδας και του βουνού είναι υπέροχη. Αλλά το πιο σπου-
δαίο από το υπέροχο τοπίο, τα όμορφα κτίρια και τις μεγάλες εκτά-
σεις είναι η πυκνοκατοικημένη περιοχή κοντά στο ίδρυμα αυτό, και η 
ευκαιρία να γνωστοποιήσουμε έτσι σε πολλούς ανθρώπους τη γνώ-
ση του μηνύματος του τρίτου αγγέλου. Οφείλουμε να έχουμε διαυγή 
πνευματική διορατικότητα, ειδεμή θα αποτύχουμε να διακρίνουμε τη 
Θεία Πρόνοια που ετοιμάζει το δρόμο μας να φωτίσουμε τον κόσμο. 

Με την κατοχή αυτού του χώρου, έρχεται η βαριά ευθύνη να προ-
βούμε στην κατασκευή ιδρύματος εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η Λόμα 
Λίντα να μην είναι μόνο θεραπευτήριο, αλλά και εκπαιδευτικό κέντρο. 
Μια σχολή πρέπει να εγκατασταθεί εδώ για την εκπαίδευση ιατροευ-
αγγελιστών ιεραποστόλων. Πολλά εντάσσονται στο έργο αυτό, και το 
κυριότερο είναι να γίνει σωστή αρχή. Ο Κύριος έχει ιδιαίτερο έργο για 
τον αγρό αυτόν. Μου υποδείχθηκε να καλέσω το ζεύγος Χάσκελ να 
μας βοηθήσουν για ένα καλό ξεκίνημα ενός έργου όμοιου με αυτό 
που έκαναν στο Αβοντέιλ της Αυστραλίας. Έμπειροι εργάτες συ-
γκατατέθηκαν να ενωθούν με τις δυνάμεις στη Λόμα Λίντα για να δια-
μορφώσουν το σχολείο που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Καθώς προ-
χωρούν με πίστη, ο Κύριος θα προπορεύεται, ετοιμάζοντας την οδό. 

Σχετικά με το σχολείο θα έλεγα: Να το κάνετε ειδικά ισχυρό στην 
εκπαίδευση νοσηλευτριών και ιατρών. Στις ιατρικές ιεραποστολικές 
σχολές, πολλοί εργάτες οφείλουν να καταρτισθούν στην ιατρική για 
να εργασθούν ως ιατροευαγγελιστές ιεραπόστολοι. Αυτή η εκπαί-
δευση που ο Κύριος όρισε, είναι σε αρμονία με τις αρχές της πραγ-
ματικά ανώτερης παιδείας. Ακούμε πολλά για την ανώτερη παιδεία. 
Αυτή είναι να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού, έχοντας πρότυπο 
το παράδειγμα που έδωσε όταν ήταν στον κόσμο. Δεν μπορούμε να 
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αποκτήσουμε μια παιδεία ανώτερη από αυτή, διότι αυτή η τάξη της 
εκπαίδευσης θα κάνει τους ανθρώπους συνεργάτες του Θεού. 

Να έχουμε υψηλότερη εκπαίδευση, είναι να έχουμε ζωντανή έ-
νωση με το Χριστό. Ο Χριστός πήρε τους αγράμματους ψαράδες α-
πό τις βάρκες και τα δίκτυά τους και τους ένωσε μαζί Του καθώς τα-
ξίδευε από τόπο σε τόπο, διδάσκοντας το πλήθος και καλύπτοντας 
τις ανάγκες του. Καθισμένος σε κάποιο βράχο ή σε υπερυψωμένο 
σημείο, καλούσε τους μαθητές γύρω Του και τους δίδασκε, και σε λί-
γο εκατοντάδες άνθρωποι θα άκουαν τα λόγια Του. Υπάρχουν πολ-
λοί - άνδρες και γυναίκες - που νομίζουν ότι γνωρίζουν όσα αξίζουν 
να γνωρίζονται, ενώ έχουν ανάγκη να καθίσουν ταπεινά στα πόδια 
του Ιησού και να μάθουν από Αυτόν που έδωσε τη ζωή Του για να 
λυτρώσει τον αμαρτωλό κόσμο. ΄Ολοι χρειαζόμαστε το Χριστό, Αυ-
τόν που άφησε τις βασιλικές αυλές απεκδυόμενος τη βασιλική στολή 
και το διάδημα της μεγαλειότητάς Του στον ουρανό και ενδυόμενος 
την ανθρωπότητα. Ο Υιός του Θεού ήρθε ως βρέφος, για να κατα-
νοήσει τις εμπειρίες της ανθρωπότητας και να γνωρίσει πώς να τις 
αντιμετωπίσει. Γνωρίζει τις ανάγκες των παιδιών. Στην αρχή της δια-
κονίας Του δεν επέτρεψε να εμποδισθούν αυτά να έρθουν κοντά 
Του. Είπε στους μαθητές Του: «Μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς 
εμέ, διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών.» Ματθ. 
ιθ΄[19]14.  

Στο έργο του σχολείου να επικρατεί απλότητα. Κανένα επιχείρημα 
δεν είναι τόσο ισχυρό, όσο η επιτυχία που βασίζεται στην απλότητα. 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιτυχή εκπαίδευση των σπουδα-
στών ως ιατρικοί ιεραπόστολοι χωρίς αυτοί να συναγωνίζονται τους 
γιατρούς που έχουν καταρτισθεί σε σχολεία του κόσμου. Ας δοθεί 
στους σπουδαστές πρακτική εκπαίδευση. ΄Οσο λιγότερο εξαρτώνται 
από τις κοσμικές μεθόδους εκπαίδευσης, τόσο το καλύτερο 
γι’αυτούς. Ιδιαίτερη διδασκαλία να δοθεί στην τέχνη θεραπείας των 
ασθενών, χωρίς τη χρήση δηλητηριωδών ουσιών, και σε αρμονία με 
το φως που ο Θεός έδωσε. Οι σπουδαστές να αποφοιτούν χωρίς να 
έχουν θυσιάσει τις αρχές της υγιεινής μεταρρύθμισης ή την αγάπη 
τους για το Θεό και τη δικαιοσύνη. 

Η εκπαίδευση η οποία δίδεται στις κοσμικές σχολές πρέπει να 
υποτιμηθεί από εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν αποτελεσματικά να 
προωθήσουν το ιατρικό ιεραποστολικό έργο μαζί με το έργο του μη-
νύματος του τρίτου αγγέλου. Πρέπει να εκπαιδευθούν έχοντας υπό-
ψη τη συνείδηση, και καθώς ευσυνείδητα και πιστά ακολουθούν τις 
ορθές μεθόδους στη θεραπεία των ασθενών, αυτές οι μέθοδοι θα α-
ναγνωρισθούν ως προτιμητέες από τις μεθόδους, στις οποίες πολλοί 



4. Το έργο της υγείας 

 131

είναι συνηθισμένοι και οι οποίες απαιτούν δηλητηριώδη φάρμακα.  
Αυτήν την εποχή να μην επιδιώξουμε να συναγωνισθούμε τις κο-

σμικές ιατρικές σχολές. Αν το κάνουμε, οι ευκαιρίες μας για επιτυχία 
θα είναι μικρές. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για μεγάλες ιατρικές σχο-
λές. Επιπλέον, αν ακολουθούσαμε τον τρόπο των ιατρικών μεθόδων 
του κόσμου, αξιώνοντας μεγάλες αμοιβές που οι κοσμικοί γιατροί 
απαιτούν για τις υπηρεσίες τους, θα εργαζόμασταν έξω από το σχέ-
διο του Χριστού για τη διακονία μας προς τους ασθενείς.  

Πρέπει να υπάρχουν στα θεραπευτήριά μας άνδρες και γυναίκες 
με σύνεση που μπορούν να διδάξουν τις μεθόδους υπηρεσίας του 
Χριστού Με την οδηγία κατάλληλων, αφιερωμένων δασκάλων, οι νέοι 
μπορούν να συμμετέχουν στη θεία φύση και να μάθουν πώς να α-
ποφύγουν «την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθο-
ράν.» Β΄Πέτρ. α΄[1]4. Μου δείχθηκε ότι πρέπει να έχουμε πολύ πε-
ρισσότερες γυναίκες οι οποίες να μπορούν να χειρίζονται ειδικά α-
σθένειες γυναικών, περισσότερες νοσηλεύτριες οι οποίες θα περι-
ποιούνται τους ασθενείς με απλό τρόπο χωρίς τη χρήση φαρμάκων. 

Δεν είναι σε αρμονία με τις κατευθύνσεις που δόθηκαν στο Σινά 
άνδρες γιατροί να κάνουν το έργο της μαίας. Η Γραφή λέει ότι ο τοκε-
τός στις γυναίκες να γίνεται από γυναίκες, και αυτό πρέπει να ισχύει  
πάντα. Οι γυναίκες να εκπαιδευθούν για να ενεργούν κατάλληλα ως 
μαίες και γιατροί για το γένος τους. Αυτό είναι το σχέδιο του Κυρίου. 
Ας τις εκπαιδεύσουμε να γίνουν συνετές στο έργο θεραπείας ασθε-
νειών του γένους τους. Πρέπει να έχουμε μια σχολή όπου γυναίκες 
θα εκπαιδευθούν από γυναίκες γιατρούς να κάνουν το καλύτερο δυ-
νατόν έργο στη θεραπεία ασθενειών των γυναικών. Ανάμεσά μας ως 
λαός, το ιατρικό έργο πρέπει να φθάνει στο ύψιστο σημείο. 

Στη Λόμα Λίντα έχουμε ένα πλεονεκτικό κέντρο για την προώθη-
ση διάφορων ιεραποστολικών επιδόσεων. Βλέπουμε ότι ήταν Θεία 
Πρόνοια που αυτό το θεραπευτήριο βρίσκεται στην κατοχή μας. Ο-
φείλουμε να εκτιμήσουμε τη Λόμα Λίντα ως έναν τόπο τον οποίο ο 
Κύριος προέβλεψε ότι θα χρειαζόμασταν, και μας το έδωσε. Υπάρχει 
πολύτιμο έργο να γίνει σχετικά με τα ενδιαφέροντα του θεραπευτηρί-
ου και της σχολής στη Λόμα Λίντα, και θα γίνει αν όλοι εργαζόμαστε 
προς αυτόν το σκοπό, και προχωρούμε ενωμένοι κάτω από την ο-
δηγία του Θεού. Εδώ πολλοί μπορούν να εκπαιδευθούν για να ερ-
γασθούν ως ιεραπόστολοι στον τομέα της υγείας και της εγκράτειας. 
Δάσκαλοι πρέπει να ετοιμασθούν σε πολλούς τομείς του έργου. Σχο-
λεία πρέπει να ιδρυθούν σε μέρη όπου καμιά προσπάθεια δεν έγινε. 
Ιεραπόστολοι πρέπει να πάνε σε Πολιτείες όπου ελάχιστο έργο έγινε. 
Το έργο της προώθησης των αρχών της υγιεινής μεταρρύθμισης να 



4. Το έργο της υγείας 

 132

επιτελεσθεί. Ο Θεός μάς βοηθάει σαν λαός να είμαστε σοφοί.  
Αισθάνομαι βαθύ ενδιαφέρον ότι πρέπει να γίνει προσεγμένη με-

λέτη στις ανάγκες των ιδρυμάτων της Λόμα Λίντα, και να γίνουν ορ-
θές κινήσεις. Χρειάζονται ταλαντούχοι άνθρωποι με έντονη πνευμα-
τικότητα για να προωθήσουν το έργο στο χώρο αυτόν. Πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν οι καλύτεροι δάσκαλοι στο έργο αυτό, άνδρες και 
γυναίκες που θα εργασθούν με περίσκεψη, εξαρτώμενοι εξολοκλή-
ρου από τον Κύριο. Αν οι καθηγητές στον ιατρικό τομέα θα βρίσκο-
νται στη θέση τους με φόβο Θεού, θα διαπιστώσουμε να γίνεται ένα 
καλό έργο. Με το Χριστό ως εκπαιδευτή μας, θα φθάσουμε σε υψηλό 
επίπεδο γνώσεων της αληθινής επιστήμης θεραπείας. 

Εκείνο που προέχει, είναι οι φοιτητές να διδαχθούν πώς να πα-
ρουσιάζουν ορθά τις αρχές της υγιεινής μεταρρύθμισης. Διδάξτε τους 
να ακολουθήσουν πιστά αυτή τη γραμμή μελέτης, συνδυασμένη με 
άλλους ουσιώδεις τομείς παιδείας. Η χάρη του Ιησού Χριστού θα δώ-
σει σοφία σε όλους οι οποίοι ακολουθούν το σχέδιό Του για αληθινή 
εκπαίδευση. Οι φοιτητές ας ακολουθήσουν από κοντά το παράδειγμα 
Εκείνου ο οποίος εξαγόρασε την ανθρώπινη φυλή με το τίμημα της 
ζωής Του. Ας καλούν το Σωτήρα και να εξαρτώνται από Αυτόν ο ο-
ποίος θεραπεύει κάθε είδος ασθένειας. Ο Κύριος θα ήθελε οι εργάτες 
Του με ιδιαίτερες προσπάθειες να δείχνουν στους ασθενείς και υπο-
φέροντες το μεγάλο Ιατρό που δημιούργησε το ανθρώπινο σώμα. 

Είναι καλό το εκπαιδευτήριά μας για χριστιανούς εργάτες να είναι 
εγκαταστημένα κοντά σε νοσηλευτικά μας ιδρύματα, ώστε οι φοιτητές 
μας να μορφώνονται στις αρχές της υγιεινής ζωής. Έχουν μεγάλη 
αξία τα εκπαιδευτήρια που αποστέλλουν εργάτες ικανούς να ομολο-
γήσουν την πίστη τους, μια πίστη η οποία εργάζεται με αγάπη και 
καθαρίζει την ψυχή. Έχω σαφείς οδηγίες πως, οπουδήποτε είναι δυ-
νατόν, να εγκατασταθούν σχολεία κοντά στα θεραπευτήριά μας, ώ-
στε το κάθε ίδρυμα να είναι βοήθεια και δύναμη στο άλλο. Εκείνος 
που έπλασε τον άνθρωπο, ενδιαφέρεται για τους υποφέροντες. Αυ-
τός έδωσε κατευθύνσεις για την εγκατάσταση των νοσοκομείων μας 
και για την ίδρυση σχολείων μας κοντά στα νοσοκομεία αυτά, ώστε 
να γίνουν αποτελεσματικά μέσα για την εκπαίδευση ανδρών και γυ-
ναικών για το έργο της διακονίας προς την πάσχουσα ανθρωπότητα. 

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας ιατρικοί εργάτες ας θυμού-
νται ότι βασιλεύει ο Παντοκράτωρ. Ο Χριστός υπήρξε ο μέγιστος Ια-
τρός που βάδισε ποτέ στην καταραμένη από την αμαρτία γη. Ο Κύ-
ριος θέλει ο λαός Του να προστρέχει σε Αυτόν για δύναμη θεραπεί-
ας. Θα τους βαπτίσει με το Πνεύμα Του και θα τους καταστήσει ικα-
νούς για υπηρεσία ώστε να γίνουν ευλογία στην αποκατάσταση της 
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πνευματικής και φυσικής υγείας εκείνων που χρειάζονται θεραπεία. 
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Διά να ήσθε πάντες έν. 
Ιωάν. ιζ΄[17]21 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ 

 
Πρόσκληση που δόθηκε στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

στη Βασιλεία της Ελβετίας στις 24 Σεπτεμβρίου το 1884 
«Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη.» «΄Οστις όμως 

πίη εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει 
διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυ-
τόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνι-
ον.» Ιωάν. ζ΄[7]37, δ΄[4]14. 

Αν παρά τις υποσχέσεις αυτές ενώπιόν μας, εμείς επιλέγουμε να 
παραμείνουμε καψαλισμένοι και ξεραμένοι από έλλειψη του νερού 
της ζωής, είναι δικό μας το λάθος. Αν θέλουμε να έρθουμε στο Χρι-
στό με την απλότητα του παιδιού προς τους επίγειους γονείς του, και 
ζητάμε πράγματα που μας έχει υποσχεθεί, πιστεύοντας ότι τα λαμ-
βάνουμε, θα τα έχουμε. Αν όλοι μας είχαμε εξασκήσει την πίστη που 
έπρεπε, θα είχαμε ευλογηθεί περισσότερο με το Πνεύμα του Θεού 
στις συναθροίσεις μας από ό,τι έχουμε λάβει. Χαίρομαι ότι μένουν λί-
γες ακόμη μέρες συναθροίσεων. Τώρα η ερώτηση είναι: Θα έρθουμε 
στην πηγή και θα πιούμε; Οι δάσκαλοι της αλήθειας θα δώσουν το 
παράδειγμα; Ο Θεός θα κάνει μεγάλα πράγματα για μας, αν με πίστη  
παίρνουμε το λόγο Του. Μακάρι να βλέπαμε εδώ μια γενική ταπεινό-
τητα καρδιάς ενώπιον του Θεού!  

Από τη στιγμή που άρχισαν αυτές οι συναθροίσεις, αισθάνθηκα 
μια ώθηση να επιμείνω στην αγάπη και στην πίστη. Γι’αυτό χρειάζε-
στε αυτή τη μαρτυρία. Μερικοί που έχουν εισέλθει στους ιεραποστο-
λικούς αυτούς αγρούς, είπαν: «Δεν καταλαβαίνετε το γαλλικό λαό, 
δεν καταλαβαίνετε τους Γερμανούς. Πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε 
με αυτόν τον τρόπο.» 

Αλλά αναρωτιέμαι, ο Θεός δεν τους καταλαβαίνει; Δεν είναι Αυτός 
που δίνει στους δούλους Του ένα μήνυμα για το λαό; Γνωρίζει ακρι-
βώς τι έχουν ανάγκη. Και αν το μήνυμα έρχεται κατ’ευθείαν από Αυ-
τόν προς το λαό διαμέσου των δούλων Του, θα επιτελέσει το έργο 
όπου αυτό στέλνεται. Θα κάνει όλα ένα εν Χριστώ. Αν και μερικοί εί-
ναι αναμφισβήτητα Γάλλοι, άλλοι αναμφισβήτητα Γερμανοί, και άλλοι 
αναμφισβήτητα Αμερικανοί, θα είναι όμως όλοι αναμφισβήτητα χρι-
στόμορφοι. 

Ο ιουδαϊκός ναός οικοδομήθηκε από πέτρες πελεκημένες στα ο-
ρεινά λατομεία. Κάθε πέτρα ήταν κατάλληλη για τη θέση της στο ναό. 
Είχε πελεκηθεί, λειανθεί, δοκιμασθεί, πριν να φερθεί στην Ιερουσα-
λήμ. Και όταν όλες φέρθηκαν στο χώρο, η κατασκευή προχώρησε 
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χωρίς να ακουσθεί τσεκούρι ή σφυρί. Αυτή η οικοδομή αντιπροσω-
πεύει τον πνευματικό ναό του Θεού ο οποίος αποτελείται από υλικά 
συγκεντρωμένα από κάθε έθνος, και γλώσσα, και λαό όλων των 
βαθμών, υψηλοί και ταπεινοί, πλούσιοι και φτωχοί, εγγράμματοι και 
αγράμματοι. Αυτοί δεν είναι αδρανή υλικά για να διαμορφωθούν με 
σφυρί και σμίλη. Είναι ζώντες λίθοι, οι οποίοι έχουν εξορυχθεί από 
τον κόσμο διαμέσου της αλήθειας. Και ο μεγάλος Αρχιοικοδόμος, ο 
Κύριος του ναού, τώρα πελεκίζει και λειαίνει αυτούς τους λίθους για 
να είναι κατάλληλοι στις αντίστοιχες θέσεις τους στον πνευματικό 
ναό. Ολοκληρωμένος αυτός ο ναός θα είναι τέλειος σε όλα τα μέρη 
του και ο θαυμασμός αγγέλων και ανθρώπων, διότι ο Κατασκευα-
στής του είναι ο Θεός. 

Κανένας ας μη σκεφθεί ότι δε χρειάζεται να μην κτυπηθεί. Δεν 
υπάρχει πρόσωπο, έθνος που είναι τέλειο σε κάθε συνήθεια και 
σκέψη. Ο ένας πρέπει να μάθει από τον άλλο. Γι’αυτό ο Θεός χρειά-
ζεται τις διάφορες εθνικότητες να τις αναμίξει, για να γίνουν ένα σε 
κρίση και πρόθεση. Τότε η ένωση που υπάρχει στο Χριστό θα απο-
τελέσει παράδειγμα. 

Σχεδόν φοβόμουν να έρθω στη χώρα αυτή, επειδή άκουσα πολ-
λοί να λένε ότι οι διάφορες εθνικότητες στην Ευρώπη είναι παράξενοι 
άνθρωποι και έπρεπε να τους πλησιάσουμε κατά ένα ορισμένο τρό-
πο. Αλλά ο Θεός υπόσχεται τη σοφία Του σε εκείνους οι οποίοι αι-
σθάνονται την ανάγκη τους, και οι οποίοι τη ζητούν. Ο Θεός μπορεί 
να φέρει τους ανθρώπους εκεί όπου θα λάβουν την αλήθεια. Ας πε-
ράσει στα χέρια του Θεού η διάνοια, και ας τη διαπλάσει Αυτός, ό-
πως ο πηλός διαπλάθεται στα χέρια του αγγειοπλάστη, και τότε αυ-
τές οι διαφορές δε θα υπάρχουν. Προσβλέπετε στον Ιησού, αδελφοί. 
Αντιγράψτε τους τρόπους και το πνεύμα Του, και δε θα έχετε δυσκο-
λίες να προσεγγίσετε αυτές τις διάφορες τάξεις. Δεν έχουμε έξι υπο-
δείγματα να ακολουθήσουμε, ούτε πέντε. Έχουμε μόνο ένα, και αυτό 
είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν οι Ιταλοί αδελφοί, οι Γάλλοι αδελφοί και οι 
Γερμανοί αδελφοί προσπαθούν να Τον ομοιάσουν, θα τοποθετήσουν 
τα πόδια τους στο ίδιο θεμέλιο της αλήθειας. Το ίδιο πνεύμα το οποίο 
ενοικεί στον έναν θα ενοικεί και στον άλλο – ο Χριστός μέσα τους, η 
ελπίδα της δόξας. Σας προειδοποιώ, αδελφοί και αδελφές, μη εγείρε-
τε διαχωριστικό τείχος μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων. Αντίθετα, 
επιζητείτε να καταρρίψετε όπου αυτό υπάρχει. Πρέπει να προσπαθή-
σουμε να φέρουμε όλους στην αρμονία η οποία υπάρχει στο Χριστό, 
εργαζόμενοι για ένα σκοπό – τη σωτηρία των συνανθρώπων μας. 

Αδελφοί μου διάκονοι, θα πιασθείτε από τις πλούσιες υποσχέσεις 
του Θεού; Θα παραβλέψετε τον εαυτό σας για να προβληθεί ο Ιη-
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σούς; Πρέπει να πεθάνει το εγώ πριν ο Θεός μπορεί να εργασθεί 
διαμέσου σας. Ανησυχώ καθώς βλέπω το εγώ να εξελίσσεται αρνητι-
κά στον έναν και στο άλλο εδώ και εκεί. Σας λέω, στο όνομα του Ιη-
σού του Ναζωραίου, οι θελήσεις σας πρέπει να πεθάνουν. Πρέπει να 
γίνουν όπως το θέλημα του Θεού. Αυτός θέλει να σας διαπλάσσει και 
να σας καθαρίσει από κάθε ρυπαρότητα. Υπάρχει ένα μεγάλο έργο 
να γίνει για σας πριν μπορέσετε να πληρωθείτε με θεία δύναμη. Σας 
εκλιπαρώ να πλησιάσετε σε Αυτόν για να συνειδητοποιήσετε τις 
πλούσιες ευλογίες πριν από το τέλος αυτής της συνέλευσης. 

Εδώ υπάρχουν εκείνοι στους οποίους έλαμψε δυνατό φως προει-
δοποιήσεων και επιπλήξεων. Οπουδήποτε δίνονται επιπλήξεις, ο 
εχθρός επιδιώκει να δημιουργήσει στους δεχόμενους την επίπληξη, 
επιθυμία για ανθρώπινη συμπάθεια. Γι’αυτό θέλω να σας ειδοποιή-
σω να προσέχετε μήπως επικαλούμενοι τη συμπάθεια των άλλων 
και βλέποντας τις προηγούμενες δοκιμασίες σας, πλανηθείτε πάλι 
στα ίδια σημεία επιζητώντας να εκθειάζετε τον εαυτό σας. Ο Κύριος 
φέρνει τα πλανημένα παιδιά Του στο ίδιο έδαφος πάλι και πάλι. Αλλά 
αν συνεχίζουν να μην προσέχουν τις προτροπές του Αγίου Πνεύμα-
τος, αν δεν επιφέρουν μεταρρύθμιση στα σημεία που έχουν πλανη-
θεί, τότε το ΄Αγιο Πνεύμα θα τους εγκαταλείψει στην αδυναμία τους. 

Σας ικετεύω, αδελφοί, να έρθετε στο Χριστό και να πιείτε, να πιεί-
τε ελεύθερα από το νερό της σωτηρίας. Μη στηριχθείτε στα αισθήμα-
τά σας. Μη νομίζετε ότι ο αισθηματισμός είναι θρησκεία. Απομακρυν-
θείτε από κάθε ανθρώπινη ιδιότητα και στηριχθείτε στο Χριστό. 
Χρειάζεσθε νέα διαμόρφωση πριν να είστε έτοιμοι να αναλάβετε το 
έργο της σωτηρίας των ψυχών. Τα λόγια σας, τα έργα σας έχουν 
επιρροή επάνω στους άλλους, και την επιρροή αυτή θα τη συναντή-
σετε στην ημέρα του Κυρίου. Ο Ιησούς λέει: «Ιδού, έθεσα ενώπιόν 
σου θύραν ανεωγμένην και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν.» Αποκ. 
γ΄[3]8. Φως εκπέμπεται από αυτή τη θύρα, και προνόμιό μας είναι να 
το λάβουμε, αν θέλουμε. Ας κατευθύνουμε το βλέμμα μας στην ανοι-
κτή αυτή θύρα, και να προσπαθήσουμε να λάβουμε ό,τι ο Χριστός 
θέλει να μας επιδαψιλεύσει. 

Ο καθένας θα έχει σκληρή πάλη για να νικήσει την αμαρτία μέσα 
στην καρδιά του. Αυτό κατά διαστήματα είναι επώδυνο και αποθαρ-
ρυντικό έργο, επειδή καθώς βλέπουμε τις παραμορφώσεις του χαρα-
κτήρα μας, εμμένουμε σε αυτές, ενώ έπρεπε να βλέπουμε τον Ιησού 
και να ενδυθούμε το ένδυμα της δικαιοσύνης Του. Ο καθένας που 
εισέρχεται στις μαργαριταρένιες πύλες της πόλης του Θεού, θα ει-
σέλθει εκεί ως νικητής, και η μέγιστη νίκη θα είναι η νίκη του εγώ. 

«Διά τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου 
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ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί 
γης ονομάζεται, διά να δώση εις εσάς κατά τον πλούτον της δόξης 
αυτού να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον 
εσωτερικόν άνθρωπον. Διά να κατοικήση ο Χριστός διά της πίστεως 
εν ταις καρδίαις υμών, ώστε να δυνηθήτε, ερριζωμένοι και τεθεμελι-
ωμένοι εν αγάπη, να καταλάβητε μετά πάντων των αγίων, τι το πλά-
τος και μήκος, και βάθος και ύψος, και να γνωρίσητε την αγάπην του 
Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, διά να πληρωθήτε με 
όλον το πλήρωμα του Θεού.» Εφεσ. γ΄[3]14-19. 

Ως συνεργάτες του Θεού, αδελφοί και αδελφές, στηριχθείτε στο 
βραχίονα του Ισχυρού. Εργασθείτε για ενότητα, εργασθείτε για αγά-
πη, και θα γίνετε μια δύναμη στον κόσμο.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ 

 
Λόμα Λίντα, Καλιφόρνια 24 Αυγούστου 1905 

Στους αδελφούς μας που σχετίζονται με το εκδοτικό έργο 
Καθώς παρευρισκόμουν στη συνέλευση του Γενικού Συμβουλίου, 

το Σεπτέμβριο του 1904, το μυαλό μου απασχολούσε η ενότητα που 
πρέπει να συνοδεύει το έργο μας. Δεν ήμουν σε θέση να παρακο-
λουθήσω όλες τις συναθροίσεις, αλλά σε νυχτερινή ώρα η μια σκηνή 
μετά την άλλη πέρασαν από μπροστά μου, και αισθάνθηκα ότι είχα 
ένα μήνυμα να φέρω στο λαό μας σε πολλά μέρη. 

Η καρδιά μου πονάει καθώς βλέπω ότι, ενώ έχουμε τόσο θαυμά-
σια κίνητρα να φέρουμε τις δυνάμεις και τις ικανότητές μας στο ύψι-
στο σημείο της ανάπτυξης, εμείς περιοριζόμαστε να σμικρύνουμε το 
έργο του Χριστού. Ο Θεός επιθυμεί όλοι οι εργάτες Του να φθάσουν 
στο πλήρες ανάστημα ανδρών και γυναικών εν Χριστώ. ΄Οπου υ-
πάρχει ζωτικότητα, υπάρχει και ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δηλώνει ζω-
τικότητα. Τα λόγια και τα έργα αποτελούν ζωντανή μαρτυρία στον 
κόσμο τι κάνει η χριστιανοσύνη για τους οπαδούς του Χριστού. 

Αν κάνετε το ανατεθέν σε σας έργο χωρίς ισχυρισμούς και επικρί-
σεις των άλλων, ελευθερία, φως και δύναμη θα το συνοδεύουν, που 
θα δώσει χαρακτήρα και επιρροή στα παντός είδους ιδρύματά με τα 
οποία συνεργάζεσθε. 

Να θυμάστε ότι ποτέ δεν είστε σε πλεονεκτική θέση όταν είστε 
συγχυσμένοι και όταν φέρετε το βάρος να διορθώσετε κάθε ψυχή η 
οποία σας πλησιάζει. ΄Οταν υποχωρείτε στον πειρασμό να εκφράζε-
τε κριτική εναντίον των άλλων, να επισημαίνετε τα λάθη τους, να κα-
τεδαφίζετε ό,τι κάνουν, να είστε βέβαιοι ότι θα αποτύχετε να κάνετε 
το μέρος σας υπέροχα και καλά. 

Είναι καιρός όπου κάθε άνθρωπος με υπεύθυνη θέση και κάθε 
μέλος της εκκλησίας οφείλουν να φέρουν κάθε χαρακτηριστικό του 
έργου τους στενότερα με τις διδασκαλίες του Λόγου του Θεού. Με 
άοκνη εγρήγορση, με θερμή προσευχή, με χριστόμορφα λόγια και 
έργα πρέπει να δείξουμε στον κόσμο πώς ο Θεός επιθυμεί να είναι η 
εκκλησία Του. 

Από την υψηλή θέση, ο Χριστός, ο Βασιλιάς της δόξας, η Μεγα-
λειότητα του ουρανού είδε την κατάσταση των ανθρώπων. Λυπήθηκε 
τις ανθρώπινες υπάρξεις στην αδυναμία και στην αμαρτία τους, και 
ήρθε στη γη αυτή για να αποκαλύψει τι είναι ο Θεός για τους ανθρώ-
πους. Αφήνοντας τις βασιλικές αυλές και περιβάλλοντας τη θεότητά 
Του με την ανθρωπότητα, ήρθε ο Ίδιος στον κόσμο, να επεξεργασθεί 
για μας έναν τέλειο χαρακτήρα. Δεν επέλεξε την κατοικία Του μεταξύ 
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των πλουσίων της γης. Γεννήθηκε στη φτώχια, από ταπεινούς γονείς 
και έζησε στο περιφρονημένο χωριό της Ναζαρέτ. Μόλις μεγάλωσε 
και μπορούσε να χειρισθεί τα εργαλεία, συμμετείχε στα βάρη της οι-
κογένειας. 

Ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό Του για να σταθεί επικεφαλής της 
ανθρωπότητας, να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς και να υποστεί 
δοκιμασίες που η ανθρωπότητα έπρεπε να αντιμετωπίσει και να υ-
ποστεί. Έπρεπε να γνωρίσει τι η ανθρωπότητα θα συναντούσε από 
τον εκπεσόντα εχθρό, για να γνωρίσει πώς να έρθει αρωγός σε εκεί-
νους οι οποίοι δοκιμάζονται.  

Και ο Χριστός έγινε ο Κριτής μας. Ο Πατέρας δεν είναι ο Κριτής. 
Ούτε οι άγγελοι είναι. Εκείνος ο οποίος περιεβλήθη την ανθρωπότη-
τα, και στον κόσμο αυτόν έζησε μια τέλεια ζωή, Αυτός θα μας κρίνει. 
Μόνο Αυτός μπορεί να είναι ο Κριτής μας. Θα το θυμάστε αυτό, α-
δελφοί μου; Θα το θυμάστε αυτό, ποιμένες; Θα το θυμάστε αυτό, 
πατέρες και μητέρες; Ο Χριστός ενδύθηκε την ανθρωπότητα για να 
είναι ο Κριτής μας. Κανένας από σας δεν έχει υποδειχθεί να είναι  
κριτής των άλλων. Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να εκπαιδεύ-
σετε τον εαυτό σας. Στο όνομα του Χριστού σάς ικετεύω να προσέξε-
τε την εντολή την οποία σας δίνει, να μην καθίσετε ποτέ στη δικαστι-
κή έδρα. Από μέρα σε μέρα αυτό το μήνυμα ηχεί στα αυτιά μου: «Κα-
τέβα από την έδρα του κριτή. Κατέβα με ταπεινότητα.» 

Ποτέ δεν υπήρξε καιρός όπου ήταν μεγαλύτερης σπουδαιότητας 
να αρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώνουμε καθημερινά το σταυ-
ρό όπως τώρα. Πόσο πρόθυμοι είμαστε να εφαρμόσουμε την αυτα-
πάρνηση; 

 
Μια ζωή χάρης και ειρήνης 

Στη δευτέρα επιστολή του Πέτρου βρίσκουμε την υπόσχεση ότι η 
χάρη και η ειρήνη θα πολλαπλασιασθούν σε σας αν προσθέσετε «εις 
την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν, εις δε την 
γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε 
την υπομονήν την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, 
εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην.» Β΄Πέτρ. α΄[1]5-7. Οι αρετές είναι 
θαυμάσιοι θησαυροί. Αυτές καθιστούν «τον άνθρωπον πολυτιμότε-
ρον υπέρ χρυσίον καθαρόν, μάλιστα άνθρωπον υπέρ το χρυσίον του 
Οφείρ.» Ησ. ιγ΄[13]12. 

«Διότι, εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας κα-
θιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωσιν του Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού.» Β΄Πέτρ. α΄[1]8. 

Δε θα αγωνισθούμε να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατό-
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τητές μας στο λίγο διάστημα που μας μένει στη ζωή αυτή, προσθέτο-
ντας χάρη στη χάρη, δύναμη στη δύναμη, βεβαιώνοντας ότι έχουμε 
μια πηγή δύναμης στους ουρανούς; Ο Χριστός λέει: «Εδόθη εις εμέ 
πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης.» Ματθ. κη΄[28]18. Για ποιον 
Του δόθηκε η εξουσία; - Για μας. Επιθυμεί να πραγματοποιήσει για 
μας ότι επιστρέφει στον ουρανό ως ο Πρεσβύτερος Αδελφός μας, και 
ότι η αμέτρητη δύναμη που δόθηκε σε Αυτόν, τέθηκε στη δική μας 
διάθεση. 

Εκείνοι οι οποίοι θα εφαρμόσουν στη ζωή τους τις υποδείξεις που 
δόθηκαν στην εκκλησία διαμέσου του αποστόλου Πέτρου, θα λάβουν 
την εξ Ύψους δύναμη. Οφείλουμε να ζούμε με το σχέδιο της πρό-
σθεσης, χρησιμοποιώντας όλη τη σύνεση για να κάνουμε βεβαία την 
κλήση και εκλογή μας. Οφείλουμε να αντιπροσωπεύουμε το Χριστό 
σε ό,τι λέμε και κάνουμε. Οφείλουμε να ζήσουμε τη ζωή Του. Οι αρ-
χές οι οποίες Τον κατεύθυναν, πρέπει να διαμορφώνουν τη δική μας 
διαδρομή ενέργειας προς εκείνους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. 

΄Οταν με ασφάλεια ρίχνουμε την άγκυρά μας επάνω στο Χριστό, 
έχουμε μια δύναμη την οποία καμιά ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί 
να μας αφαιρέσει. Γιατί αυτό; Επειδή συμμετέχουμε στη θεία φύση, 
έχοντας διαφύγει τη διαφθορά που η επιθυμία του κόσμου προκαλεί, 
- μέτοχοι της φύσης Εκείνου ο οποίος ήρθε στη γη περιβλημένος με 
τα ενδύματα της ανθρωπότητας, για να γίνει επικεφαλής της ανθρώ-
πινης φυλής, και να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα χωρίς κηλίδα α-
μαρτίας.  

Γιατί πολλοί από μας είναι τόσο αδύνατοι και αναποτελεσματικοί; 
Αυτό συμβαίνει γιατί βλέπουμε στο εγώ, μελετώντας τη δική μας ιδιο-
συγκρασία, σκεπτόμενοι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια θέ-
ση για τον εαυτό μας, για την ατομικότητά μας και για τις ιδιαιτερότη-
τές μας, αντί να μελετάμε το Χριστό και το χαρακτήρα Του. 

Οι αδελφοί οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεργασθούν αρμονικά, 
αν διδάσκονταν από το Χριστό, λησμονώντας ότι είναι Αμερικανοί ή 
Ευρωπαίοι, Γερμανοί ή Γάλλοι, Σουηδοί, Δανοί ή Νορβηγοί, φαίνεται 
να αισθάνονται πως αν αναμιχθούν με άλλες εθνικότητες, μερικά α-
πό τα οποία ήσαν ιδιαίτερα στη χώρα τους και στο έθνος τους θα χά-
νονταν, και μερικά άλλα θα έπαιρναν τη θέση τους. 

Αδελφοί μου, ας θέσουμε όλα κατά μέρος. Δεν έχουμε το δικαίω-
μα να απασχολούμε τις διάνοιές μας με τον εαυτό μας, με τις προτι-
μήσεις μας, με τις φαντασίες μας. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε να δια-
τηρούμε τη δική μας ιδιαίτερη ταυτότητα, την προσωπικότητα, την 
ατομικότητα η οποία θα μας χωρίσει από τους συνεργάτες μας. Ο-
φείλουμε να διατηρήσουμε ένα χαρακτήρα, και αυτός είναι ο χαρα-
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κτήρας του Χριστού. Έχοντας το χαρακτήρα του Χριστού, μπορούμε 
μαζί να επιτελέσουμε το έργο του Θεού. Ο Χριστός που είναι μέσα 
μας, πρέπει να συναντήσει το Χριστό που είναι μέσα στους αδελ-
φούς μας, και το Πνεύμα θα δώσει εκείνη την ενότητα της καρδιάς 
και της δράσης, η οποία μαρτυρεί στον κόσμο ότι είμαστε παιδιά του 
Θεού. Είθε ο Κύριος να μας βοηθήσει να πεθάνει το εγώ, και να γεν-
νηθεί εκ νέου, ώστε ο Χριστός να μπορεί να ζήσει μέσα μας με δρα-
στήρια, ζωντανή αρχή, με δύναμη που θα μας κρατήσει αγίους. 

Αγωνισθείτε θερμά για ενότητα. Προσευχηθείτε γι’αυτήν, εργα-
σθείτε γι’αυτήν. Αυτή θα φέρει πνευματική υγεία, εξύψωση σκέψεων, 
ευγένεια χαρακτήρος, ουράνιες σκέψεις, καθιστώντας σας ικανούς να 
νικήσετε το εγώ και τις πονηρές εικασίες, και να γίνετε περισσότερο 
από νικητές με τη βοήθεια Εκείνου ο οποίος σας αγάπησε και έδωσε 
τον εαυτό Του για σας. Σταυρώστε το εγώ. Θεωρήστε τους άλλους 
καλύτερους από σας. Έτσι, θα έρθετε σε ενότητα με το Χριστό. Ενώ-
πιον του ουράνιου σύμπαντος, ενώπιον της εκκλησίας και του κό-
σμου, θα φέρετε την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι είστε υιοί και θυ-
γατέρες του Θεού. Ο Θεός θα δοξασθεί με το παράδειγμα που παρα-
θέτετε. 

Ο κόσμος χρειάζεται να δει να ενεργείται ενώπιόν του το θαύμα 
που συνδέει τις καρδιές του λαού του Θεού με χριστιανική αγάπη. 
Χρειάζεται να δει το λαό του Θεού καθισμένο μαζί σε ουράνιες θέσεις 
με το Χριστό. Δε θα δώσετε με τη ζωή σας απόδειξη τι μπορεί να 
κάνει η αλήθεια του Θεού για εκείνους που Τον αγαπούν και Τον υ-
πηρετούν; Ο Θεός γνωρίζει τι μπορείτε να είστε. Γνωρίζει ποια θεία 
χάρη μπορεί να κάνει για σας αν θα είστε κοινωνοί θείας φύσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Το πνεύμα της ενότητας 

 142

ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ (COLLEGE VIEW) 
 

Λόμα Λίντα, Καλιφόρνια, 24 Αυγούστου 1905 
Επιδοκιμάζω τις προσπάθειες οι οποίες καταβλήθηκαν για να ε-

γκατασταθεί το γερμανικό και σκανδιναβικό τυπογραφικό έργο μας 
στο Κολέγιο (College View). Ελπίζω θα καταστρωθούν σχέδια για 
την ενθάρρυνση και ενίσχυση αυτού του έργου. 

Ολόκληρο το βάρος του έργου δεν πρέπει να αφεθεί στους ξέ-
νους αδελφούς μας. Ούτε πρέπει οι αδελφοί μας σε όλο τον αγρό να 
αφήσουν τόσο βαρύ φορτίο στις γειτονικές εκκλησίες του Κολεγίου. 
Τα μέλη αυτών των εκκλησιών πρέπει να οδηγήσουν και να κάνουν 
ό,τι το καλύτερο, και όλοι να έρθουν σε βοήθειά τους. Η αλήθεια πρέ-
πει να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη, σε όλες τις φυλές, σε όλες τις γλώσ-
σες και σε όλους τους λαούς.  

Οι Γερμανοί, Δανοί Σκανδιναβοί αδελφοί μας δεν έχουν λόγους να 
μη συνεργασθούν με αρμονία στο εκδοτικό έργο. ΄Οσοι πιστεύουν 
στην αλήθεια, οφείλουν να θυμούνται ότι είναι παιδιά του Θεού, ότι 
βρίσκονται κάτω από την εκπαίδευσή Του. Ας είναι ευγνώμονες στο 
Θεό για τα πολλαπλά ελέη Του, και να είναι ευγενικοί ο ένας προς 
τον άλλο. Έχουν ένα Θεό, ένα Σωτήρα, και ένα Πνεύμα – το Πνεύμα 
του Χριστού για να φέρει ενότητα στις τάξεις τους. 

Μετά την ανάστασή Του ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό, και εί-
ναι σήμερα εκεί παρουσιάζοντας τις ανάγκες μας στον Πατέρα. «Ι-
δού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφησα», λέει. Ησ. μθ΄[49]16. 
Κάτι στοίχισε για να χαραχθούμε εκεί. Στοίχισε άρρητη αγωνία. Αν 
ήμασταν ταπεινοί ενώπιον του Θεού, και ήμασταν ευγενείς, με τρυ-
φερή καρδιά και ελεήμονες, θα υπήρχαν εκατό επιστροφές προς την 
αλήθεια όπου τώρα υπάρχει μόνο μία. Αλλά, αν και διατεινόμαστε ότι 
έχουμε πιστέψει, περιφέρουμε μαζί μας μια δέσμη του εγώ που θεω-
ρούμε ως απολύτως πολύτιμη για να την εγκαταλείψουμε. Είναι προ-
νόμιό μας να εναποθέσουμε αυτό το φορτίο στα πόδια του Χριστού, 
και στη θέση του να πάρουμε το χαρακτήρα και την ομοιότητα του 
Χριστού. Ο Σωτήρας περιμένει από μας να το κάνουμε. 

Ο Χριστός έθεσε κατά μέρος τη βασιλική ενδυμασία Του, το βασι-
λικό διάδημα, την υψηλή εξουσία Του, και κατέβηκε κάτω, κάτω, κά-
τω, στα κατώτατα βάθη της ταπείνωσης. Φέροντας την ανθρώπινη 
φύση, αντιμετώπισε όλους τους πειρασμούς της ανθρωπότητας, και 
για χάρη μας κατατρόπωσε τον εχθρό σε όλα τα σημεία. 

΄Ολα αυτά τα έκανε για να δώσει στους ανθρώπους δύναμη με 
την οποία να εξέλθουν νικητές. Ο Ίδιος είπε: «Εδόθη εις εμέ πάσα 
εξουσία.» Ματθ. κη΄[28]18. Και αυτήν τη δίνει σε όλους οι οποίοι θα 
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Τον ακολουθούν. Οφείλουν να επιδείξουν στον κόσμο τη δύναμη η 
οποία υπάρχει στη θρησκεία του Χριστού για την κατάκτηση του εγώ. 

Ο Χριστός λέει: «Μάθετε απ’εμού . . . και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν 
εν ταις ψυχαίς υμών.» Ματθ. ια΄[11]29. Γιατί δε μαθαίνουμε από το 
Σωτήρα κάθε μέρα; Γιατί δε βιώνουμε μια συνεχή επικοινωνία με Αυ-
τόν, ώστε στις σχέσεις μεταξύ μας να μπορούμε να μιλάμε και να ε-
νεργούμε με καλοσύνη και ευγένεια; Γιατί δεν τιμούμε τον Κύριο εκ-
δηλώνοντας τρυφερότητα και αγάπη ο ένας προς τον άλλο; Εάν μι-
λάμε και ενεργούμε σε αρμονία με τις αρχές του ουρανού, άπιστοι θα 
ελκυσθούν στο Χριστό, συναναστρεφόμενοι εμάς. 

 
Η σχέση του Χριστού με την εθνικότητα 

Ο Χριστός δεν έκανε καμιά διάκριση εθνικότητας, ή τάξης, ή πί-
στης. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι επιθυμούσαν να κάνουν τοπική 
και εθνική ευεργεσία τα δώρα του ουρανού, και να αποκλείσουν την 
υπόλοιπη οικογένεια του Θεού στον κόσμο. Αλλά ο Χριστός ήρθε να 
καταρρίψει κάθε διαχωριστικό τείχος. Ήρθε για να δείξει ότι το δώρο 
του ελέους Του και της αγάπης Του δεν περιορίζεται όπως δεν περι-
ορίζονται ο αέρας, το φως και η βροχή που αναζωογονούν τη γη. 

Η ζωή του Χριστού εγκαθίδρυσε μια θρησκεία στην οποία δεν υ-
πάρχουν κάστες, μια θρησκεία στην οποία Ιουδαίοι και Εθνικοί, ελεύ-
θεροι και δούλοι είναι ενωμένοι σε μια κοινή συναδελφοσύνη, ίσοι ε-
νώπιον του Θεού. Κανένα θέμα πολιτικής δεν επηρεάζει τις κινήσεις 
Του. Δεν ξεχωρίζει μεταξύ γειτόνων και ξένων, φίλων και εχθρών. 
Εκείνο που συγκινούσε την καρδιά Του ήταν η ψυχή που διψούσε 
για το νερό της ζωής. 

Δεν προσπερνούσε την ανθρώπινη ύπαρξη ως ανάξια, αλλά επι-
ζητούσε να εφαρμόσει τη θεραπευτική ίαση σε κάθε ψυχή. Σε οποια-
δήποτε συντροφιά βρισκόταν, παρουσίαζε ένα μάθημα κατάλληλο 
για τη στιγμή και τις περιστάσεις. Κάθε παραμέληση ή προσβολή 
που επιδεικνυόταν από ανθρώπους σε συνανθρώπους τους Τον έ-
κανε να κατανοεί την ανάγκη τους για τη θεία-ανθρώπινη συμπάθειά 
Του. Επιζητούσε να εμπνεύσει ελπίδα στους πιο άξεστους, σε εκεί-
νους που τίποτε δεν υπόσχονται, θέτοντας ενώπιόν τους τη βεβαιό-
τητα ότι μπορούν να γίνουν άμεμπτοι, αβλαβείς, να φθάσουν σε ένα 
χαρακτήρα που θα τους καταστήσει παιδιά του Θεού. 

 
Ένα βέβαιο θεμέλιο 

Ο απόστολος Πέτρος λέει: «Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε πε-
ρισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και εκλογήν σας. Διότι ταύ-
τα κάμνοντες, δεν θέλετε πταίσει ποτέ. Διότι ούτω θέλει σας δοθεί 
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πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και 
Σωτήρος Ιησού Χριστού.» Β΄Πέτρ. α΄[1]10,11. 

Χρόνια πριν, όταν η ομάδα αυτών που πίστευαν στην ταχεία έ-
λευση του Χριστού ήταν πολύ μικρή, οι τηρητές του Σαββάτου στο 
Τόπσαμ της Πολιτείας Μέιν συναντιόνταν για λατρεία στη μεγάλη 
κουζίνα στο σπίτι του αδελφού Στόκμπριτζ Χάουλαντ. Ένα Σάββατο 
πρωί ο αδ. Χάουλαντ απουσίαζε. Ξαφνιασθήκαμε γι’αυτό, επειδή πά-
ντα ήταν ακριβής στην ώρα του. Σε λίγο μπήκε, με το πρόσωπό του 
φωτεινό να λάμπει από θεία δόξα. Είπε: «Αδελφοί, το βρήκα. Βρήκα 
ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μια πορεία δράσης σχετικά με την ο-
ποία η εγγύηση του Λόγου του Θεού είναι: ‘’Δε θα αποτύχετε.’’ Θα 
σας μιλήσω γι’αυτό.» 

Τότε μας είπε ότι είχε προσέξει πως ένας αδελφός, ένας φτωχός 
ψαράς, είχε αισθανθεί ότι δεν έχαιρε εκτίμησης όπως έπρεπε, και ότι 
ο αδελφός Χάουλαντ και οι άλλοι θεωρούσαν τον εαυτό τους πάνω 
από αυτόν. Αυτό δεν ήταν αλήθεια, αλλά ο ψαράς το θεωρούσε αλή-
θεια, και για πολλές εβδομάδες δεν πήγαινε στις συναθροίσεις. Τότε 
ο αδελφός Χάουλαντ πήγε στο σπίτι του και γονάτισε μπροστά του 
λέγοντας: «Αδελφέ μου, συγχώρησέ με. Τι είναι αυτό που έκανα;» Ο 
άνθρωπος τον πήρε από το βραχίονα και προσπάθησε να τον σηκώ-
σει όρθιο. Ο αδελφός Χάουλαντ είπε: «΄Οχι, τι έχεις εναντίον μου;» 
«Δεν έχω τίποτε εναντίον σου.» Ο αδελφός Χάουλαντ είπε: «Αλλά 
πρέπει να έχεις, γιατί κάποτε μπορούσαμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, 
όμως τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις με μένα καθόλου, και θέλω να 
γνωρίζω ποιος είναι ο λόγος.» 

«Αδελφέ  Χάουλαντ, σήκω», είπε. Και ο αδελφός Χάουλαντ είπε: 
«΄Οχι, δε θα το κάνω.» «Τότε οφείλω να πέσω εγώ» είπε, και έπεσε 
στα γόνατά του και εξομολογήθηκε πόσο παιδιάστικα φέρθηκε και 
πόσες πονηρές υπόνοιες υπέθαλπε. «Και τώρα όλα αυτά τα απο-
βάλλω», είπε. 

Καθώς ο αδελφός Χάουλαντ αφηγείτο αυτή την ιστορία, το πρό-
σωπό του έλαμψε με θεία δόξα. Μόλις τελείωσε, ο ψαράς και η οικο-
γένειά του ήρθαν και είχαμε μια εξαιρετική συνάθροιση. 

Ας υποθέσουμε ότι μερικοί από μας θα ακολουθούσαν το δρόμο 
που ακολούθησε ο αδελφός Χάουλαντ. ΄Οταν οι αδελφοί μας έχουν 
πονηρές υπόνοιες, αν θα πηγαίναμε σε αυτούς λέγοντας: «Συγχώρη-
σέ με αν σε έβλαψα», μπορούμε να σπάσουμε τα ξόρκια του Σατανά 
και να ελευθερώσουμε τους αδελφούς μας από τους πειρασμούς. 
Μην αφήνετε κάτι να παρεμβαίνει ανάμεσα σε σας και στους αδελ-
φούς σας. Αν υπάρχει κάτι που μπορείτε να το κάνετε με θυσία για 
να αποβάλλετε τα απορρίμματα της υπόνοιας, να το κάνετε. Ο Θεός 
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θέλει να έχουμε αμοιβαία αγάπη σαν αδέλφια. Θέλει να είμαστε ε-
λεήμονες και ευγενικοί. Θέλει να διδάξουμε στον εαυτό μας να πι-
στεύει ότι οι αδελφοί μας μάς αγαπούν, και να πιστεύουμε ότι ο Χρι-
στός μας αγαπάει. Η αγάπη γεννάει αγάπη. 

Περιμένουμε να συναντήσουμε τους αδελφούς μας στον ουρανό; 
Αν εδώ μπορούμε να ζήσουμε με ειρήνη και αρμονία, θα μπορούμε 
να ζήσουμε μαζί τους και εκεί. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να ζήσου-
με μαζί τους στον ουρανό αν δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί τους 
εδώ χωρίς συνεχή αντιπαράθεση και πάλη; ΄Οσοι ακολουθούν έναν 
τρόπο ενέργειας ο οποίος τους χωρίζει από τους αδελφούς τους και 
τους φέρνει σε ασυμφωνία και διχογνωμία, χρειάζονται πλήρη επι-
στροφή. Οι καρδιές μας πρέπει να διαμορφωθούν και να απαλυν-
θούν με την αγάπη του Χριστού. Πρέπει να τρέφουμε την αγάπη που 
έδειξε Εκείνος πεθαίνοντας γα μας στο σταυρό του Γολγοθά. Χρεια-
ζόμαστε να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο Σωτήρα. Πρέπει 
να μείνουμε περισσότερο στην προσευχή και οφείλουμε να εξασκή-
σουμε πίστη. Οφείλουμε να έχουμε πιο τρυφερή καρδιά, να είμαστε 
πιο συμπονετικοί και ευγενείς. Θα περάσουμε από αυτόν τον κόσμο 
μόνο μια φορά. Δε θα αγωνισθούμε να εγχαράξουμε επάνω σε αυ-
τούς με τους οποίους συνδεόμαστε το χαρακτήρα του Χριστού; 

Οι σκληρές καρδιές μας πρέπει να κομματιασθούν. Οφείλουμε να 
προσεγγισθούμε με τέλεια ενότητα και οφείλουμε να συνειδητοποιή-
σουμε ότι έχουμε εξαγορασθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού της Να-
ζαρέτ. Ας πει ο καθένας μας: «Έδωσε τη ζωή Του για μένα και περι-
μένει από μένα, καθώς διαβαίνω τον κόσμο αυτόν, να αποκαλύψω 
την αγάπη την οποία αποκάλυψε δίνοντας τον εαυτό Του για μένα.» 
Ο Χριστός έφερε τις αμαρτίες μας στο δικό Του σώμα επάνω στο 
σταυρό, για να είναι ο Θεός δίκαιος και να δικαιώνει εκείνους οι οποί-
οι πιστεύουν σε Αυτόν. Υπάρχει ζωή, αιώνια ζωή για όσους υποτάσ-
σονται στο Χριστό. 

Θέλω να δω το Βασιλιά στην ωραιότητά Του. Θέλω να ενατενίσω 
τα απαράμιλλα θέλγητρά Του. Θέλω και σεις να Τον ενατενίσετε. Ο 
Χριστός θα οδηγήσει τους λυτρωμένους Του στο ποτάμι της ζωής, 
και θα τους εξηγήσει όσα τους προκάλεσαν περιπλοκές στον κόσμο 
αυτόν. Τα μυστήρια της χάρης θα ξεδιπλωθούν μπροστά τους. Εκεί 
όπου οι περιορισμένες διάνοιες διακρίνουν μόνο σύγχυση και ανεκ-
πλήρωτες προθέσεις, θα δουν την πιο τέλεια και όμορφη αρμονία. 

Ας υπηρετήσουμε το Θεό με όλες τις ικανότητές μας και με όλη τη 
νοημοσύνη μας. Η νοημοσύνη μας θα αυξηθεί καθώς τη χρησιμο-
ποιούμε σε ό,τι έχουμε. Η θρησκευτική μας πείρα θα ενδυναμωθεί 
καθώς την εισάγουμε στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι, θα αναρριχη-



5. Το πνεύμα της ενότητας 

 146

θούμε το ένα σκαλοπάτι μετά το άλλο της κλίμακας που φθάνει στον 
ουρανό μέχρις ότου τελικά βαδίσουμε στο ανώτατο σκαλοπάτι στη 
βασιλεία του Θεού. Ας είμαστε χριστιανοί στον κόσμο αυτόν. Τότε θα 
έχουμε αιώνια ζωή στη βασιλεία της δόξας. 

΄Οταν υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών του Χριστού, αυτό εί-
ναι απόδειξη ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιό Του να σώσει τους αμαρ-
τωλούς. Αποτελεί μαρτυρία της δύναμής Του, επειδή τίποτε λιγότερο 
από τη θαυμαστή δύναμη του Θεού μπορεί να φέρει τις ανθρώπινες 
υπάρξεις - με διάφορες ιδιοσυγκρασίες - ενωμένες σε αρμονική δρά-
ση, με μοναδικό σκοπό να μιλήσουν με αγάπη για την αλήθεια. 

Οι προειδοποιήσεις και οι συμβουλές του Θεού είναι απλές και 
αναμφισβήτητες. Καθώς διαβάζουμε τη Γραφή και βλέπουμε τη δύ-
ναμη του καλού όπου υπάρχει ενότητα, και τη δύναμη του κακού 
όπου υπάρχει διάσπαση, πώς θα αποτύχουμε να δεχθούμε το Λόγο 
του Θεού στην καρδιά μας; Η υπόνοια και η δυσπιστία είναι σαν την 
πονηρή ζύμη. Η ενότητα αποτελεί μαρτυρία για τη δύναμη της αλή-
θειας. 
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

 
Λόμα Λίντα, Καλιφόρνια, 1 Σεπτεμβρίου 1905 

Αγαπητοί αδελφοί. Μερικοί από τους ποιμένες μας μου έγραψαν 
ρωτώντας αν το έργο μεταξύ των Γερμανών και Σκανδιναβών θα έ-
πρεπε να προχωρήσει με χωριστές οργανώσεις. Αυτό το θέμα μού 
παρουσιάσθηκε πολλές φορές. ΄Οταν ήμουν στο Κολέγιο (College 
View), ο Κύριος μου έδωσε μια καθαρή μαρτυρία να φέρω, και από 
τότε αυτό το θέμα μού παρουσιάσθηκε πάλι.  

Κάποτε μου φάνηκε να είμαι σε ένα συνέδριο όπου εξετάζονταν 
αυτά τα θέματα. Κάποιος από τους αρχηγούς στάθηκε στο μέσο των 
παρευρισκομένων και παρουσίασε ενώπιόν τους τις αρχές που θα έ-
πρεπε να ακολουθήσουν στο έργο του Θεού. Η κατεύθυνση που δό-
θηκε, ήταν πως αν γινόταν ένας τέτοιος χωρισμός, δε θα προωθείτο 
το ενδιαφέρον του έργου μεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων. Δε θα 
οδηγούσε στην ύψιστη πνευματική ανάπτυξη. Θα ανεγείρονταν τείχη 
που στο εγγύς μέλλον έπρεπε να κατεδαφισθούν. 

Σύμφωνα με το φως που μου έδωσε ο Θεός, χωριστοί οργανι-
σμοί, αντί να οδηγήσουν στην ενότητα, θα δημιουργούσαν διάσπα-
ση. Αν οι αδελφοί μας θα ζητήσουν τον Κύριο με ταπεινότητα διάνοι-
ας, εκείνοι που τώρα σκέπτονται ως αναγκαίο να οργανωθούν χωρι-
στά οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί, θα δουν ότι ο Κύριος επιθυμεί να 
συνεργασθούν ως αδελφοί. 

Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι επιδιώκουν να αποσυνθέσουν το έργο 
του Θεού, να προβάλουν τις δικές τους προτάσεις. Μερικοί θα μεγα-
λοποιήσουν τον εαυτό τους για να κάνουν ένα έργο που δεν έπρεπε 
να το κάνουν. Μια παρόμοια διευθέτηση κατά πολύ θα καθυστερού-
σε το έργο του Θεού. Αν οφείλουμε να προωθήσουμε το έργο με πε-
ρισσότερη επιτυχία, τα τάλαντα τα ευρισκόμενα μεταξύ των ΄Αγγλων 
και των Αμερικανών θα έπρεπε να ενωθούν με τα τάλαντα εκείνων 
από κάθε άλλη εθνικότητα. Και κάθε εθνικότητα θα πρέπει να εργα-
σθεί με ζέση για άλλες εθνικότητες. Υπάρχει ένας Κύριος, μία πίστη. 
Η προσπάθειά μας πρέπει να είναι απάντηση της προσευχής του 
Κυρίου για τους μαθητές Του, ότι αυτοί πρέπει να είναι ένα. 

«Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ιδικός σου είναι 
αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα 
αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, διά να 
ήναι και αυτοί ηγιασμένοι εν τη αληθεία.» Ιωάν. ιζ΄[17]17-19. 

«Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πι-
στευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών. Διά να ήναι πάντες έν, κα-
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θώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να είναι και αυτοί εν ημίν 
έν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας.» εδ. 20,21. 

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η τέλεια ενότητα μεταξύ των εργατών εί-
ναι αναγκαία για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου του Θεού. Για να 
διατηρηθεί η ειρήνη, όλοι πρέπει να ζητήσουμε σοφία από το μεγάλο 
Διδάσκαλο. Ας προσέξουν όλοι μήπως εισάγουν φιλόδοξες προθέ-
σεις οι οποίες θα προκαλέσουν διαφωνίες. 

Πρέπει να υποτασσόμαστε ο ένας στον άλλο. Κανένας άνθρωπος 
μόνος του δεν είναι πλήρης. Με την υποταγή της διάνοιας και της 
θέλησης στο ΄Αγιο Πνεύμα, θα είμαστε πάντοτε μαθητές του μεγάλου 
Διδασκάλου. 

Μελετήστε το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Στην πρώτη εκ-
κλησία το Πνεύμα του Θεού εργάσθηκε με ισχύ μεταξύ εκείνων που 
ήσαν αρμονικά ενωμένοι. Στην ημέρα της Πεντηκοστής, όλοι ήσαν με 
μια ψυχή στον ίδιο τόπο. 

Οφείλουμε να επιδείξουμε στον κόσμο ότι οι άνθρωποι κάθε εθνι-
κότητας είναι ένα εν Χριστώ Ιησού. Γι’αυτό, ας αφαιρέσουμε κάθε 
φραγμό και να ενωθούμε στην υπηρεσία του Κυρίου. 

Ανεγείροντας εθνικούς φραγμούς, παρουσιάζετε στον κόσμο ένα 
σχέδιο ανθρώπινης επινόησης που ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να προ-
συπογράψει. Σε εκείνους που θα ήθελαν να το κάνουν, ο απόστολος 
Παύλος λέει: «Έτι σαρκικοί είσθε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος 
και έρις και διχόνοιαι, δεν είσθε σαρκικοί; . . .  Τις λοιπόν είναι ο Παύ-
λος, και τις ο Απολλώς, παρά υπηρέται διά των οποίων επιστεύσατε, 
και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον; Εγώ εφύτευσα, ο Απολλώς 
επότισεν, αλλ’ο Θεός ηύξησεν. ΄Ωστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο 
ποτίζων, αλλ’ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι 
έν. Και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού. 
Διότι του Θεού είμεθα συνεργοί. Σεις είσθε του Θεού αγρός, του 
Θεού οικοδομή.» Α΄Κορ. γ΄[3]3-9. 

 
Ένα παράδειγμα αδελφικής καλοσύνης 

΄Οταν οι αδελφοί μας στη Σκανδιναβία αντιμετώπιζαν οικονομική 
κρίση, δόθηκε η μαρτυρία ότι δεν έπρεπε να επιτρέψουμε στους α-
δελφούς μας να σταθούν μπροστά στον κόσμο ως πτωχεύσαντες. 
Αυτό θα ήταν ατίμωση για το Θεό. Και η πρόθυμη και γενναιόδωρη 
πράξη των Αμερικανών αδελφών μας ήταν παραδοχή πως η διαφο-
ρά στην εθνικότητα δε θα τους αποδέσμευε από το καθήκον να βοη-
θήσουν ο ένας τον άλλο στο έργο του Θεού. «Πάντες σεις αδελφοί εί-
σθε.» Ματθ. κγ΄[23]8. Είμαστε ένα στην ενότητα της αλήθειας. 

Τώρα οφείλουμε με συνετή, αυτοθυσιαζόμενη προσπάθεια να βα-
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δίσουμε στην αγάπη του Χριστού, στην ενότητα του Πνεύματος, μέ-
σα από τον αγιασμό της αλήθειας. Κανένα μισοτελειωμένο έργο δεν 
επαρκεί να εκπληρώσει την παρουσίαση που δόθηκε στην προσευχή 
του Χριστού. Πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές του ουρανού εδώ 
κάτω. Στον ουρανό υπάρχει ένας μεγάλος τόπος συνάντησης. 

Οφείλω να γράψω ξεκάθαρα σχετικά με την ανέγερση διαχωρι-
στικών τειχών στο έργο του Θεού. Μου αποκαλύφθηκε ότι μια τέτοια 
πράξη είναι πλάνη ανθρώπινης επινόησης. Δεν είναι το σχέδιο του 
Θεού για το λαό Του να χωρισθεί αυτός σε διάφορες ομάδες για λό-
γους εθνικότητας και γλώσσας. Αν το κάνουν, οι ιδέες τους θα σμι-
κρύνουν και η επιρροή τους θα ελαττωθεί. Ο Θεός καλεί σε ένα αρ-
μονικό συνταίριασμα την ποικιλία των ταλάντων.  

Και πάλι επαναλαμβάνω τα λόγια του Χριστού. Θα ήθελα να ε-
ντυπωθούν βαθιά στη διάνοιά σας: «Δεν παρακαλώ μόνον περί τού-
των, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών. 
Διά να είναι πάντες έν, καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, 
να ήναι και αυτοί εν ημίν έν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με α-
πέστειλας. Και εγώ την δόξαν την οποίαν μοι έδωκας, έδωκα εις αυ-
τούς, διά να ήναι έν, καθώς ημείς είμεθα έν. Εγώ εν αυτοίς και συ εν 
εμοί, διά να ήναι τετελειωμένοι εις έν, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι συ 
με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας.» 

Ο Χριστός χώρισε το λαό Του από τον κόσμο, αλλά εκείνοι οι ο-
ποίοι θα ήθελαν να ανεγείρουν εθνικούς φραγμούς, θα έκαναν ένα 
έργο το οποίο ο Θεός δεν ενθαρρύνει. 

Αδελφοί, ενωθείτε. Πλησιάστε ο ένας τον άλλο, αφήστε κατά μέ-
ρος τις ανθρώπινες επινοήσεις, ακολουθώντας από κοντά τα βήματα 
του Ιησού, το μεγάλο σας Παράδειγμα. 
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ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

 
 
 
 

Παρακαλέσατε λοιπόν 
τον Κύριον του θερισμού 
διά να αποστείλη εργάτας 

εις τον θερισμόν αυτού. 
Ματθ. θ΄[9]38 
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ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 

 
Πολύ αποφασιστικές προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν για να 

μορφωθούν και να εκπαιδευθούν έγχρωμοι - άνδρες και γυναίκες - 
να εργασθούν ως ιεραπόστολοι στις Νότιες Πολιτείες της Αμερικής. 
Χριστιανοί έγχρωμοι σπουδαστές οφείλουν να ετοιμασθούν για να 
δώσουν την αλήθεια στη φυλή τους. ΄Οσοι κάνουν το φόβο του Θεού 
αρχή της σοφίας τους, και προσέχουν στις συμβουλές των ανθρώ-
πων με εμπειρία, μπορούν να είναι μια ευλογία για τη μαύρη φυλή, 
φέρνοντας στο δικό τους λαό το φως της παρούσας αλήθειας. Κάθε 
εργάτης που λειτουργεί με ταπεινότητα και αρμονία με τους αδελ-
φούς του, θα είναι ένας δίαυλος φωτός σε πολλούς οι οποίοι τώρα 
είναι στο σκοτάδι, στην άγνοια και στη δεισιδαιμονία. 

Αντί να αναρωτιούνται αν δεν είναι κατάλληλοι να εργασθούν με-
ταξύ του λευκού πληθυσμού, οι έγχρωμοι αδελφοί μας και οι έγχρω-
μες αδελφές μας ας αφιερωθούν στο ιεραποστολικό έργο μεταξύ του 
έγχρωμου πληθυσμού. Υπάρχει άφθονος χώρος για ευφυείς έγχρω-
μους - άνδρες και γυναίκες – να εργασθούν για τους δικούς τους αν-
θρώπους. Πολύ έργο έχει να γίνει στους Νότιους αγρούς. Ειδικές 
προσπάθειες πρέπει να γίνουν στις μεγαλουπόλεις. Σε καθεμιά από 
αυτές τις πόλεις υπάρχουν χιλιάδες έγχρωμοι, στους οποίους πρέπει 
να δοθεί το έσχατο προειδοποιητικό μήνυμα του ελέους. Το ιεραπο-
στολικό πνεύμα ας αφυπνισθεί στην καρδιά των έγχρωμων μελών 
της εκκλησίας μας. Ένθερμο έργο πρέπει να γίνει για εκείνους οι ο-
ποίοι δε γνωρίζουν την αλήθεια. 

Σε κάθε έγχρωμο αδελφό και έγχρωμη αδελφή θα έλεγα: Κοίταξε 
την κατάσταση όπως είναι. Να αναρωτηθείς: «Με τόσες ευκαιρίες και 
τόσα πλεονεκτήματα που μου δίνονται, εγώ πόσα οφείλω στον Κύριό 
μου; Πως μπορώ καλύτερα να Τον δοξάσω και να προωθήσω το 
συμφέρον του λαού μου; Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω κατά τον 
καλύτερο τρόπο τη γνώση που κατά την ευδοκία Του ο Θεός μού έ-
δωσε; Δε θα ανοίξω τη Γραφή μου να διδάξω την αλήθεια στο λαό 
μου; Δεν είναι χιλιάδες αυτοί που χάνονται από έλλειψη γνώσης, 
τους οποίους μπορώ να βοηθήσω αν εγώ υποτάσσομαι στο Θεό, 
ώστε Αυτός να με χρησιμοποιήσει ως όργανό Του; Δεν έχω ένα έργο 
να κάνω για τους δικούς μου καταπιεσμένους και αποθαρρυμένους;» 

Στους αγρούς του Νότου λείπουν εργάτες. Θα προσπεράσεις το 
λαό σου, χωρίς να κάνεις προσπάθεια να τους βοηθήσεις, ή με τα-
πεινή καρδιά θα εργασθείς για να σώσεις αυτούς που χάνονται; Υ-
πάρχει ένα έργο να κάνεις αν ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού. Εμπι-
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στευόμενος σε Αυτόν θα βρεις ειρήνη και παρηγοριά, αλλά ακολου-
θώντας το δικό σου δρόμο και το δικό σου θέλημα θα βρεις αγκάθια 
και τριβόλους, και θα χάσεις την ανταμοιβή. 

Ο καιρός είναι σύντομος, και ό,τι κάνεις, να γίνει γρήγορα. Απο-
φάσισε να εξαγοράσεις τον καιρό. Μην επιζητάς τη δική σου ευχαρί-
στηση. Σήκω! Ανάλαβε το έργο με νέα πρόθεση καρδιάς. Ο Κύριος 
θα σου ανοίξει το δρόμο. Να καταβάλεις κάθε δυνατή προσπάθεια να 
εργασθείς στην παράταξη του Χριστού με ταπεινότητα, εμπιστευόμε-
νος σε Αυτόν για δύναμη. Να κατανοήσεις το έργο που ο Κύριος σου 
δίνει να κάνεις, και, εμπιστευόμενος σε Αυτόν, θα είσαι ικανός να 
προχωρήσεις από δύναμη σε δύναμη, και από χάρη σε χάρη. Θα 
είσαι ικανός να εργασθείς με σύνεση, με καρτερικότητα για το λαό 
σου όσο διαρκεί η ημέρα, γιατί έρχεται η νύκτα όπου κανένας άν-
θρωπος δε θα εργάζεται. 

Υπάρχει μέγιστη ανάγκη για κάθε είδος ιεραποστολικού έργου 
στο Νότο. Χωρίς αναβολή οι εργάτες πρέπει να ετοιμασθούν για τον 
αγρό αυτόν. Ο λαός μας πρέπει να προμηθευθεί κεφάλαια για την 
εκπαίδευση ανδρών και γυναικών στις Νότιες Πολιτείες, που έχοντας 
εγκλιματισθεί, μπορούν να εργασθούν εκεί χωρίς να κινδυνεύσει η 
υγεία τους. 

Φερέλπιδες νέοι και νέες να εκπαιδευθούν ως δάσκαλοι. Θα έ-
χουν τα καλύτερα πλεονεκτήματα. Σχολικά κτίρια και χώροι συγκε-
ντρώσεων πρέπει να ανεγερθούν σε διάφορα μέρη, και να χρησιμο-
ποιηθούν δάσκαλοι.  

Εκείνοι οι οποίοι για χρόνια εργάσθηκαν για να βοηθήσουν τους 
έγχρωμους, θα είναι σε θέση να δώσουν συμβουλές για να λειτουρ-
γήσουν τέτοια σχολεία. ΄Οσο το δυνατόν αυτά τα σχολεία να εγκατα-
σταθούν έξω από τις πόλεις. Αλλά στις πόλεις υπάρχουν πολλά παι-
διά που δεν μπορούν να φοιτήσουν σε σχολεία μακριά από τις πό-
λεις, και για όφελος αυτών των παιδιών σχολεία πρέπει να ανοίξουν 
και μέσα στις πόλεις, όπως και έξω από αυτές. 

Τα παιδιά και οι νέοι στα σχολεία αυτά, πρέπει να μάθουν περισ-
σότερα από μια ανάγνωση. Ας προωθηθούν τεχνικές εργασίες. Ας 
δοθούν στους σπουδαστές ευκολίες για να μάθουν μια τέχνη και να 
γίνουν αυτοσυντήρητοι. 

Οι εκκλησίες μας στο Βορρά καθώς και στο Νότο πρέπει να κά-
νουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν το έργο για τα έγχρωμα παιδιά. 
Τα σχολεία που ήδη λειτουργούν, να διατηρηθούν με πιστότητα. Η 
εγκατάσταση νέων σχολείων απαιτεί πρόσθετα κεφάλαια. Τα αδέλ-
φια μας κάνουν το μέρος τους ολόψυχα για να εγκαταστήσουν αυτά 
τα σχολεία σε πλεονεκτική θέση.  
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Πέρα από το είδος αυτό του σχολικού έργου, οι έγχρωμοι αδελφοί 
μας πρέπει να κάνουν ένα καλό έργο ιδρύοντας αποστολές με κυρι-
ακά σχολεία και σχολές Σαββάτου ανάμεσα στο λαό τους – σχολές 
όπου οι νέοι μπορούν να διδαχθούν από δασκάλους των οποίων η 
καρδιά είναι γεμάτη με αγάπη για τις ψυχές.  

 Ευκαιρίες συνεχώς παρουσιάζονται σε αυτούς στις Νότιες Πολι-
τείες και πολλοί σοφοί, χριστιανοί έγχρωμοι θα κληθούν στο έργο. 
Αλλά για πολλούς λόγους οι λευκοί πρέπει να εκλεγούν ως ιθύνο-
ντες. ΄Ολοι είμαστε μέλη ενός σώματος και ολοκληρωνόμαστε μόνο 
εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος θα ανυψώσει το λαό Του από το χαμηλό 
επίπεδο στο οποίο η αμαρτία τούς υποβίβασε και θα τους τοποθετή-
σει εκεί όπου θα αναγνωρισθούν στις ουράνιες αυλές ως συνεργάτες 
του Θεού. 

Υπάρχει έργο να γίνει σε πολλούς σκληρούς τόπους, και μέσα 
από αυτούς τους σκληρούς τόπους πρέπει να εξέλθουν φωτισμένοι 
εργάτες. Το έργο να διευθετηθεί έτσι ώστε έγχρωμοι εργάτες να εκ-
παιδευθούν για να εργασθούν για τη φυλή τους. Μεταξύ της μαύρης 
φυλής υπάρχουν πολλοί που έχουν τάλαντα και ικανότητες. Ας ανα-
ζητήσουμε αυτούς τους άνδρες και αυτές τις γυναίκες και να τους 
διδάξουμε πώς να αναλάβουν το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Ο 
Θεός θα συνεργασθεί με αυτούς και θα τους δώσει τη νίκη. 

 
«Συνεργοί του Θεού» 

Το αυτί του Θεού είναι ανοιχτό στις φωνές εκείνων οι οποίοι είναι 
στην υπηρεσία Του. Ο Ίδιος υποσχέθηκε: «Θέλω σε συμβουλεύει, 
επί σε θέλει είσθαι ο οφθαλμός μου.» Ψαλμ. λβ΄[32]8. Βαδίστε ταπει-
νά με το Θεό και ζητήστε από Αυτόν να εξομαλύνει την οδό του κα-
θήκοντός σας. ΄Οταν μιλάει στους αντιπροσώπους Του και ζητάει 
από αυτούς να είναι συνεργοί Του, θα κάνουν το ίδιο είδος εργασίας, 
που ο Χριστός ανήγγειλε ως έργο Του όταν στάθηκε για να διαβάσει  
στη συναγωγή της Ναζαρέτ. ΄Ανοιξε το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα 
και διάβασε: «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ’εμέ, διότι ο Κύριος 
με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους φτωχούς. Με απέστειλε διά 
να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθε-
ρίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμί-
ους.» Ησ. ξα΄ [61]1. 

Η αλήθεια σκοτείνιασε τώρα στον κόσμο από τα σύννεφα της 
πλάνης που επικρατούν. Εκείνος ο οποίος μπορεί να επηρεάσει α-
κόμη και αυτούς που βρίσκονται πολύ χαμηλά, και μπορεί να τους 
κερδίσει στο Χριστό, συνεργάζεται με θείους παράγοντες, επιζητώ-
ντας να σώσει αυτόν που χάνεται. Παρουσιάζοντας στον αμαρτωλό 
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τον προσωπικό, το συγχωρούντα την αμαρτία Σωτήρα, εκτείνουμε 
ένα χέρι συμπάθειας και χριστόμορφης αγάπης για να πιάσουμε το 
χέρι αυτού που έχει πέσει, και τοποθετώντας το με πίστη στο χέρι 
του Χριστού, διαμορφώνουμε έναν κρίκο ενωτικό μεταξύ του αμαρ-
τωλού και του Σωτήρα. 

Το τέλος πλησιάζει, και κάθε ψυχή τώρα πρέπει να βαδίσει προ-
σεκτικά, ταπεινά με τον Ιησού Χριστό. Ο πολύτιμος Σωτήρας μας, 
από τον οποίο όλες οι ακτίνες της αλήθειας εκπέμπονται στον κό-
σμο, δε θέλει να τοποθετήσουμε την εμπιστοσύνη στους άρχοντες, 
ούτε στον υιό του ανθρώπου από τον οποίο δεν έχουμε βοήθεια, 
αλλά να στηριχθούμε εξολοκλήρου σε Αυτόν. Ο Ίδιος λέει: «Χωρίς 
εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.» Ιωάν. ιε΄[15]5. Έχουμε ανάγκη 
να προσβλέπουμε στο Χριστό συνεχώς, για να αποτυπωθεί επάνω 
μας η αξιαγάπητη μορφή Του. Οφείλουμε να ατενίζουμε στον Αμνό 
του Θεού, τον αίροντα την αμαρτία του κόσμου. Τότε θα αποκαλύ-
ψουμε το Χριστό στους συνανθρώπους μας. 
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 ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Επιφορτίσθηκα, επιφορτίσθηκα βαριά, το έργο μεταξύ των έγχρω-
μων ανθρώπων. Το ευαγγέλιο πρέπει να παρουσιασθεί στην ποδο-
πατημένη μαύρη φυλή. Αλλά πρέπει να επιδειχθεί μεγάλη προσοχή 
στις προσπάθειες για την ανύψωση αυτού του λαού. Μεταξύ των 
λευκών ανθρώπων σε πολλά μέρη υπάρχουν έντονες προκαταλή-
ψεις κατά της μαύρης φυλής. Ίσως επιθυμούμε να αγνοήσουμε αυτή 
την προκατάληψη, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν ενεργή-
σουμε σαν να μην υπάρχει αυτή η προκατάληψη, δεν μπορούμε να 
φέρουμε το φως στο λευκό πληθυσμό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
την κατάσταση ως έχει, και να τη χειρισθούμε με σύνεση και νοημο-
σύνη. 

Για πολλά χρόνια σήκωνα το βαρύ φορτίο υπέρ της μαύρης φυ-
λής. Πονούσε η καρδιά μου καθώς έβλεπα το αίσθημα εναντίον αυ-
τής της φυλής να γίνεται όλο και εντονότερο, και καθώς έβλεπα ότι 
πολλοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας προφανώς να είναι ανίκα-
νοι να κατανοήσουν την αναγκαιότητα για ένα σοβαρό έργο που 
πρέπει να γίνει σύντομα. Χρόνια έχουν περάσει στην αιωνιότητα με 
φαινομενικά λίγη βοήθεια να έχει γίνει γι’αυτούς που πρόσφατα ήσαν 
μια φυλή σκλάβων.  

Μια από τις δυσκολίες που συναντάει το έργο, είναι ότι πολλοί 
από τους λευκούς που κατοικούν εκεί όπου οι έγχρωμοι είναι πο-
λυάριθμοι, δε θέλουν αυτές οι ιδιαίτερες προσπάθειες να εφαρμο-
σθούν για να τους ανυψώσουν. ΄Οταν βλέπουν σχολεία να κτίζονται 
γι’αυτούς, όταν βλέπουν ότι διδάσκονται να είναι αυτοσυντήρητοι, να 
επιδίδονται στο εμπόριο, να αποκτούν άνετα σπίτια αντί να ζουν σε 
καλύβες, βλέπουν την πιθανότητα ότι τα εγωιστικά τους σχέδια ε-
μποδίζονται, ότι δε θα μπορούν πια να μισθώνουν το μαύρο σε μια 
σχεδόν εξευτελιστική τιμή, και η έχθρα τους ξυπνάει. Αισθάνονται ότι 
ζημιώνονται και απατώνται. Κάποια πράξη - όπως η δουλεία – δεν 
καταργήθηκε ποτέ. Αυτό το πνεύμα γίνεται εντονότερο, καθώς το 
Πνεύμα του Θεού αποσύρεται από τον κόσμο. Και σε πολλά μέρη 
είναι αδύνατον τώρα να κάνουμε αυτό το έργο, το οποίο μπορούσε 
να γίνει για τον έγχρωμο πληθυσμό στα περασμένα χρόνια. 

Πολλά μπορούσαν να είχαν επιτελεσθεί από το λαό της Αμερικής, 
αν το κράτος και οι χριστιανικές εκκλησίες είχαν καταβάλει επαρκείς 
προσπάθειες υπέρ των απελευθέρων, ευθύς μετά τη χειραφέτηση 
των σκλάβων. Χρήματα θα είχαν χρησιμοποιηθεί γενναιόδωρα για τη 
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φροντίδα και τη μόρφωσή τους στην εποχή που τις είχαν τόσο μεγά-
λη ανάγκη. Αλλά η κυβέρνηση, έπειτα από μια μικρή προσπάθεια, 
άφησε το μαύρο να αγωνίζεται, αβοήθητος, με το βάρος των δυσκο-
λιών. Μερικές από τις ισχυρές εκκλησίες ξεκίνησαν ένα καλό έργο, 
αλλά δυστυχώς, συγκριτικά λίγα πράγματα κατόρθωσαν να κάνουν. 
Και η εκκλησία των Αντβεντιστών απέτυχε να κάνει το μέρος της. Με-
ρικές καρτερικές προσπάθειες έγιναν από άτομα και από κοινωνίες 
να ανυψώσουν τον έγχρωμο πληθυσμό, και έγινε ένα ευγενικό έργο. 
Αλλά πόσο λίγοι έλαβαν μέρος στο έργο αυτό, το οποίο έπρεπε να 
είχε τη συμπάθεια και τη βοήθεια όλων! 

Ευγενικές προσπάθειες καταβλήθηκαν από μερικούς Αντβεντι-
στές να κάνουν το έργο που χρειαζόταν να γίνει για τον έγχρωμο κό-
σμο. Αν εκείνοι οι οποίοι εισήλθαν στο έργο αυτό είχαν τη συνεργα-
σία όλων των ποιμένων αδελφών, το αποτέλεσμα του έργου τους θα 
ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι. Αλλά η μεγάλη πλειονότητα 
των ποιμένων μας δε συνεργάσθηκε, όπως έπρεπε να κάνει, με τους 
λίγους οι οποίοι αγωνίζονταν να φέρουν σε πέρας ένα τόσο αναγκαίο 
έργο σε ένα δύσκολο αγρό. 

Καθώς περνάει ο καιρός και η αντίσταση ισχυροποιείται, οι περι-
στάσεις μάς προειδοποιούν ότι η σύνεση είναι το καλύτερο μέρος της 
αρετής. Αν ασύνετες κινήσεις είχαν γίνει στο έργο για τον έγχρωμο 
πληθυσμό, αυτό δεν είναι επειδή δεν είχαν δοθεί προειδοποιήσεις. 
Από την Αυστραλία, μέσα από την ανοικτή θάλασσα του Ειρηνικού, 
στάλθηκαν προειδοποιήσεις ότι κάθε κίνηση πρέπει να γίνει με προ-
σοχή, ότι οι εργάτες δεν πρέπει να κάνουν πολιτικές ομιλίες, και ότι η 
ανάμιξη λευκών και μαύρων σε κοινωνική ισότητα δεν έπρεπε με κα-
νέναν τρόπο να ενθαρρυνθεί. 

Σε μια συνέλευση που έγινε το 1895 στο Αρμαντέιλ, ένα προάστιο 
της Μελβούρνης στη Βικτόρια, μίλησα επάνω στα θέματα αυτά σε 
απάντηση των ερωτήσεων από τους αδελφούς μου, και επέμενα 
στην ανάγκη της προσοχής. Είπα ότι έρχονται επικίνδυνοι καιροί και 
ότι τα αισθήματα που τότε μπορούσαν να εκφρασθούν σχετικά με το 
τι μπορούσε να γίνει στις ιεραποστολικές εργασίες για τους έγχρω-
μους, δε θα μπορούσαν να εκφρασθούν στο μέλλον χωρίς κίνδυνο 
της ζωής. Είπα ξεκάθαρα ότι το έργο που έγινε για τους έγχρωμους, 
έπρεπε να γίνει με τρόπους διαφορετικούς από εκείνους που εφαρ-
μόσθηκαν σε μερικά μέρη της χώρας σε παλαιότερα χρόνια. 

΄Οσο είναι δυνατόν, λιγότερο να γίνεται λόγος για το διαχωρισμό 
λευκών και εγχρώμων, και οι έγχρωμοι να εργάζονται κατά πρώτον 
για τη δική τους φυλή. 

Σχετικά με τη λατρεία λευκών και έγχρωμων στον ίδιο χώρο, δεν 
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μπορεί να εφαρμοσθεί ως γενική συνήθεια προς όφελος για το κάθε 
μέρος, ιδιαίτερα στο Νότο. Το καλύτερο θα είναι να εξασφαλισθούν 
για τους έγχρωμους, οι οποίοι δέχονται την αλήθεια, δικοί τους χώροι 
λατρείας, όπου οι ίδιοι να κάνουν τις συναθροίσεις τους. Αυτό ιδιαί-
τερα είναι αναγκαίο στο Νότο, ώστε το έργο για τους λευκούς να γί-
νεται ανεμπόδιστα. 

Να παραχωρηθούν στους έγχρωμους πιστούς νοικοκυρεμένα κα-
λαίσθητα οικήματα λατρείας. Να τους δειχθεί ότι αυτό δε γίνεται για 
να εξαιρεθούν από τη λατρεία με τους λευκούς, επειδή είναι μαύροι, 
αλλά για να προχωρεί η αλήθεια. Ας κατανοήσουν ότι αυτό το σχέδιο 
πρέπει να εφαρμοσθεί μέχρις ότου ο Κύριος μας δείξει έναν καλύτε-
ρο τρόπο. 

Τα έγχρωμα μέλη με ικανότητα και πείρα ας ενθαρρυνθούν να 
προΐστανται στις συναθροίσεις του λαού τους, και οι φωνές τους 
πρέπει να ακουσθούν στις αντιπροσωπευτικές συνελεύσεις. 

Μεταξύ των έγχρωμων πιστών υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπο-
ρούν να εργασθούν για να προάγουν το δικό τους λαό – εργάτες 
στους οποίους ο Κύριος έδωσε φως και γνώση, και οι οποίοι κατέ-
χουν ικανότητες όχι συνηθισμένες. Αυτοί πρέπει να εργασθούν με 
καρτερικότητα και με κάθε αποτελεσματικό τρόπο. Αυτοί πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τα έντυπά μας και να κάνουν διαλέξεις σε σκηνές 
και σε αίθουσες. Και μερικές φορές (όπου αυτό επιτρέπεται) λευκοί 
ποιμένες να τους βοηθούν. Ιδιαίτερες προσπάθειες ας γίνουν για να 
αυξηθεί η δύναμη των έγχρωμων εργατών. Οι έγχρωμοι πρέπει να 
μορφωθούν και να εκπαιδευθούν για να δίνουν βιβλικές μελέτες και 
να κάνουν διαλέξεις στο λαό τους. Υπάρχουν πολλοί που έχουν ικα-
νότητες, και οι οποίοι μπορούν να ετοιμασθούν για το έργο αυτό. 

Πρέπει να ενδιαφερθούμε ιδιαίτερα να ιδρύσουμε σχολεία για τον 
έγχρωμο πληθυσμό. Και οφείλουμε να μην παραβλέψουμε τη σπου-
δαιότητα να τοποθετήσουμε την παρούσα αλήθεια μπροστά στους 
δασκάλους και σπουδαστές στα μεγάλα κολέγια για τον έγχρωμο 
πληθυσμό τα οποία έχουν εγκατασταθεί από ανθρώπους του κό-
σμου. 

Πρέπει να ιδρυθούν σχολεία και νοσοκομεία για τους έγχρωμους, 
και σε αυτά οι νέοι έγχρωμοι οφείλουν να διδαχθούν και να εκπαι-
δευθούν για υπηρεσία από τους καλύτερους δασκάλους που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν. 

Οι έγχρωμοι ποιμένες οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να βοηθήσουν το λαό τους να κατανοήσει την αλήθεια 
για την εποχή αυτή. Καθώς ο καιρός προχωράει και οι φυλετικές 
προκαταλήψεις αυξάνονται, σχεδόν θα καταστεί αδύνατον, σε πολλά 
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μέρη, για τους λευκούς εργάτες να εργασθούν για τον έγχρωμο πλη-
θυσμό. Μερικές φορές λευκοί οι οποίοι δε συμπαθούν το έργο μας, 
ενώνονται με τους έγχρωμους για να αντισταθούν σε αυτό, δηλώνο-
ντας ότι η διδασκαλία μας είναι μια προσπάθεια να διασπάσει τις εκ-
κλησίες και να φέρει αναστάτωση σχετικά με το Σάββατο. Λευκοί ποι-
μένες και έγχρωμοι ποιμένες θα κάνουν ψευδείς δηλώσεις, προκα-
λώντας στις σκέψεις των ανθρώπων τέτοιο αίσθημα ανταγωνισμού 
που θα είναι έτοιμοι να καταστρέψουν και να φονεύσουν. 

Οι δυνάμεις της κόλασης εργάζονται με όλη την εφευρετικότητά 
τους για να εμποδίσουν τη διακήρυξη της έσχατης αγγελίας ελέους 
μεταξύ του έγχρωμου πληθυσμού. Ο Σατανάς εργάζεται να κατα-
στήσει περισσότερο δύσκολο στον εργάτη του ευαγγελίου και στο 
δάσκαλο να αγνοήσουν τις προκαταλήψεις που υπάρχουν μεταξύ 
των λευκών και του έγχρωμου πληθυσμού. 

Ας ακολουθήσουμε την οδό της σοφίας. Ας μην κάνουμε κάτι που 
χωρίς λόγο θα ξεσηκώσει αντίσταση, κάτι που θα εμποδίσει το κή-
ρυγμα του ευαγγελικού μηνύματος. ΄Οπου απαιτεί η συνήθεια ή ό-
που μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται, οι λευκοί πιστοί 
και οι έγχρωμοι πιστοί ας συγκεντρώνονται σε χωριστούς τόπους 
λατρείας. Ας καλλιεργήσουμε την ταπεινότητα του Χριστού. Αυτός 
ήταν η Μεγαλειότητα του ουρανού, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και 
όμως, «Τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν 
αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, 
αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» Ιωάν. γ΄[3]16. 

Αν, για να σώσει το χαμένο κόσμο, ο Θεός συγκατατέθηκε να πα-
ραδώσει τον Υιό Του σε έναν επώδυνο, ατιμωτικό θάνατο, οι ιερα-
πόστολοι του Κυρίου δε θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια με τη δύ-
ναμή τους να κερδίσουν και να βοηθήσουν εκείνους οι οποίοι είναι 
βυθισμένοι στην αμαρτία, να ρίξουν φως επάνω σε εκείνους οι οποίοι 
είναι στο σκοτάδι σχετικά με την αλήθεια; Ο Χριστός περιέβαλε τη 
θεότητά Του με την ανθρωπότητα, για να μπορέσει να κατέλθει και 
να ανυψώσει τις πεσμένες ανθρώπινες υπάρξεις. Για χάρη Του, οι 
οπαδοί Του δε θα είναι έτοιμοι να υποστούν αδικίες και θλίψεις για να 
βοηθήσουν εκείνους ακριβώς που έχουν ανάγκη; Ας γίνεται το έργο 
με τρόπο που δεν προκαλεί προκαταλήψεις οι οποίες θα κλείσουν τις 
πόρτες που τώρα είναι ανοικτές για την είσοδο της αλήθειας. 

Οι ταλαντούχοι μεταξύ των έγχρωμων πιστών πρέπει να συνερ-
γασθούν με το Θεό για το λαό τους. Μάλιστα, μερικές φορές θα υ-
πάρξουν ευκαιρίες γι’αυτούς να δώσουν τη μαρτυρία τους σε μεγά-
λες συγκεντρώσεις, η οποία θα αγγίξει πολλές, πολλές ψυχές. Αυτές 
οι ευκαιρίες θα εμφανισθούν καθώς γίνεται έργο στους αγρούς του 



6. Μεταξύ των εγχρώμων ανθρώπων 

 160

Νότου και δίνεται η δυνατή κραυγή. ΄Οταν γίνει επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος, θα υπάρξει ένας θρίαμβος της ανθρωπότητας κατά της 
προκατάληψης αναζητώντας τη σωτηρία των ψυχών. Ο Θεός θα ε-
λέγχει τις διάνοιες. Οι ανθρώπινες καρδιές θα αγαπούν όπως ο Χρι-
στός αγάπησε. Και το ρατσισμό θα τον βλέπουν με πολύ διαφορετικό 
τρόπο από ό,τι τον βλέπουν τώρα. Το να αγαπάμε όπως ο Χριστός 
αγαπάει, εξυψώνει τη διάνοια σε αγνή, ουράνια, ανιδιοτελή ατμό-
σφαιρα. 

Εκείνος που έχει στενή σχέση με το Χριστό, βρίσκεται πάνω από 
τις προκαταλήψεις του χρώματος ή της κάστας. Η πίστη του στηρίζε-
ται στις αιώνιες πραγματικότητες. Ας εξυψωθεί ο θείος Συγγραφέας 
της αλήθειας. Η καρδιά μας ας είναι γεμάτη με πίστη η οποία ενεργεί 
με αγάπη και καθαρίζει την ψυχή. Το έργο του καλού Σαμαρείτη είναι 
το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Δεν πρέπει να ανακινούμε το θέμα του ρατσισμού, για να μην ξε-
σηκώσουμε προκαταλήψεις και δημιουργήσουμε κρίσεις. Το φως του 
μηνύματος του τρίτου αγγέλου να δοθεί σε εκείνους οι οποίοι χρειά-
ζονται φως. Να εργασθούμε ήρεμα, ήσυχα, πιστά, εμπιστευόμενοι 
στον Πρεσβύτερο Αδελφό μας. Να μη βιασθούμε να καθορίσουμε 
την ακριβή διαδρομή που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον, σχετικά με 
τη σχέση που πρέπει να διατηρηθεί μεταξύ των λευκών και των μαύ-
ρων. Η αλήθεια για την εποχή αυτή πρέπει να κηρυχθεί ενώπιον χι-
λιάδων λαού στις Νότιες Πολιτείες. Ο δρόμος πρέπει να καθαρισθεί, 
όσο είναι δυνατόν, από όλα τα εμπόδια. Το ευαγγελικό μήνυμα ας 
δοθεί στους ανθρώπους. Οι λευκοί και οι μαύροι ας εργασθούν σε 
χωριστούς, ευδιάκριτους τομείς, και ας αφήσουμε τον Κύριο να φρο-
ντίσει για τα περαιτέρω. Η αλήθεια να παρουσιασθεί ενώπιον των 
λευκών ανδρών και γυναικών στις Νότιες Πολιτείες. Τότε θα υπάρξει 
ένα έργο που θα γίνει στις οικογένειές τους το οποίο θα οδηγήσει στη 
σωτηρία πολλών ψυχών. 

 
«Εν πάση σοφία και φρονήσει» 

Ενώ οι άνθρωποι προσπαθούν να ρυθμίσουν το θέμα του ρατσι-
μού, ο χρόνος κυλάει, και οι ψυχές κατεβαίνουν στον τάφο απροει-
δοποίητες και αλύτρωτες. Δεν πρέπει αυτή η κατάσταση να συνεχι-
σθεί ΄Ανδρες και γυναίκες ας πάνε να εργασθούν, και ας κοπιάσουν 
όπως το ΄Αγιο Πνεύμα θα παρακινήσει τη διάνοιά τους. Στο έργο 
αυτό χρειαζόμαστε το τάλαντο των έγχρωμων αδελφών μας, το κάθε 
ιώτα από αυτό. Οι έγχρωμοι εργάτες ας εργασθούν για το λαό τους, 
βοηθούμενοι από τους λευκούς όταν οι ευκαιρίες το απαιτούν. Συχνά 
θα χρειάζονται συμβουλές και συστάσεις. Οι έγχρωμοι αδελφοί ας 
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έχουν τη θέση τους στη λατρεία, και οι λευκοί αδελφοί τη δική τους 
θέση στη λατρεία. Η κάθε ομάδα με ζήλο να επιτελεί γνήσιο ιεραπο-
στολικό έργο για το λαό της, και για τον έγχρωμο πληθυσμό οποτε-
δήποτε και οπουδήποτε μπορεί. 

΄Οταν η αλήθεια παρουσιάζεται σε έναν τόπο, και καθώς πολλοί 
λευκοί θα ακούσουν και θα δεχθούν την αλήθεια, μερικές φορές ευ-
καιρίες παρουσιάζονται να γίνουν προσπάθειες με ήρεμο, διακριτικό 
τρόπο από λευκούς εργάτες για τους μαύρους. Παρόμοιες ευκαιρίες 
να μην παραβλεφθούν. 

Αλλά δεν πρέπει χωρίς λόγο να εγείρουμε προκαταλήψεις που θα 
έκλειναν το δρόμο για τη διακήρυξη του μηνύματος του τρίτου αγγέ-
λου προς τους λευκούς. Χρειάζονται αυτό το μήνυμα, γιατί μπροστά 
μας είναι καιρός θλίψης, ο οποίος ποτέ δεν έγινε από τότε που υπάρ-
χει έθνος. 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να εξασκηθεί για να μην ειπωθεί ή γίνει 
κάτι που θα εξάψει τα αισθήματα των έγχρωμων κατά των λευκών. 
Να μην επιδεινώσουμε τις υπάρχουσες ήδη δυσκολίες. ΄Οσο συνετά 
και να μοχθήσουν οι εργάτες, θα συναντήσουν αντιδράσεις, χωρίς να 
έχουν δημιουργήσει αναταραχές στο ρατσισμό. Ας καθαρίσουμε την 
οδό του Βασιλέως. Ας αφήσουμε το Θεό να ενεργήσει. Οι άνθρωποι 
να μείνουν έξω από τη μέθοδό Του. Αυτός θα σχεδιάσει και θα διευ-
θετήσει καλύτερα από ό,τι οι ανθρώπινες υπάρξεις μπορούν να κά-
νουν. Ας θυμόμαστε ότι το πρώτο μας μεγάλο έργο είναι να κηρύξου-
με το Λόγο του Θεού, να δώσουμε τις προειδοποιήσεις της Γραφής. 

Ο Κύριος καλεί όλους να αναλάβουν το έργο με ταπεινότητα στο 
νου. ΄Ολοι οι ποιμένες δεν είναι αγιασμένοι διαμέσου της αλήθειας. Ο 
Κύριος καλεί όλους να αφήσουν κατά μέρος τις αντιδικίες τους. Οι 
άνθρωποι να προσέχουν να μη κάνουν εκείνο που θα έκοβε και την 
τελευταία ελπίδα μας να εισέλθουμε σε δύσκολους αγρούς όπου υ-
πάρχουν φυλετικές προκαταλήψεις και ανταγωνισμοί. 

Ως μέσον κατάρριψης της προκατάληψης και πρόσβασης στις 
διάνοιες, πρέπει να γίνει ιεραποστολικό ιατρικό έργο, όχι σε ένα και 
δύο μέρη μόνο, αλλά σε πολλά μέρη όπου η αλήθεια δεν κηρύχθηκε 
ακόμη. Οφείλουμε να εργασθούμε ως ευαγγελιστές ιατρικοί ιεραπό-
στολοι, να θεραπεύσουμε άρρωστες από την αμαρτία ψυχές, δίνο-
ντάς τους το μήνυμα της σωτηρίας. Αυτό το έργο θα καταρρίψει τις 
προκαταλήψεις όσο τίποτε άλλο. 

 
Το Σάββατο 

Το θέμα του Σαββάτου είναι αυτό που θα απαιτήσει μεγάλη προ-
σοχή και σύνεση στην παρουσίαση του. Θα χρειασθεί πολλή χάρη 
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και δύναμη του Θεού για να καταρριφθεί το είδωλο το οποίο ανεγέρ-
θηκε στη διαμόρφωση του ψευδούς Σαββάτου. Υψώστε το λάβαρο, 
υψώστε το, υψηλότερα και ακόμη υψηλότερα. Δείξτε στους ανθρώ-
πους το εικοστό κεφάλαιο της Εξόδου, στο οποίο είναι καταχωρημέ-
νος ο νόμος του Θεού. Οι πρώτες τέσσαρες από τις δέκα εντολές 
περιγράφουν τα καθήκοντά μας στον Ποιητή μας. Εκείνος ο οποίος 
είναι αναληθής με το Θεό, δεν μπορεί να είναι αληθής με τον πλησίον 
του. Εκείνος που αγαπάει το Θεό πάνω από όλα, θα αγαπάει και τον 
πλησίον του σαν τον εαυτό του. Η περηφάνια υψώνει τον εαυτό της 
σε ματαιότητα, οδηγώντας τον ανθρώπινο παράγοντα να κάνει τον 
εαυτό του θεό. Το ευαγγέλιο του Χριστού καθαγιάζει την ψυχή, ε-
κβάλλοντας την αγάπη του εγώ. 

«Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης αυτήν.» Έξ. 
κ΄[20]8. Το Σάββατο θεσπίσθηκε στην Εδέμ, μετά που ο Θεός δη-
μιούργησε τον κόσμο. «Και συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη, και 
πάσα η στρατιά αυτών. Και είχε συντετελεσμένα ο Θεός εν τη ημέρα 
τη εβδόμη τα έργα αυτού, τα οποία έκαμε. Και ανεπαύθη την ημέραν 
την εβδόμην από πάντων των έργων αυτού τα οποία έκαμε.  Και ευ-
λόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην, και ηγίασεν αυτήν, διότι εν 
αυτή ανεπαύθη από πάντων των έργων αυτού, τα οποία έκτισε και 
έκαμεν ο Θεός.» Γέν. β΄[2]1-3. 

«Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγων, Και συ λάλησον 
προς τους υιούς Ισραήλ, λέγων, Προσέχετε να φυλάττητε τα σάββα-
τά μου, διότι τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και υμών, διά να γνω-
ρίζητε ότι εγώ είμαι Κύριος, ο αγιάζων υμάς. Και θέλετε φυλάττει το 
σάββατον, διότι είναι άγιον εις εσάς. ΄Οστις βεβηλώσει αυτό, θέλει 
εξάπαντος θανατωθή, διότι πας όστις κάμη εργασίαν εν αυτώ, η ψυ-
χή εκείνη θέλει εξολοθρευθή εκ μέσου του λαού αυτής. Έξ ημέρας 
θέλει γίνεται εργασία. Εν δε τη εβδόμη ημέρα, σάββατον θέλει είσθαι, 
ανάπαυσις αγία εις τον Κύριον. Και όστις κάμη εργασίαν εν τη ημέρα 
του σαββάτου, θέλει εξάπαντος θανατωθή. Και θελουσι φυλάττει οι 
υιοί Ισραήλ το σάββατον, διά να εορτάζωσιν αυτό εις τας γενεάς αυ-
τών, εις διαθήκην αιώνιον.» Έξ. λα΄[31]12-16. 
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Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

 
Έχω μερικά πράγματα να πω σχετικά με τους έγχρωμους των 

Νοτίων Πολιτειών της Αμερικής και τη σχέση που πρέπει να διατη-
ρήσουμε με αυτούς. Τόσο καιρό ήσαν κάτω από την κατάρα της 
σκλαβιάς, και τώρα είναι δύσκολο πρόβλημα να γνωρίζουμε πώς να 
τους φερθούμε. 

΄Οταν οι εργάτες του Θεού αφήνουν στο Πνεύμα Του να εργασθεί 
στις διάνοιές τους, πολλά μπορούν να επιτευχθούν για τη σωτηρία 
των ψυχών. Ο Κύριος είναι βοηθός μας. Θα μας οδηγήσει σε όλα τα 
θέματα, αν εμπιστευόμαστε σε Αυτόν. Ένα είναι βέβαιο: πρέπει να 
έχουμε πίστη στο Θεό – πίστη ότι Αυτός θα τακτοποιήσει τα θέματα 
με τρόπο που θα μας καταστήσει ικανούς να εργασθούμε αποτελε-
σματικά. Κανένας ποτέ δεν εμπιστεύθηκε το Θεό εις μάτην. Ποτέ δεν 
απογοητεύει εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται σε Αυτόν. 

Οφείλουμε να αποφύγουν τις αντιπαραθέσεις με το πρόβλημα του 
ρατσισμού. Αν αυτό το θέμα ανακινείται πολύ, θα ανακύψουν δυ-
σκολίες και θα καταναλωθεί πολύτιμος χρόνος προς ρύθμιση. Δεν 
μπορούμε να χαράξουμε μια οριστική γραμμή για να την ακολουθή-
σουμε, χειριζόμενοι αυτό τα θέμα. Σε διάφορα μέρη και κάτω από 
διάφορες περιστάσεις, το θέμα θα χρειασθεί ένα διαφορετικό χειρι-
σμό. Στο Νότο, όπου η φυλετική προκατάληψη είναι τόσο ισχυρή, 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παρουσιάζοντας την αλήθεια αν 
ασχοληθούμε με το ρατσισμό, όπως μπορούμε να κάνουμε σε μερι-
κά μέρη του Βορρά. Οι λευκοί εργάτες στο Νότο, θα πρέπει να κινη-
θούν με τρόπο ο οποίος θα τους καταστήσει ικανούς να έχουν πρό-
σβαση στους λευκούς. 

Το σχέδιο του Σατανά είναι να κάνει τις διάνοιες να ασχοληθούν 
με το ρατσισμό. Αν αυτές οι υποδείξεις τους ληφθούν υπόψη, θα υ-
πάρχει ποικιλία απόψεων και μεγάλη σύγχυση. Κανένας δεν είναι 
ικανός για το σαφή καθορισμό της σωστής στάσης έναντι των έγχρω-
μων. Οι άνθρωποι μπορεί να προβάλουν θεωρίες, αλλά σας βεβαιώ-
νω ότι δεν ανήκει σε μας να ακολουθήσουμε ανθρώπινες θεωρίες. 
΄Οσο είναι δυνατόν, το θέμα του ρατσισμού θα έπρεπε να το αφή-
σουμε κατά μέρος 

Πρέπει να γίνει εργασία στις πόλεις του Νότου, και για το έργο 
αυτό να εξασφαλισθούν τα καλύτερα τάλαντα και χωρίς αναβολή. Οι 
λευκοί εργάτες να εργάζονται για τους λευκούς, διακηρύττοντας το 
μήνυμα της παρούσας αλήθειας με την απλότητά του. Θα βρουν α-
νοίγματα μέσα από τα οποία μπορούν να πλησιάσουν την ανώτερη 
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τάξη. Κάθε ευκαιρία για πρόσβαση στην τάξη αυτή πρέπει να βελτι-
ωθεί. 

Οι έγχρωμοι εργάτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να συμβαδίζουν, 
εργαζόμενοι θερμά για το λαό τους. Ευχαριστώ το Θεό ότι μεταξύ 
των έγχρωμων πιστών υπάρχουν ταλαντούχοι οι οποίοι μπορούν να 
εργασθούν αποτελεσματικά για το δικό τους λαό, παρουσιάζοντας 
την αλήθεια σε απλές γραμμές. Υπάρχουν πολλοί έγχρωμοι με πο-
λύτιμα τάλαντα οι οποίοι θα δεχθούν την αλήθεια, αν οι έγχρωμοι 
ποιμένες μας είναι συνετοί να χαράξουν μεθόδους για να εκπαιδεύ-
σουν δασκάλους για τα σχολεία και άλλους εργάτες για τον αγρό. 

Οι έγχρωμοι να μη βιασθούν να τοποθετηθούν σε μια ισότητα με 
τους λευκούς. Η σχέση των δύο φυλών υπήρξε ένα δύσκολο θέμα να 
αντιμετωπισθεί, και φοβάμαι ότι θα παραμείνει πάντα ένα περίπλοκο 
πρόβλημα. ΄Οσο είναι δυνατόν, οτιδήποτε θα ανάδευε τη φυλετική 
προκατάληψη των λευκών θα έπρεπε να αποφευχθεί. Υπάρχει κίν-
δυνος να κλείσει η θύρα, ώστε οι λευκοί εργάτες μας δε θα μπορούν 
να εργασθούν σε μερικά μέρη του Νότου. 

Γνωρίζω πως αν προσπαθούσαμε να αντικρούσουμε τις ιδέες και 
τις προτιμήσεις μερικών έγχρωμων, θα βρούμε το δρόμο μας τελείως 
μπλοκαρισμένο. Το έργο της διακήρυξης της αλήθειας για την εποχή 
αυτή δεν πρέπει να εμποδισθεί από μια προσπάθεια να ρυθμισθεί η 
στάση της μαύρης φυλής. Αν δοκιμάσουμε να το κάνουμε, θα συνα-
ντήσουμε φράγματα σαν βουνά να υψώνονται για να εμποδίσουν το 
έργο που ο Θεός επιθυμεί να έχουμε κάνει. Αν κινηθούμε με ηρεμία 
και με κρίση, εργαζόμενοι με τον τρόπο που ο Θεός καθόρισε, και οι 
λευκοί και οι έγχρωμοι θα επωφεληθούν από τους κόπους μας. 

Δεν ήρθε καιρός να εργασθούμε σαν να μην υπάρχουν προκατα-
λήψεις. Ο Χριστός είπε: «Γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις, και α-
πλοί ως αι περιστεραί.» Ματθ. ι΄[10]16. Αν βλέπετε ότι κάνοντας κά-
ποια πράγματα τα όποια έχετε όλο το δικαίωμα να κάνετε, όμως ε-
μποδίζετε την πρόοδο του έργου του Θεού, τότε αποφύγετε να γί-
νουν αυτά τα πράγματα. Μην κάνετε κάτι που θα κλείσει τις διάνοιες 
των άλλων για την αλήθεια. Υπάρχει ένας κόσμος να σωθεί, και δε 
θα κερδίσουμε τίποτε περιορίζοντας τη ζημιά από αυτούς που προ-
σπαθούμε να σώσουμε. ΄Ολα μπορεί να είναι νόμιμα, άλλά όλα δεν 
είναι προς το συμφέρον. 

Η συνετή διαδρομή είναι η καλύτερη. Ως συνεργάτες του Θεού, 
οφείλουμε να εργασθούμε κατά τρόπο που θα μας καταστήσει ικα-
νούς για να κάνουμε το περισσότερο γι’Αυτόν. Κανένας να μη φθάσει 
στα άκρα. Χρειαζόμαστε την εξ Ύψους σοφία, επειδή έχουμε ένα δύ-
σκολο πρόβλημα να επιλύσουμε. Αν τώρα γίνουν απερίσκεπτες κι-
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νήσεις, θα προκληθεί μεγάλη βλάβη. Το θέμα πρέπει να παρουσια-
σθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι έγχρωμοι που αληθινά πίστεψαν, να 
προσκολληθούν στην αλήθεια για χάρη του Χριστού, αρνούμενοι να 
εγκαταλείψουν κάποια αρχή από τις υγιαίνουσες διδασκαλίες της 
Γραφής, με τη σκέψη ότι αυτή η διδασκαλία δεν έχει εφαρμογή στη 
φυλή των μαύρων.  

Οφείλουμε να καθίσουμε στα πόδια του Χριστού ως μαθητευόμε-
νοι, για να μας διδάξει το θέλημα του Θεού, και να γνωρίσουμε πώς 
να εργασθούμε για τους λευκούς και για τους έγχρωμους στους Νό-
τιους αγρούς. Οφείλουμε να κάνουμε όπως το Πνεύμα του Κυρίου 
υπαγορεύει, και να ανακινήσουμε όσο γίνεται λιγότερο το θέμα του 
ρατσισμού. Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε ενέργεια για να 
παρουσιάσουμε το τελευταίο ευαγγελικό μήνυμα σε όλες τις τάξεις 
στο Νότο. Καθώς το Πνεύμα του Θεού μάς οδηγεί και μας ελέγχει, θα 
διαπιστώσουμε ότι αυτό το θέμα ρυθμίζεται στη διάνοια του λαού 
μας. 

Ας αναζητήσουμε ατομικά τον Κύριο. Εκείνοι των οποίων η  θρη-
σκευτική πείρα του παρελθόντος υπήρξε μόνο επιφανειακή εργασία, 
ας ελκυσθούν κοντά στο Θεό. Μετανοήστε, μετανοήστε και επιστρέψ-
τε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας.  

΄Οταν είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε το έργο με ζέση, θα είμαστε 
πιο ικανοί από ό,τι είμαστε τώρα ασχολούμενοι με τα θέματα που 
εμπλέκονται στο έργο αυτό. Ο κάθε πιστός ας κάνει το καλύτερο για 
να ετοιμάσει την οδό του ευαγγελικού ιεραποστολικού έργου που 
πρέπει να γίνει. Αλλά κανένας να μην έλθει σε αντιπαράθεση. Είναι 
σκοπός του Σατανά να απασχολεί τους πιστούς σε μεταξύ τους αντι-
παραθέσεις. Γνωρίζει πως αν δεν αγρυπνήσουν, η ημέρα του Κυρίου 
θα έρθει σε αυτούς σαν κλέφτης τη νύχτα. Δεν έχουμε καιρό να δώ-
σουμε τώρα θέση στο πνεύμα του εχθρού και να υποθάλψουμε προ-
καταλήψεις που συγχέουν την κρίση και μας οδηγούν μακριά από το 
Χριστό. 

Θα απαιτηθούν χρήματα, ζέση, καρτερικές προσπάθειες για να 
κάνουμε αυτό που χρειάζεται να γίνει μεταξύ των έγχρωμων. Ο κάθε 
άνθρωπος χρειάζεται τώρα να σταθεί στον κλήρο του και στη θέση 
του, εξομολογούμενος και παραιτούμενος από τις αμαρτίες του, και 
εργαζόμενος σε αρμονία με τους αδελφούς του. Οι εργάτες του Θεού 
πρέπει να είναι ένα στη σκέψη και στην καρδιά, προσευχόμενοι για 
την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και πιστεύοντας ότι ο Θεός θα 
εκπληρώσει το λόγο Του. 
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Ένα μάθημα από τα έργα του Χριστού 
Σε μια περίπτωση, ενώ ο Χριστός ήταν στα μέσα του έργου Του 

της διδασκαλίας και της θεραπείας, ένας από τη συντροφιά η οποία 
Τον περιέβαλε, είπε: «Διδάσκαλε, ειπέ προς τον αδελφόν μου να μοι-
ρασθή μετ’εμού την κληρονομίαν.» Λουκ. ιβ΄[12]13. 

Αυτός ο άνθρωπος ήταν μάρτυρας των θαυμάσιων έργων του 
Χριστού. Είχε εκπλαγεί από τη σαφήνεια της κατανόησής Του, από 
την ανώτερη κρίση Του, από την αμεροληψία με την οποία έβλεπε 
τις περιπτώσεις τις οποίες Του παρουσίαζαν. ΄Ακουσε τις συγκινητι-
κές προσκλήσεις Του, τις ιεροπρεπείς καταγγελίες κατά των γραμμα-
τέων και Φαρισαίων. Αν λόγια με τέτοια εντολή μπορούσαν να λε-
χθούν στον αδελφό αυτόν, αυτός δε θα τολμούσε να αρνηθεί στον 
πικραμένο άνθρωπο το μερτικό του. Εκλιπαρούσε να έχει με το μέ-
ρος του την επιρροή του Χριστού. Είπε: «Ειπέ προς τον αδελφόν 
μου να μοιρασθή μετ’εμού την κληρονομίαν.» 

Το ΄Αγιο Πνεύμα έκανε έκκληση στον άνθρωπο αυτόν να γίνει 
κληρονόμος στην άφθαρτη, την αμόλυντη, την αμάραντη κληρονο-
μιά. Είχε δει την απόδειξη της δύναμης του Χριστού. Τώρα ήταν δική 
του ευκαιρία να μιλήσει με το μεγάλο Διδάσκαλο, να εκφράσει την 
υπέρτατη επιθυμία της καρδιάς του. Αλλά όπως ο άνθρωπος στην 
αλληγορία του Βουνιάνου με την τσουγκράνα για την κοπριά, τα μά-
τια του ήσαν προσηλωμένα στη γη. Δεν έβλεπε το διάδημα πάνω 
από το κεφάλι του. ΄Οπως ο Σίμων ο μάγος, εκτίμησε και αυτός το 
δώρο του Θεού ως μέσον για κοσμικό κέρδος. Η αποστολή του Σω-
τήρα στη γη γρήγορα θα έφθανε στο τέλος της. Μόνο λίγοι μήνες 
έμεναν γι’Αυτόν να ολοκληρώσει αυτό που είχε έρθει να κάνει για να 
εγκαταστήσει τη βασιλεία της χάρης Του. ΄Ομως, η ανθρώπινη α-
πληστία ήθελε να Τον αποστρέψει από το έργο Του, για να συζητή-
σει για ένα κομμάτι γης. Αλλά ο Ιησούς δεν αποσπάσθηκε από την 
αποστολή Του. Η απάντησή Του ήταν: «΄Ανθρωπε, τίς με κατέστησε 
δικαστήν ή μεριστήν εφ’υμάς;» Λουκ. ιβ΄[12]14. 

Ο Χριστός έκανε σαφές στον άνθρωπο ότι αυτό δεν ήταν το έργο 
Του. Αγωνιζόταν να σώσει ψυχές. Δεν ήταν για να στραφεί από αυτό 
και να αναλάβει καθήκοντα πολιτικού δικαστή. 

Πόσο συχνά σήμερα επιβάλλεται εργασία στην εκκλησία που δε 
θα επιτρεπόταν ποτέ να εισέλθει στο έργο της διακονίας του ευαγγε-
λίου! 

Επανειλημμένα ζητήθηκε από το Χριστό να αποφανθεί για θέματα 
νομικά και πολιτικά. Αλλά Αυτός αρνήθηκε να επέμβει σε επίγειες 
υποθέσεις. Γνώριζε ότι στον πολιτικό κόσμο υπάρχουν άδικες διαδι-
κασίες και μεγάλη τυραννία. Αλλά η μόνη ασχολία Του ήταν η διακή-
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ρυξη της βιβλικής αλήθειας. Στο μεγάλο πλήθος που ακολουθούσε 
τα βήματά Του, παρουσίαζε τις αγνές, άγιες αλήθειες του νόμου του 
Θεού και εξηγούσε τις ευλογίες που βρίσκονται στην υπακοή αυτών 
των αρχών. Με την εξ Ύψους εξουσία επέβαλλε τη σπουδαιότητα 
της δικαιοσύνης και του ελέους. Αλλά αρνιόταν να εμπλακεί σε προ-
σωπικούς διαπληκτισμούς. 

Ο Χριστός στάθηκε στον κόσμο μας ως η Κεφαλή της μεγάλης 
πνευματικής βασιλείας που ήρθε να εγκαταστήσει εδώ – τη βασιλεία 
της δικαιοσύνης. Η διδασκαλία Του με απλό τρόπο παρουσίαζε τις 
εξευγενίζουσες, καθαγιάζουσες αρχές που διέπουν αυτή τη βασιλεία. 
Έδειχνε ότι η δικαιοσύνη, το έλεος και η αγάπη είναι οι ελέγχουσες 
δυνάμεις στη βασιλεία του Κυρίου. 

 
Καιρός ετοιμασίας 

Ζούμε στη μεγάλη αντιτυπική ημέρα του εξιλασμού. Ατομικά πρέ-
πει να αναζητήσουμε το Θεό. Αυτό είναι ένα προσωπικό έργο. Ας 
πλησιάσουμε στο Θεό, μην επιτρέποντας οτιδήποτε να εισχωρήσει 
στις προσπάθειές μας που θα κακοπαρουσίαζε την αλήθεια για την 
εποχή αυτή. Ο καθένας ας εξομολογηθεί όχι τις αμαρτίες του αδελ-
φού του, αλλά τις δικές του αμαρτίες. Ας ταπεινώσει την καρδιά του 
ενώπιον του Θεού, και να γεμίσει τόσο από το ΄Αγιο Πνεύμα, που η 
ζωή του θα δείξει ότι έχει αναγεννηθεί. Διαβάζουμε: «΄Οσοι δε εδέ-
χθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, 
εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού.» Ιωάν. α΄[1]12. 

Το ευαγγέλιο του Χριστού πρέπει να βιώνεται και να εφαρμόζεται 
στην καθημερινή ζωή. Οι δούλοι του Θεού πρέπει να καθαρισθούν 
από κάθε ψυχρότητα και ιδιοτέλεια. Απλότητα, ταπεινότητα είναι οι 
μεγάλες αξίες στο έργο του Θεού. Προσπαθήστε να ενώσετε τους 
εργάτες στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. Αν δεν μπορείτε να το 
κάνετε, διορθώστε τον εαυτό σας και αφήστε τα υπόλοιπα στο Θεό. 
Εργασθείτε με πίστη και προσευχή. Επιλέξτε χριστιανούς νέους και 
εκπαιδεύστε τους να είναι όχι εργάτες με σιδερένια καρδιά, αλλά ερ-
γάτες πρόθυμοι να εναρμονισθούν. 

Προσεύχομαι ο Κύριος να αλλάξει τις καρδιές εκείνων οι οποίοι αν 
δε λάβουν περισσότερη χάρη, θα εισέλθουν στον πειρασμό. Προ-
σεύχομαι να μαλακώσει και να υποτάξει την κάθε καρδιά. Έχουμε 
ανάγκη να ζούμε σε στενή συντροφιά με το Θεό, για να αγαπάμε ο 
ένας τον άλλο όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Έτσι, ο κόσμος θα 
γνωρίσει ότι είμαστε μαθητές Του. Ας μην υπάρχει αυτοεξύψωση. Αν 
οι εργάτες ταπεινώσουν τις καρδιές τους ενώπιον του Θεού, θα έρ-
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θουν οι ευλογίες. ΄Ολοι θα λάβουν νέες ιδέες και θα υπάρξει θαυμά-
σια αναζωογόνηση του ιατρικού ευαγγελικού ιεραποστολικού έργου. 

  Το μεγάλο έργο που έχουμε ως χριστιανοί είναι να επεκτείνουμε 
τη βασιλεία του Χριστού όσο γρήγορα γίνεται, σύμφωνα με τη θεία 
εντολή. Το ευαγγέλιο πρέπει να προχωρήσει από κατάκτηση σε κα-
τάκτηση, από νίκη σε νίκη. «Η μεγαλωσύνη των βασιλειών των υπο-
κάτω παντός του ουρανού, θέλει δοθή εις τον λαόν των αγίων του 
Υψίστου, του οποίου η βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος.» Δαν. ζ΄[7]27. 

 
Ο πόλεμος ενώπιόν μας 

Οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να ενδυθούν ολόκληρη τη χριστια-
νική πανοπλία. Δεν έχουμε να αγωνισθούμε απλώς με ανθρώπινους 
εχθρούς. Ο Θεός καλεί κάθε χριστιανό να εισέλθει στη μάχη, να πο-
λεμήσει κάτω από την αρχηγία Του, εξαρτώμενος για επιτυχία από 
τη χάρη και την αρωγή του ουρανού. 

Οφείλουμε να προχωρήσουμε με τη δύναμη του Ισχυρού. Ποτέ να 
μην υποχωρήσουμε στις επιθέσεις του Σατανά. Γιατί οφείλουμε, σαν 
χριστιανοί πολεμιστές, να αντιστεκόμαστε «εναντίον εις τας αρχάς, 
εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκό-
τους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν 
τοις επουρανίοις»; Εφεσ. ς΄[6]12. Ο Θεός μας καλεί να βιασθούμε 
χρησιμοποιώντας τα τάλαντα που μας έχει εμπιστευθεί. Ο Σατανάς 
θα προβάλει ενώπιόν μας πειρασμό. Θα προσπαθήσει να μας νική-
σει με στρατηγική. Αλλά με τη δύναμη του Θεού πρέπει να μείνουμε 
σταθεροί επάνω στο βράχο των αρχών. 

Στη μάχη αυτή δεν υπάρχει ανάπαυλα. Οι πράκτορες του Σατανά 
δε σταματούν ποτέ το έργο τους της καταστροφής. ΄Οσοι είμαστε 
στην υπηρεσία του Χριστού, οφείλουμε να αγρυπνούμε σε κάθε φυ-
λάκιο. Σκοπός μας είναι να σώσουμε από την καταστροφή τις ψυχές 
που χάνονται. Αυτό είναι ένα έργο άπειρης μεγαλειότητας, και ο άν-
θρωπος δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα το επιτύχει, εκτός αν ενωθεί με 
το θείο Εργάτη. 

Από την αιωνιότητα ο Χριστός ήταν ο Λυτρωτής του ανθρώπου. 
Από την πτώση και εδώ έρχεται ο λόγος σε εκείνους που έχουν ενω-
θεί με Αυτόν στο μεγάλο έργο Του: «Μη αποκάμητε πράττοντες το 
καλόν.» Β΄Θεσ. γ΄[3]13. «Γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύο-
ντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου.» Α΄Κορ. ιε΄[15]58.  

Ο χριστιανός ενθαρρύνεται να δείξει υπομονή, καρτερικότητα 
προωθώντας το έργο της διακονίας του ευαγγελίου σε συσχετισμό με 
το ιατρικό ιεραποστολικό έργο. Καθώς αποκτάει πείρα στη γνήσια 
θρησκεία, αποκτάει πνευματική γνώση που διαμορφώνει χαρακτήρα. 
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Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι ένας συνεχής κύκλος υπη-
ρεσίας. «Είμεθα συνεργοί του Θεού.» Η κάθε μέρα φέρνει σε εκείνον 
που είναι στη υπηρεσία του Θεού καθήκοντα ανάλογα με τις δυνά-
μεις του. Η χρησιμότητά του αυξάνεται καθώς, υπό την καθοδήγηση 
της υπέρτατης Δύναμης, επιτελεί αυτά τα καθήκοντα. Η εκπλήρωση 
του ενός καθήκοντος μας ετοιμάζει καλύτερα να αναλάβουμε ένα άλ-
λο. Εκείνος που έχει το αληθινό αίσθημα τι πρέπει να γίνει, θα τοπο-
θετηθεί κατευθείαν στο φως του Λόγου του Θεού ενωμένος με τις 
άλλες εργαζόμενες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα, περιβλημένος με ολό-
κληρη την πανοπλία, θα προχωρήσει στη μάχη. Με προσευχή, επα-
γρύπνηση και καρτερικότητα θα εργασθεί, αποφασισμένος το τέλος 
του ισόβιου έργου του να μην τον βρει απροετοίμαστο, μη έχοντας 
κάνει ό,τι μπορούσε για τη σωτηρία των ψυχών που χάνονται. 

Αν οι χριστιανοί ενεργούσαν με συνέπεια προχωρώντας σαν έ-
νας, κάτω από την καθοδήγηση της μιας Δύναμης, για την επίτευξη 
ενός σκοπού, θα κινούσαν τον κόσμο. 

Οι αρχές που θα μας παρακινήσουν ως εργάτες στο έργο του 
Θεού, αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο: «Του Θεού είμεθα 
συνεργοί.» Α΄Κορ. γ΄[3]9. «Παν ό,τι αν πράττητε, εκ ψυχής εργάζε-
σθε, ως εις τον Κύριον, και ουχί εις ανθρώπους.» Κολ. γ΄[3]23. Και ο 
Πέτρος παρακινεί τους πιστούς: «Έκαστος κατά το χάρισμα το ο-
ποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλοί οικονό-
μοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν τις λαλή, ας λαλή ως λα-
λών λόγια Θεού. Εάν τις υπηρετή, ας υπηρετή ως υπηρετών εκ της 
δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός, διά να δοξάζηται εν πάσι ο 
Θεός διά Ιησού Χριστού.» Α΄Πέτρ. δ΄[4]10,11. 

Υπάρχουν μεγάλοι νόμοι που κυβερνούν τον κόσμο της φύσης, 
και τα πνευματικά πράγματα ελέγχονται με αρχές εξίσου βέβαιες. Τα 
μέσα για ένα σκοπό πρέπει να εφαρμοσθούν αν πρέπει να επιτευ-
χθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Θεός έχει υποδείξει στον κάθε 
άνθρωπο το έργο του σύμφωνα με τις ικανότητές του. Με εκπαίδευ-
ση και εξάσκηση τα πρόσωπα καθίστανται ικανά να αντιμετωπίσουν 
τις αντιξοότητες οι οποίες μπορούν να παρουσιασθούν. Και συνετά 
σχέδια χρειάζονται να τοποθετήσουν τον καθένα στην κατάλληλη 
σφαίρα του για να αποκτήσει την πείρα που θα τον κάνει ικανό να 
φέρει τις ευθύνες του. 

Ο Θεός επιθυμεί να βοηθούμε ο ένας τον άλλο με έκφραση συ-
μπάθειας και ανιδιοτελούς αγάπης. Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κλη-
ρονομικές ιδιαιτερότητες και διαθέσεις. Ίσως είναι δύσκολο να έχουμε 
σχέσεις μαζί τους. Αλλά εμείς είμαστε άψογοι; Δεν πρέπει να απογο-
ητευθούν. Τα λάθη τους δεν πρέπει να κοινοποιηθούν. Ο Χριστός 
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λυπάται και βοηθάει εκείνους οι οποίοι πλανώνται στην κρίση. Αυτός 
υπέστη το θάνατο για κάθε άνθρωπο, και για το λόγο αυτόν ενδιαφέ-
ρεται τρυφερά και βαθιά για κάθε άνθρωπο. 

Ένας άνθρωπος μπορεί να προσπαθεί να λατρέψει το Θεό, αλλά 
τον πολιορκούν εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί. Ο Σατανάς και 
οι άγγελοί του τον πιέζουν και τον καλοπιάνουν να κάνει παραβά-
σεις. Ίσως πέφτει λεία των πειρασμών τους. Πώς λοιπόν να του φερ-
θούν οι αδελφοί; Να του μιλήσουν σκληρά, με καυστικές λέξεις, απο-
μακρύνοντάς τον περισσότερο από το Σωτήρα; Τι θλιβερό θέαμα να 
το βλέπουν ο Χριστός και οι άγγελοι! 

Ας θυμόμαστε ότι αγωνιζόμαστε και πέφτουμε, αποτυγχάνουμε 
στην ομιλία και στην πράξη να αντιπροσωπεύσουμε το Χριστό, πέ-
φτουμε και πάλι σηκωνόμαστε, έχοντας και αποθάρρυνση και ελπί-
δα. Ας προσέχουμε να μην έχουμε απρεπή στάση προς εκείνους οι 
οποίοι, όπως και μεις, είναι αντικείμενα της αμείωτης αγάπης του 
Χριστού. 

Ο Θεός φέρεται στους ανθρώπους ως υπεύθυνες υπάρξεις. Θα 
εργασθεί με το Πνεύμα Του μέσα από τη διάνοια που έθεσε στον 
άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να αναγνωρίσει τις διαθέσεις του Θεού 
και να Του δώσει την ευκαιρία να εργασθεί. Σχεδιάζει ο καθένας να 
χρησιμοποιεί τη διάνοια και τη συνείδησή του για τον εαυτό του. Η 
πρόθεσή Του δεν είναι ο ένας άνθρωπος να είναι η σκιά του άλλου, 
προβάλλοντας τα αισθήματα του άλλου. 
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 

 
Η θρησκεία της Γραφής δεν αναγνωρίζει ταξικές διαφορές ή χρώ-

ματα. Αγνοεί κοινωνική θέση, υγεία, κοσμικές τιμές. Ο Θεός εκτιμάει 
τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Γι’Αυτόν, ο χαρακτήρας αποφασίζει την 
αξία τους. Και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το Πνεύμα του Χριστού 
σε οποιονδήποτε Αυτό αποκαλύπτεται. Κανένας να μην αισχύνεται 
να μιλήσει με έναν τίμιο μαύρο σε οποιοδήποτε μέρος ή να κάνει μαζί 
του χειραψία. Εκείνος ο οποίος ζει στην ατμόσφαιρα του Χριστού, θα 
διδαχθεί από το Θεό και θα μάθει να θέτει την εκτίμησή Του στους 
ανθρώπους. 

Πρέπει να φερθούμε στους έγχρωμους ποιμένες με σεβασμό. Αυ-
τό δεν έγινε πάντοτε. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
αποκτήσουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Οφείλουν να μάθουν πώς 
να είναι αποδοτικοί διδάσκοντας την αλήθεια στους άλλους. Και όταν 
με πιστότητα προσληφθούν στο έργο, πρέπει να λάβουν το μισθό 
τους. Να θυμάστε ότι και αυτοί πρέπει να έχουν ψωμί. 

Ο Θεός επιθυμεί ο λαός Του στο Βορρά να κρατήσει μια ευγενή 
στάση απέναντι στα έγχρωμα αδέλφια μας. Δεν πρέπει να βιασθούμε 
να βρούμε λάθη σε αυτούς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυ-
τούς να είναι από όλες τις απόψεις σαν εκείνους που είχαν περισσό-
τερα πλεονεκτήματα. Ας θυμόμαστε τα μειονεκτήματα κάτω από τα 
οποία οι έγχρωμοι είχαν ζήσει. Το περιβάλλον τους ήταν πολύ δια-
φορετικό από το περιβάλλον της λευκής φυλής. Οι Βόρειοι έζησαν σε  
μια καθαρότερη ηθική ατμόσφαιρα από ό,τι έχουν οι μαύροι του Νό-
του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στο καθετί ότι θα είναι τόσο στα-
θεροί και σαφείς στις ιδέες τους για ηθικότητα. Αν ο Χριστός ήταν 
σήμερα τη γη, θα δίδασκε στη μαύρη φυλή με τρόπο που θα μας 
ξάφνιαζε. Μας καλεί να θυμηθούμε ότι ακόμη και εκείνοι οι οποίοι 
είχαν περισσότερα πλεονεκτήματα σε πολλά πράγματα, συχνά αι-
σθάνθηκαν ένα πλήγμα αν τα λάθη τους επισημανθούν υπερβολικά, 
αν λεχθούν συμβουλευτικές λέξεις και παραινέσεις με τρόπο αντιπα-
θητικό. 

΄Οταν πράγματα απαράδεκτης φύσης λαμβάνουν χώρα μεταξύ 
των έγχρωμων, να θυμάστε ότι ο Κύριος ζητάει από σας να ενεργή-
σετε με τη σύνεση ενός πιστού ποιμένα. Να θυμάστε ότι η καλοσύνη 
επιτελεί περισσότερα από ό,τι η επίκριση. Ας βλέπουν οι έγχρωμοι 
αδελφοί και αδελφές ότι οι αδελφοί τους θέλουν και αυτοί να φθά-
σουν στον ύψιστο βαθμό, και είναι πρόθυμοι να τους βοηθήσουν. Και 
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αν σε κάποια πράγματα οι έγχρωμοι αποτυγχάνουν,  μη βιασθείτε να 
τους καταδικάσετε και τους χωρίσετε από το έργο. 

Επακριβής και αμερόληπτη δικαιοσύνη πρέπει να δειχθεί στη 
μαύρη φυλή. Ο Χριστός ζητάει από τους δούλους Του τρυφερή συ-
μπάθεια για τον υποφέροντα και μεγαλόψυχη λεπτότητα για τα πταί-
σματα. 

Οι φτωχοί δεν εξαιρούνται από το προνόμιο της προσφοράς. Και 
αυτοί, όπως και οι εύποροι, μπορούν να λάβουν μέρος στο έργο αυ-
τό. Το μάθημα το οποίο ο Χριστός έδωσε σχετικά με το δίλεπτο της 
χήρας, μας δείχνει ότι και η ελάχιστη προθυμία προσφοράς του φτω-
χού, αν δίνεται με καρδιά αγάπης, είναι το ίδιο αποδεκτή όπως και οι 
μέγιστες δωρεές των πλουσίων. Στη ζυγαριά του αγιαστηρίου, τα 
δώρα του φτωχού που γίνονται από αγάπη για το Χριστό, δεν εκτι-
μούνται σύμφωνα με την ποσότητα που δίνεται, αλλά σύμφωνα με 
την αγάπη η οποία ωθεί στη θυσία. 
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ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΥ 

 
Επί πολλά χρόνια, ο Κύριος φέρνει ενώπιον του λαού Του τις α-

νάγκες του έργου μεταξύ των έγχρωμων στις Νότιες Πολιτείες της 
Αμερικής. Το ηθικό σκοτάδι στον αγρό αυτόν, αυτό καθεαυτό ήταν 
μια ισχυρή έκκληση για την εξάσκηση της γενναιοδωρίας. Στο πα-
ρελθόν μερικοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να στηρίξουν αυτόν τον 
κλάδο του έργου. Και η ευεργεσία τους έφερε καρπούς για την επι-
στροφή πολλών ψυχών. 

Αν και πολλά μένουν να γίνουν για τους έγχρωμους, έχουμε λό-
γους να χαιρόμαστε για την καλή αρχή που έχει γίνει. Σε ένα πρό-
σφατο τεύχος Ο Κήρυκας του Ευαγγελίου (1907) αναφέρεται ότι «δε-
καπέντε χρόνια πριν δεν υπήρχαν πάνω από είκοσι έγχρωμοι Α-
ντβεντιστές νότια του Μάσον και του Ντίξον. Αλλά σήμερα είναι ε-
πτακόσιοι. Δώδεκα χρόνια πριν υπήρχε μόνο μια εκκλησία των Α-
ντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας αποτελούμενη από έγχρωμους. 
Σήμερα υπάρχουν πενήντα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται αυτές της 
Αφρικής και των Δυτικών Ινδιών. . . .  Τα δέκατα των έγχρωμων το 
περασμένο έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες έφθασαν στα πέντε χιλιά-
δες δολάρια. Δεκαπέντε χρόνια πριν δεν ήσαν πάνω από πενήντα 
δολάρια.» 

Ας ευχαριστήσουμε το Θεό αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελ-
φές, και να πάρουμε θάρρος! Ο Θεός γυμνώνει το βραχίονά Του για 
να κάνει ισχυρό έργο στον ιεραποστολικό αυτόν αγρό ο οποίος συ-
νορεύει με την περιοχή μας. Τώρα δίνει στο λαό Του ασυνήθιστες 
ευκαιρίες να επεκτείνουν γρήγορα το μήνυμα στο Νότο. Ιδιαίτερα, ο-
φείλουμε να αποκαλύψουμε ένα πνεύμα αγαθοεργίας στην εποχή 
που συγκεντρώνεται η ετήσια προσφορά για να στηριχθεί το έργο για 
τους έγχρωμους. Ο Θεός έχει εμπιστοσύνη σε μας καθιστώντας μας 
διαχειριστές των μέσων και της πλούσιας χάρης Του. Και τώρα στρέ-
φει την προσοχή μας προς τους φτωχούς, υποφέροντες και καταδυ-
ναστευομένους, προς τις ψυχές τις αλυσοδεμένες με δεισιδαιμονίες 
και πλάνες, και μας βεβαιώνει πως αν κάνουμε κάτι καλό γι’αυτούς, 
θα δεχθεί την πράξη σαν να την κάναμε στον Ίδιο. Αυτός δήλωσε: 
«Καθ’όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, 
εις εμέ εκάμετε.» Ματθ. κε΄[25]40. 

Χιλιάδες έγχρωμοι στο Νότο μπορούν τώρα να βελτιωθούν και να 
γίνουν ανθρώπινα όργανα για να βοηθήσουν τη φυλή τους, αν μπο-
ρούν να λάβουν τη βοήθεια που ο Θεός μάς καλεί να τους δώσουμε. 
Πλήθη ανδρών και γυναικών στον αγρό αυτόν νιώθουν τη μεγάλη 
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φτώχια και την ανάγκη τους για εξύψωση. Και όταν πιστοί δάσκαλοι 
θα έρθουν για να τους ανοίξουν τη Γραφή ώστε να τη διαβάσουν, 
παρουσιάζοντας την αλήθεια στη φυσική αγνότητά της, το σκοτάδι 
θα εξαφανισθεί. Λαμπρές ακτίνες φωτός θα διαχυθούν επάνω στην 
ψυχή που αναζητάει την αλήθεια. Και με εκείνους οι οποίοι είχαν 
πλεονεκτήματα, μια προσεκτική και νοήμων διερεύνηση θα λάβει χώ-
ρα σε θέματα της αλήθειας που αποκαλύπτονται στη Γραφή. Πολλοί 
θα διδαχθούν από το Θεό. Θα μάθουν κατευθείαν από το μεγάλο 
Δάσκαλο, και θα δεχθούν με χαρά τις αλήθειες οι οποίες καθαγιάζουν 
και εξυψώνουν. Η ηθική εικόνα του Θεού θα αποκατασταθεί στην 
ψυχή, και πολλοί θα σωθούν για την αιωνιότητα. 

Αγαπητοί μου αδελφοί και αγαπητές μου αδελφές, ο Χριστός τώ-
ρα σας λέει: «Σηκώστε τα μάτια σας και δείτε αυτόν τον αγρό του 
Νότου, γιατί χρειάζεται εργάτες – σπορείς και θεριστές. Χρειάζεται 
τους πόρους σας για τη συντήρηση αυτών των εργατών.» Η χάρη 
του Χριστού είναι απεριόριστη, είναι η γενναιόδωρη προσφορά του 
Θεού. Τότε γιατί στον παραμελημένο αυτόν λαό να μην εξασφαλισθεί 
στη ζωή του ελπίδα, και θάρρος και πίστη; Υπάρχουν ηλιαχτίδες 
στην  καρδιά όλων οι οποίοι θα δεχθούν το Χριστό. 

     
 
 
 
 
 
 
  

  
 



7. Το έργο της θρησκευτικής ελευθερίας 

 175

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΟ ΕΡΓΟ  

ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
 
 

 
Θέλετε διακηρύξει άφεσιν εις την γην 
προς πάντας τους κατοίκους αυτής. 
Γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις 

και απλοί ως αι περιστεραί  
Λευιτ. κε΄[25]10 

 
Γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις 

και απλοί ως αι περιστεραί. 
Ματθ. ι΄[10]16 
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ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

 
Μας περιμένει εποχή μεγάλης δοκιμασίας. Αρμόζει σε μας τώρα 

να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ικανότητες και όλα τα χαρίσματά μας 
για την προώθηση του έργου του Θεού. Οι δυνάμεις που ο Θεός μάς 
έδωσε, είναι να χρησιμοποιηθούν προς οικοδομή και όχι προς κατε-
δάφιση. Εκείνοι οι οποίοι από άγνοια απατήθηκαν, δεν πρέπει να 
μείνουν στην κατάσταση αυτή. Ο Κύριος λέει στους αγγελιοφόρους 
Του: «πηγαίνετε σε αυτούς, να τους δηλώσετε τι έχω πει, είτε θα α-
κούσουν είτε θα αποφύγουν.» 

Έφθασε για μας ο καιρός όπου θα επέλθει ο διωγμός σε εκείνους 
οι οποίοι διακηρύττουν την αλήθεια. Τα φαινόμενα δε μας ξεγελούν. 
Παρά ταύτα, ας μην εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας να σώσου-
με εκείνους που χάνονται, για την εξαγορά των οποίων ο ΄Αρχων του 
ουρανού πρόσφερε την πολύτιμη ζωή Του. ΄Οταν το ένα μέσον απο-
τυγχάνει, ας δοκιμασθεί ένα άλλο. Οι προσπάθειές μας δεν πρέπει 
να είναι νεκρές, άψυχες. ΄Οσο η ζωή παρατείνεται, ας εργαζόμαστε 
για το Θεό. Σε κάθε εποχή της εκκλησίας, οι ταγμένοι από το Θεό 
αγγελιοφόροι ήσαν εκτεθειμένοι στις κατηγορίες και στους διωγμούς 
για χάρη της αλήθειας. Αλλά οπουδήποτε ο λαός του Θεού είναι υ-
ποχρεωμένος να πάει, όπως ο αγαπητός μαθητής, εξορισμένοι σε ε-
ρημικά νησιά, ο Χριστός θα γνωρίζει πού βρίσκονται, θα τους ενι-
σχύσει και θα τους ευλογήσει, γεμίζοντάς τους με ειρήνη και χαρά. 

Σύντομα θα υπάρχει αναστάτωση σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέ-
πει ο καθένας να αναζητήσει να γνωρίσει το Θεό. Δεν έχουμε χρόνο 
για αναβολή. Με ζήλο και θέρμη το μήνυμα πρέπει να δοθεί: «Ω πά-
ντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλ-
θετε, αγοράσατε οίνον και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής.» Ησ. 
νε΄[55]1. «Ούτω λέγει Κύριος, Φυλάττετε κρίσιν και κάμνετε δικαιο-
σύνην, διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθη και η δικαιοσύνη μου 
να αποκαλυφθή. Μακάριος ο άνθρωπος όστις κάμνει τούτο, και ο 
Υιός του ανθρώπου όστις κρατεί αυτό, όστις φυλάττει το σάββατον 
ώστε να μη βεβηλώση αυτό, και κρατεί την χείρα αυτού ώστε να μη 
πράξη μηδέν κακόν.» Ησ. νς΄[56]1,2. 

Η αγάπη του Θεού για την εκκλησία του είναι άπειρη. Η φροντίδα 
Του για την κληρονομιά Του είναι αδιάκοπη. Ο Θεός δεν επιτρέπει να 
επέλθουν θλίψεις στην εκκλησία, παρά μόνο όσο χρειάζεται για τον 
καθαρισμό της και για το παρόν και το αιώνιο καλό της. Θα καθαρίσει 
την εκκλησία Του όπως καθάρισε το ναό στην αρχή και στο τέλος της 
διακονίας Του επάνω στη γη. ΄Ολα όσα επιφέρει στην εκκλησία Του 
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σε δοκιμασίες και διωγμούς, έρχονται ώστε ο λαός Του να αποκτήσει 
βαθύτερη ευσέβεια και περισσότερη δύναμη για να θριαμβεύσει ο 
σταυρός σε όλα τα μέρη της γης. Έχει ένα έργο για όλους να κάνουν. 
Πρέπει να υπάρχει συνεχής επέκταση και πρόοδος. Το έργο πρέπει 
να επεκτείνεται από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα, από έθνος 
σε έθνος, προχωρώντας συνεχώς προς τα εμπρός και προς τα επά-
νω, να ιδρύεται, να δυναμώνει και να εγκαθίσταται. 

«Ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών πλήρης χάριτος 
και αληθείας.» Αλλά εκείνοι τους οποίους ο Χριστός ήρθε να σώσει, 
δεν Τον δέχθηκαν. «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυ-
τόν.» Ιωάν. α΄[1]14,11. Υποτασσόμενοι στον έλεγχο του Σατανά, α-
πέρριψαν το Μεσσία και ζητούσαν ευκαιρία να Τον θανατώσουν. 

Ο Σατανάς και οι άγγελοί του αποφάσισαν να κάνουν το θάνατό 
Του όσο γίνεται ταπεινωτικό. Γέμισαν τις καρδιές των Ιουδαίων αρ-
χόντων με αισθήματα πικρού μίσους κατά του Σωτήρα. Οδηγούμενοι 
από τον εχθρό, ιερείς και άρχοντες παρακίνησαν τα πλήθη να λά-
βουν μέρος κατά του Υιού του Θεού. Εκτός από τη δήλωση του Πι-
λάτου για την αθωότητά Του, κανένας δεν είπε ένα λόγο υπέρ Αυτού. 
Ακόμη και ο Πιλάτος, γνωρίζοντας την αθωότητά Του, Τον παρέδω-
σε στην αδικία των ανθρώπων κάτω από τον έλεγχο του Σατανά. 

Παρόμοια γεγονότα θα λάβουν χώρα στο εγγύς μέλλον. ΄Ανθρω-
ποι θα εξυψώσουν και με αυστηρότητα θα επιβάλουν νόμους, οι ο-
ποίοι είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι με το νόμο του Θεού. ΄Οντας ζηλω-
τές να επιβάλουν τις δικές τους εντολές, θα αποστραφούν από την 
απλή έκφραση «Ούτω λέγει ο Κύριος». Εξυψώνοντας μια κίβδηλη 
ημέρα ανάπαυσης, θα επιδιώξουν να αναγκάσουν τους ανθρώπους 
να μην τιμήσουν το νόμο του Θεού - αντίγραφο του χαρακτήρα Του. 
Αν και αθώοι από κακοπραγίες, οι δούλοι του Θεού θα παραδοθούν 
να υποφέρουν ταπείνωση και κακομεταχείριση στα χέρια εκείνων οι 
οποίοι, εμπνεόμενοι από το Σατανά, είναι γεμάτοι από μίσος και θρη-
σκευτική μισαλλοδοξία. 

Θρησκευτικές εξουσίες, διατεινόμενες συμμαχία με τον ουρανό 
και διακηρύττοντας ότι έχουν τα χαρακτηριστικά του αρνιού, με τις 
πράξεις τους θα δείξουν ότι έχουν την καρδιά του δράκοντα, ότι υπο-
κινούνται και ελέγχονται από το Σατανά. Έρχεται ο καιρός όπου ο 
λαός του Θεού θα αισθανθεί το χέρι της καταδίωξης επειδή φυλάττει 
άγια την εβδόμη ημέρα. Ο Σατανάς προκάλεσε την αλλαγή του Σαβ-
βάτου με την ελπίδα να επιτύχει την πρόθεσή του να ανατρέψει τα 
σχέδια του Θεού. Επιδιώκει να καταστήσει τις εντολές του Θεού λιγό-
τερης ισχύος στον κόσμο από ότι οι ανθρώπινοι νόμοι. Ο άνθρωπος 
της αμαρτίας, ο οποίος διανοήθηκε να μεταβάλει καιρούς και νόμους, 
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και ο οποίος πάντοτε αντιστάθηκε στο λαό του Θεού, θα δημιουργή-
σει νόμους για να επιβάλει την τήρηση της πρώτης ημέρας της εβδο-
μάδας. Αλλά ο λαός του Θεού πρέπει να μείνει ακλόνητος σε Αυτόν. 
Και ο Κύριος θα εργασθεί υπέρ αυτών, δείχνοντας ολοκάθαρα ότι 
αυτός είναι ο Θεός των θεών. 

Ο Κύριος είπε: «Προσέχετε να φυλάττητε τα σάββατά μου, διότι 
τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και υμών, εις τας γενεάς υμών.» Έξ. 
λα΄[31]13. Κανένας δεν πρέπει να παρακούσει την εντολή Του για να 
αποφύγει το διωγμό. Αλλά όλοι ας λάβουν υπόψη τα λόγια του Χρι-
στού: «΄Οταν σας διώκωσιν εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλ-
λην.» Ματθ. ι΄[10]23. Αν αυτό μπορεί να αποφευχθεί, μην τεθείτε κά-
τω από την εξουσία των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται με το πνεύ-
μα του αντίχριστου. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να 
κάνουμε, ώστε εκείνοι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να υποφέρουν για χά-
ρη της αλήθειας, να μπορούν να σωθούν από την καταπίεση και τη 
βιαιότητα. 

Ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Η απόφαση του αντίχριστου 
να προωθήσει την επανάσταση που ξεκίνησε στον ουρανό, είναι να 
συνεχίζει να εργάζεται με τα τέκνα της ανυπακοής. Ο φθόνος και το 
μίσος εναντίον εκείνων που υπακούουν στην τετάρτη εντολή θα γίνε-
ται όλο και δριμύτερος. Αλλά ο λαός του Θεού δε θα υποστείλει το 
λάβαρό τους. Δεν πρέπει να αγνοήσουν τις εντολές του Θεού, και, 
για να μην έχουν δύσκολους καιρούς, να συμπορευθούν με το πλή-
θος παρανομώντας. 

Ο Κύριος ενθαρρύνει όλους οι οποίοι Τον αναζητούν ολόκαρδα. 
Τους δίνει το ΄Αγιο Πνεύμα Του, την εκδήλωση της παρουσίας και 
της εύνοιάς Του. Αλλά εκείνοι οι οποίοι εγκαταλείπουν το Θεό για να 
σώσουν τη ζωή τους, θα εγκαταλειφθούν από Αυτόν. Επιδιώκοντας 
να σώσουν τη ζωή τους προδίδοντας την αλήθεια, θα χάσουν την 
αιώνια ζωή. 

Η νύκτα της δοκιμασίας γρήγορα θα περάσει. Ο Σατανάς κατα-
βάλλει την επιδέξια δύναμή του, επειδή γνωρίζει ότι λίγο χρόνο έχει. 
Η τιμωρία του Θεού επάνω στο κόσμο καλεί όλους όσοι γνωρίζουν 
την αλήθεια να κρυφθούν στη σχισμή του Βράχου και να δουν τη δό-
ξα του Θεού. Η αλήθεια δεν πρέπει να καταπνιγεί τώρα. Πρέπει να 
γίνουν σαφείς δηλώσεις. Η αλήθεια πρέπει να παρουσιασθεί απλή 
σε φυλλάδια, και αυτά να σκορπισθούν σαν τα φύλλα του φθινοπώ-
ρου. 

Η εκκλησία του Υπολοίπου θα φερθεί σε μεγάλη δοκιμασία και 
θλίψη. Εκείνοι που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν την πίστη 
του Ιησού, θα αισθανθούν την οργή του δράκοντα και των στρατευ-



7. Το έργο της θρησκευτικής ελευθερίας 

 179

μάτων του. Ο Σατανάς υπολογίζει τον κόσμο ως υπηκόους του και 
έχει περάσει στον έλεγχό του τις αποστάτιδες εκκλησίες. Αλλά εδώ 
υπάρχει μια μικρή συντροφιά η οποία αντιστέκεται στην υπεροχή 
του. Αν μπορούσε να τους εξολοθρεύσει από τη γη, ο θρίαμβός του 
θα ήταν πλήρης. Καθώς επηρέαζε τα ειδωλολατρικά έθνη να κατα-
στρέψουν τον Ισραήλ, έτσι στο εγγύς μέλλον θα παρακινήσει τις ασε-
βείς εξουσίες της γης να καταστρέψουν το λαό του Θεού. ΄Ολοι θα 
κληθούν να υπακούσουν στα ανθρώπινα διατάγματα παραβαίνοντας 
το θείο νόμο. Εκείνοι που θα είναι πιστοί στο Θεό και στο καθήκον, 
θα προδοθούν «υπό γονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων.» 
Λουκ. κα΄[21]16. 

«Ακούσατέ μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην, λαέ, εν τη καρ-
δία του οποίου είναι ο νόμος μου, μη φοβείσθε τον ονειδισμόν των 
ανθρώπων, μηδέ ταράττεσθε εις τας ύβρεις αυτών. Διότι ως ιμάτιον 
θέλει καταφάγει αυτούς ο σκώληξ, και ως μαλλίον θέλει καταφάγει 
αυτούς ο σης.» «Αλλ’η σωτηρία μου θέλει είσθαι εις τον αιώνα, και η 
δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει.» Ησ. να΄[51]7,8,6. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 
                        Καλιφόρνια 17 Αυγούστου 1902 
Αγαπητέ αδελφέ, θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή 

σου τι πρέπει να κάνεις όταν επιβληθούν οι νόμοι για την Κυριακή. 
Το φως που μου δόθηκε από τον Κύριο για τον καιρό που εμείς 

περιμένουμε μια παρόμοια κρίση σαν αυτή που εσύ βλέπεις να πλη-
σιάζει, ήταν, πως όταν ο κόσμος κινηθεί από μια κατώτερη εξουσία 
να επιβάλει την τήρηση της Κυριακής, οι Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας πρέπει να δείξουν τη σοφία τους σταματώντας τη συνηθι-
σμένη εργασία τους εκείνη την ημέρα και επιδιδόμενοι σε ιεραποστο-
λικό έργο. 

Αγνοώντας τους νόμους της Κυριακής, θα ενισχύσουμε στην κα-
ταδίωξη τους θρησκευτικούς ζηλωτές οι οποίοι επιδιώκουν να τους 
επιβάλλουν. Μη δίνετε την ευκαιρία να σας αποκαλέσουν παράνο-
μους. Αν αφεθούν να χαλιναγωγήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι δε 
φοβούνται ούτε το Θεό ούτε τον άνθρωπο, η χαλιναγώγηση γρήγορα 
θα χάσει την καινοτομία της γι’αυτούς, και θα δουν ότι δεν είναι σύμ-
φωνο ούτε βολικό γι’αυτούς να είναι αυστηροί σχετικά με την τήρηση 
της Κυριακής. Συνεχίστε με το ιεραποστολικό έργο σας, με τη Γραφή 
στα χέρια σας, και ο εχθρός θα δει ότι χειροτέρεψε το δικό του έργο. 
Κανένας δε δέχεται το χάραγμα του θηρίου επειδή εφαρμόζει τη σο-
φία να διατηρήσει την ειρήνη απέχοντας από την εργασία η οποία 
θεωρείται παράβαση, συγχρόνως όμως κάνοντας ένα έργο ύψιστης 
σπουδαιότητας. 

΄Οταν αφιερώνουμε την Κυριακή σε ιεραποστολικό έργο, το μα-
στίγιο θα αφαιρεθεί από τα χέρια των αυθαίρετων ζηλωτών, οι οποίοι 
θα χαίρονταν πολύ να ταπεινώσουν τους Αντβεντιστές της Εβδόμης 
Ημέρας. ΄Οταν βλέπουν ότι διαθέτουμε τον εαυτό μας την Κυριακή 
να επισκεπτόμαστε τους ανθρώπους και να ανοίγουμε σε αυτούς τη 
Γραφή, θα καταλάβουν ότι είναι ανώφελο γι’αυτούς να προσπαθή-
σουν να εμποδίσουν το έργο θεσπίζοντας νόμους για την Κυριακή. 

Η Κυριακή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του έρ-
γου σε διάφορους τομείς και θα επιτευχθούν περισσότερα για τον 
Κύριο. Αυτή την ημέρα μπορούν να γίνουν συγκεντρώσεις στο ύπαι-
θρο και σε αγροτόσπιτα. Μπορεί να γίνει έργο από σπίτι σε σπίτι. 
΄Οσοι γράφουν, ας επιδοθούν εκείνη την ημέρα να γράψουν τα άρ-
θρα τους. ΄Οπου υπάρχει η δυνατότητα, μπορούν να γίνουν θρη-
σκευτικές ομιλίες την Κυριακή. Να κάνετε αυτές τις συναντήσεις ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσες. Ψάλετε γνήσιους ύμνους αφύπνισης, μιλήστε 
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με δύναμη και βεβαιότητα για την αγάπη του Σωτήρα. Μιλήστε για 
την εγκράτεια και την αληθινή θρησκευτική εμπειρία. Έτσι, θα μάθετε 
περισσότερα πώς να εργάζεσθε και θα πλησιάσετε πολλές ψυχές. 

Οι δάσκαλοι των σχολείων μας ας αφιερώσουν την Κυριακή σε 
ιεραποστολική προσπάθεια. Μου γνωστοποιήθηκε ότι έτσι θα μπο-
ρούσαν να ανατρέψουν τις προθέσεις του εχθρού. Οι δάσκαλοι ας 
πάρουν τους σπουδαστές μαζί τους για να έχουν συναντήσεις με ε-
κείνους οι οποίοι δε γνωρίζουν την αλήθεια. Με τον τρόπο αυτόν θα 
επιτελέσουν περισσότερα από ό,τι θα μπορούσαν με άλλο τρόπο. 

Ο Θεός μάς έδωσε σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με το έργο μας. 
Οφείλουμε να διακηρύξουμε την αλήθεια για το Σάββατο του Κυρίου, 
να ανεγείρουμε τα χαλάσματα που δημιουργήθηκαν στο νόμο Του. 
Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φωτίσουμε αυτούς που 
βρίσκονται στην άγνοια. Αλλά ποτέ να μη συνεργασθούμε με αν-
θρώπους του κόσμου για να έχουμε οικονομική συνδρομή. 

Για τους υιούς του Ισραήλ διαβάζουμε: «Εξήγαγον αυτούς εκ γης 
Αιγύπτου, και έφερα αυτούς εις την έρημον. Και έδωκα εις αυτούς τα 
διατάγματά μου, και έκαμον εις αυτούς γνωστάς τας κρίσεις μου, τας 
οποίας κάμνων ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι’αυτών. Και τα σάββατά 
μου έδωκα έτι εις αυτούς, διά να ήναι μεταξύ εμού και αυτών σημεί-
ον, ώστε να γνωρίζωσιν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο αγιάζων αυτούς. 
Αλλ’ο οίκος Ισραήλ απεστάτησεν απ’εμού εν τη ερήμω. Εν τοις δια-
τάγμασί μου δεν περιεπάτησαν, και τας κρίσεις μου απέρριψαν, τας 
οποίας κάμνων ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι’αυτών. Και τα σάββατά 
μου εβεβήλωσαν σφόδρα. Τότε είπα να εκχέω τον θυμόν μου επ’αυ-
τούς εν τη ερήμω, διά να εξολοθρεύσω αυτούς. Πλην έκαμον τούτο 
ένεκεν του ονόματός μου, διά να μη βεβηλωθή ενώπιον των εθνών, 
έμπροσθεν των οποίων εξήγαγον αυτούς. Και εγώ ύψωσα έτι προς 
αυτούς την χείρα μου εν τη ερήμω, ότι δεν θέλω φέρει αυτούς εις την 
γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, ήτις 
είναι η δόξα πασών των γεών, διότι τας κρίσεις μου απέρριψαν, και 
εν τοις διατάγμασί μου δεν περιεπάτησαν, και τα σάββατά μου εβε-
βήλωσαν, διότι αι καρδίαι  αυτών επορεύοντο κατόπιν των ειδώλων 
αυτών. Και εφείσθη ο οφθαλμός μου επ’αυτούς, ώστε να μη εξαλεί-
ψω αυτούς, και δεν συνετέλεσα αυτούς εν τη ερήμω. Αλλ’είπα προς 
τα τέκνα αυτών εν τη ερήμω, Μη περιπατείτε εν τοις διατάγμασι των 
πατέρων σας, και μη φυλάττητε τας κρίσεις αυτών, και μη μιαίνησθε 
με τα είδωλα αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Εν τοις διατάγ-
μασί μου περιπατείτε, και τας κρίσεις μου φυλάττετε, και εκτελείτε 
αυτάς, και αγιάζετε τα σάββατά μου, και ας ήναι μεταξύ εμού και υ-
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μών σημείον, ώστε να γνωρίζητε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας.» 
Ιεζ. κ΄[20]10-20. 

Το Σάββατο είναι η δοκιμή του Θεού, και κανένας άνθρωπος, είτε 
είναι βασιλιάς, ιερέας ή κυβερνήτης δε δικαιούται να παρέμβει μεταξύ 
Θεού και ανθρώπου. ΄Οσοι επιζητούν να γίνουν η συνείδηση για 
τους συνανθρώπους τους, θέτουν τον εαυτό τους πάνω από το Θεό. 
΄Οσοι βρίσκονται κάτω από την επιρροή ψευδούς θρησκείας, οι ο-
ποίοι τηρούν μια κίβδηλη ημέρα ανάπαυσης, θα παραμερίσουν τις 
πιο θετικές αποδείξεις σχετικά με το αληθινό Σάββατο. Θα προσπα-
θήσουν να υποχρεώσουν τους ανθρώπους να υπακούσουν σε νό-
μους δικής τους δημιουργίας, νόμοι που είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι 
με το νόμο του Θεού. Η οργή του Θεού θα πέσει επάνω σε αυτούς 
που συνεχίζουν αυτή τη διαδρομή. Αν δεν αλλάξουν, δεν μπορούν 
να διαφύγουν την τιμωρία. 

Ο νόμος για την τήρηση της πρώτης ημέρας της εβδομάδας είναι 
προϊόν του αποστάτη χριστιανισμού. Η Κυριακή είναι παιδί του πα-
πισμού, που τοποθετήθηκε από το χριστιανικό κόσμο πάνω από την 
ιερή ημέρα ανάπαυσης του Κυρίου. Σε καμιά περίπτωση ο λαός του 
Θεού δεν πρέπει να την τιμήσει. Αλλά εύχομαι σε αυτούς να κατα-
νοήσουν ότι δεν κάνουν το θέλημα του Θεού αψηφώντας την αντίθε-
ση όταν Εκείνος θέλει να την αποφύγουν. Έτσι, δημιουργούν προκα-
ταλήψεις τόσο άσχημες που καθιστούν αδύνατη τη διάδοση της αλή-
θειας. Μην επιδείξετε την Κυριακή πρόκληση του νόμου. Αν αυτό 
γίνει σε ένα μέρος, και εξευτελισθείτε, το ίδιο θα γίνει και σε άλλο μέ-
ρος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Κυριακή ως ημέρα στην 
οποία θα κάνουμε το έργο το οποίο μιλάει για το Χριστό. Οφείλουμε 
να κάνουμε το καλύτερο εργαζόμενοι με ταπεινότητα. 

Ο Χριστός προειδοποίησε τους μαθητές Του σχετικά με το τι θα 
συναντήσουν στο έργο τους ως ευαγγελιστές. Γνώριζε ποιες θα ήσαν 
οι θλίψεις τους, ποιες δυσκολίες και αντιξοότητες θα καλούντο να 
υποστούν. Δε θα τους απέκρυβε την ενημέρωση τι θα είχαν να αντι-
μετωπίσουν, χωρίς οι αναμενόμενες δυσκολίες να κλονίσουν την πί-
στη τους. Αυτός τους είπε: «Από του νυν σας λέγω τούτο πριν γείνη, 
διά να πιστεύσητε όταν γείνη.» Ιωάν. ιγ΄[13]19. Η πίστη τους έπρεπε 
να είναι σταθερή και όχι αδύνατη για τις επερχόμενες δοκιμασίες. Θα 
έπρεπε να λένε ο ένας στον άλλο: «Μας είπε ότι αυτά θα επέλθουν 
και ότι οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε.»Ακόμη, ο Χριστός τους 
είπε: «Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνε-
σθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι περιστεραί.» «Και 
θέλετε είσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου. Ο δε υπομεί-
νας έως τέλους, ούτος θέλει σωθεί.» Ματθ. ι΄[10]16,22. 
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Οι άνθρωποι μίσησαν το Χριστό χωρίς λόγο. Είναι παράξενο ότι 
μισούν εκείνους οι οποίοι φέρουν το σημείο Του, οι οποίοι Τον υπη-
ρετούν; Λογίζονται ως κατακάθια της γης. 

«΄Οταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλει ταύτη, φεύγετε εις την άλ-
λην.» Το θέλημα του Θεού δεν είναι η ζωή σας να θυσιασθεί απερί-
σκεπτα. «Αληθώς σας λέγω, Δεν θέλετε τελειώσει τας πόλεις του 
Ισραήλ, εωσού έλθη ο Υιός του ανθρώπου.» Ματθ. ι΄[10]23. 

Στους ανθρώπους πρέπει να δοθεί η αλήθεια, ειλικρινής, θετική 
αλήθεια. Αλλά η αλήθεια πρέπει να παρουσιασθεί με το πνεύμα του 
Χριστού. Πρέπει να είμαστε σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Εκεί-
νοι οποίοι για όνομα του Θεού, δεν τηρούν τις προειδοποιήσεις που 
Αυτός έδωσε, οι οποίοι δεν εξασκούν υπομονή και αυτοέλεγχο, θα 
χάσουν πολύτιμες ευκαιρίες να εργασθούν για τον Κύριο. Αυτός δεν 
έδωσε στο λαό του το έργο να κατακρίνουν εκείνους οι οποίοι παρα-
βαίνουν το νόμο Του. Σε καμιά περίπτωση δε θα κατατρέξουμε τις 
άλλες εκκλησίες. Ας θυμόμαστε ότι ως λαός στον οποίο ανατέθηκε η 
ιερή αλήθεια, υπήρξαμε αμελείς και αναμφιβόλως άπιστοι. Το έργο 
περιορίσθηκε σε λίγα κέντρα, μέχρις ότου οι άνθρωποι σε αυτά έγι-
ναν σκληροί κατά του ευαγγελίου. Είναι δύσκολο να εντυπωσιάσει 
κανείς εκείνους οι οποίοι άκουσαν τόσο πολύ την αλήθεια και όμως 
την απέρριψαν. 

΄Ολα αυτά τώρα είναι εναντίον μας. Αν καταβάλλουμε σοβαρές 
προσπάθειες να πλησιάσουμε εκείνους οι οποίοι, αν μεταστρέφο-
νταν, θα έδιναν αληθινή παρουσίαση τι θα έκανε η παρούσα αλήθεια 
για τις ανθρώπινες υπάρξεις, πόσο πιο μακριά θα προχωρούσε το 
έργο από ό,τι είναι τώρα! Δεν είναι σωστό μερικά μέρη να έχουν 
πλεονεκτήματα, ενώ άλλα να παραμελούνται. 

Στη σχολή μας Αβοντέιλ κοντά στο Κούραμπαγκ της Αυστραλίας, 
το θέμα της εργασίας της Κυριακής παρουσιάσθηκε για να ληφθεί 
απόφαση. Φαινόταν ότι η διαχωριστική γραμμή σύντομα θα μας πε-
ριέσφιγγε ώστε δε θα μπορούμε να εργασθούμε κατά την Κυριακή. 
Το σχολείο μας βρισκόταν στην καρδιά του δάσους, μακριά από ο-
ποιοδήποτε χωριό ή σιδηροδρομικό σταθμό. Κανένας δε ζούσε αρ-
κετά κοντά μας για να ενοχληθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οτι-
δήποτε μπορούσαμε να κάνουμε. Παραταύτα, ήμασταν προσεκτικοί. 
Οι αξιωματούχοι πιέσθηκαν να έρθουν για να επιθεωρήσουν τους 
χώρους μας. Και το έκαναν. Μπορούσαν να είχαν δει πολλά πράγ-
ματα, αν είχαν πρόθεση να μας καταδιώξουν. Αλλά δε φάνηκαν να 
προσέξουν εκείνους οι οποίοι εργάζονταν. Είχαν τόση εμπιστοσύνη 
σε μας ως ανθρώπους και τόσο σεβασμό για το έργο που κάναμε 
στην κοινότητα αυτή, ώστε πίστευαν ότι μπορούσαν να μας εμπι-
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στευθούν παντού. 
Πολλοί αναγνώρισαν το γεγονός ότι όλη η κοινότητα μεταμορφώ-

θηκε από τότε που πήγαμε εκεί. Μια γυναίκα που δε φύλαττε το Σάβ-
βατο, μου είπε: «Δε θα με πιστεύατε αν σας γνωστοποιούσα για τη 
μεταμόρφωση η οποία έγινε στην κοινότητα αυτή ως αποτέλεσμα της 
μετακίνησής σας εδώ, της εγκατάστασης ενός σχολείου και των μι-
κρών συναθροίσεων που κάνετε.» 

Έτσι, όταν οι αδελφοί μας απειλούνται με διωγμό, και περιέρχο-
νται σε αμηχανία σχετικά με το τι θα έπρεπε να κάνουν, η ίδια συμ-
βουλή δόθηκε όπως είχε δοθεί σε απάντηση της ερώτησης σχετικά 
με τα παιχνίδια. Είπα: «Χρησιμοποιήστε την Κυριακή για να κάνετε 
ιεραποστολικό έργο για το Θεό. Δάσκαλοι, πηγαίνετε με τους σπου-
δαστές σας, πηγαίνετε στις αραιοκατοικημένες περιοχές και επι-
σκεφθείτε τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Να τους πείτε ότι ενδια-
φέρεσθε για τη σωτηρία της ψυχής τους.» Το έκαναν και σαν αποτέ-
λεσμα ευεργετήθηκαν και οι ίδιοι, και βοήθησαν και άλλους εξίσου. Η 
ευλογία του Θεού τους κάλυψε καθώς με επιμέλεια ερευνούσαν τη 
Γραφή για να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τις αλήθειες του Λόγου 
με τρόπο ώστε αυτές να γίνουν αποδεκτές ευνοϊκά. 

Κάποτε ένας από τους υπεύθυνους της σχολής μας στο Αβοντέιλ 
με ρώτησε: «Τι πρέπει να κάνουμε; Οι άνθρωποι του νόμου έχουν 
εντολή να συλλάβουν τους εργαζόμενους την Κυριακή.» Απάντησα: 
«Είναι εύκολο να αποφύγετε αυτή τη δυσκολία. Δώστε την Κυριακή 
στον Κύριο ως ημέρα για ιεραποστολικό έργο. Με τους σπουδαστές 
κάνετε συναθροίσεις σε διάφορα μέρη, καθώς και ιατρικό ιεραποστο-
λικό έργο. Θα βρουν τους ανθρώπους στα σπίτια τους και θα έχουν 
υπέροχη ευκαιρία να παρουσιάσουν την αλήθεια. Αυτός ο τρόπος να 
περάσουμε την Κυριακή είναι πάντοτε αποδεκτός από τον Κύριο. 

Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφαιρέσουμε την 
προκατάληψη η οποία υπάρχει στις διάνοιες πολλών κατά του έργου 
μας και κατά του Σαββάτου της Γραφής. 

Διδάξτε στους ανθρώπους να προσαρμόσουν όλα τα πράγματα 
σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, όταν μπορούν να το κάνουν 
χωρίς να έρθουν σε σύγκρουση με το νόμο του Θεού. 

Μερικές φορές οι καρδιές των διωκτών είναι ευαίσθητες στις θείες 
εντυπώσεις, όπως η καρδιά του αποστόλου Παύλου πριν επιστρέψει 
στο Χριστό. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ 

 
Ο Χριστός είπε στους μαθητές Του: «Ιδού, εγώ σας αποστέλλω 

ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις 
και απλοί ως αι περιστεραί.» Ματθ. ι΄[10]16. 

Οι επιθέσεις του Σατανά κατά των υπερασπιστών της αλήθειας 
θα γίνουν πιο έντονες και αποφασιστικές προς το τέλος του κόσμου. 
΄Οπως στην εποχή του Χριστού οι αρχιερείς και νομικοί παρακινού-
σαν τους ανθρώπους εναντίον Του, έτσι και σήμερα οι θρησκευτικοί 
ηγέτες θα διεγείρουν έχθρα και προκατάληψη κατά της αλήθειας για 
την εποχή αυτή. Οι άνθρωποι θα οδηγηθούν σε πράξεις βίας και α-
ντίστασης τις οποίες ποτέ δε θα είχαν διανοηθεί αν δεν είχαν διαπο-
τισθεί από την εχθρότητα των λεγομένων χριστιανών κατά της αλή-
θειας. 

Ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν οι υπερασπιστές της αλήθειας; 
Έχουν τον αναλλοίωτο, αιώνιο Λόγο του Θεού, και θα πρέπει να α-
ποκαλύψουν το γεγονός ότι έχουν την αλήθεια όπως αυτή είναι στον 
Ιησού. Τα λόγια τους δεν πρέπει να είναι απότομα και αυστηρά. Κα-
θώς παρουσιάζουν την αλήθεια, πρέπει να εκδηλώνουν την αγάπη, 
την πραότητα και την ευγένεια του Χριστού. Η αλήθεια ας κάνει τη 
διάνοιξη. Ο Λόγος του Θεού είναι κοφτερή, δίστομη μάχαιρα και θα 
διανοίξει το δρόμο της προς την καρδιά. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν 
ότι έχουν την αλήθεια, χρησιμοποιώντας σκληρές και αυστηρές εκ-
φράσεις δεν πρέπει να δώσουν στο Σατανά καμιά ευκαιρία να πα-
ρερμηνεύσει το πνεύμα τους. 

Ως λαός, οφείλουμε να σταθούμε όπως έκανε ο Λυτρωτής του κό-
σμου. Στη διαμάχη με το Σατανά για το σώμα του Μωυσή, ο Χριστός 
δεν τόλμησε να εκφέρει εναντίον του επικριτική κατηγορία. Είχε κάθε 
λόγο να το κάνει, και ο Σατανάς απογοητεύθηκε επειδή δεν μπορού-
σε να διεγείρει στο Χριστό πνεύμα αντεκδίκησης. Ο Σατανάς ήταν 
έτοιμος να παρερμηνεύσει καθετί που είχε κάνει ο Ιησούς, και ο Σω-
τήρας δε θα του έδινε καμιά ευκαιρία, ούτε φαινομενική δικαιολογία. 
Δε θα στρεφόταν από την ορθή διαδρομή της αλήθειας για να ακο-
λουθήσει τις ασυνάρτητες, διεστραμμένες, σοφιστείες του Σατανά. 

Διαβάζουμε στην προφητεία του Ζαχαρία πως όταν ο Σατανάς με 
όλη τη συναγωγή του στεκόταν για να αντισταθεί στις προσευχές του 
αρχιερέα Ιησού, και να αντισταθεί στο Χριστό, ο οποίος ήταν έτοιμος 
να δείξει αναμφισβήτητη εύνοια στον αρχιερέα Ιησού, «είπεν ο Κύρι-
ος προς τον διάβολον, Θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, διάβολε. Ναι, 
θέλει σε επιτιμήσει ο Κύριος, όστις έκλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν είναι 
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ούτος δαυλός απεσπασμένος από πυρός; Ζαχ. γ΄[3]2. 
Η πορεία του Χριστού στη συμπεριφορά κατά του αντιπάλου των 

ψυχών, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για μας στις σχέσεις μας με 
τους άλλους, και ποτέ να μην επιφέρουμε κατηγορία για οτιδήποτε. 
Πολύ λιγότερη να χρησιμοποιούμε σκληρότητα ή αυστηρότητα προς 
εκείνους οι οποίοι αγωνιούν να γνωρίσουν τον ορθό δρόμο όπως 
εμείς. 

Εκείνοι οι οποίοι εκπαιδεύθηκαν στην αλήθεια με κανόνες και πα-
ραδείγματα, πρέπει να δείξουν μεγάλη επιείκεια προς εκείνους οι ο-
ποίοι δεν έχουν γνώση της Γραφής, εκτός από τις ερμηνείες που 
τους έδωσαν οι ποιμένες και τα μέλη της εκκλησίας, και οι οποίοι δέ-
χθηκαν παραδόσεις και μύθους σαν αλήθεια της Γραφής. Εκπλήσ-
σονται με την παρουσίαση της αλήθειας. Γι’αυτούς είναι σαν μια νέα 
αποκάλυψη, και δεν μπορούν να βαστάξουν όλη την αλήθεια στον 
πιο έντονο χαρακτήρα της όταν αυτή τους παρουσιάζεται ευθύς ε-
ξαρχής. ΄Ολα είναι καινούργια και παράξενα και τελείως απίθανα α-
πό ό,τι είχαν ακούσει από τους ποιμένες τους. Και έχουν την τάση να 
πιστέψουν ό,τι οι ποιμένες τους είχαν πει – ότι οι Αντβεντιστές της 
Εβδόμης Ημέρας είναι αλλόθρησκοι και δεν πιστεύουν στη Γραφή. 
Ας παρουσιάζεται η αλήθεια όπως αυτή είναι στον Ιησού «με διδα-
σκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον 
εκεί.» Ησ. κη΄[28]10. 

Εκείνοι οι οποίοι γράφουν στα έντυπά μας ας μην κάνουν κακό-
βουλες επιθέσεις καθώς και υπαινιγμούς που θα προκαλέσουν ο-
πωσδήποτε βλάβη, φράζοντας το δρόμο και εμποδίζοντας να κάνου-
με το έργο που θα θέλαμε να κάνουμε για να προσεγγίσουμε όλες τις 
τάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των Καθολικών. Το έργο μας είναι 
να μιλάμε για την αλήθεια με αγάπη, και όχι αναμιγνύοντας στην αλή-
θεια ανόσια στοιχεία της σαρκικής καρδιάς, λέγοντας πράγματα που  
αποπνέουν το ίδιο πνεύμα το οποίο κατέχουν οι εχθροί μας. ΄Ολες οι 
σφοδρές επιθέσεις θα επιστρέψουν σε μας σε διπλή δόση όταν πε-
ράσει η εξουσία στα χέρια εκείνων οι οποίοι μπορούν να την εξασκή-
σουν προς ζημία μας. Επανειλημμένως μου δόθηκε το μήνυμα ότι 
δεν πρέπει να πούμε μια λέξη, ούτε να τυπώσουμε μια φράση, ειδικά 
σαν προσωπικότητες, εκτός εάν είναι απόλυτα απαραίτητο για να 
υπερασπισθούμε την αλήθεια, που θα ωθήσει τους εχθρούς μας ε-
ναντίον μας και θα εγείρει τα πύρινα πάθη τους. Το έργο μας γρήγο-
ρα θα κλείσει, και γρήγορα ο καιρός της θλίψης, που ποτέ δεν έγινε, 
θα έρθει σε μας, για την οποία θλίψη δεν έχουμε την ελάχιστη ιδέα. 

Ο Κύριος θέλει οι εργάτες Του να Τον αντιπροσωπεύουν, το με-
γάλο Ιεραπόστολο Εργάτη. Η εκδήλωση της απερισκεψίας είναι πά-
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ντοτε επιζήμια. Η ευπρέπεια, ιδιαίτερα στη χριστιανική ζωή, πρέπει 
να διδάσκεται κάθε μέρα στο σχολείο του Χριστού. Εκείνος ο οποίος 
είναι αμελής και απρόσεκτος εκφέροντας λόγια ή γράφοντας λόγια 
για έντυπα που θα μεταδοθούν στον κόσμο, στέλνοντας εκφράσεις 
που δεν μπορούν να επιστραφούν, αυτός καθίσταται ακατάλληλος 
για να αναλάβει το ιερό έργο, το οποίο ανατίθεται στους οπαδούς του 
Χριστού στην εποχή αυτή. Εκείνοι οι οποίοι συνηθίζουν να κάνουν 
δριμείες επιθέσεις, σχηματίζουν συνήθειες οι οποίες ισχυροποιούνται 
με την επανάληψη, και αυτοί θα μετανοήσουν. 

Οφείλουμε προσεκτικά να εξετάσουμε τις μεθόδους και το πνεύμα 
μας, και να δούμε με ποιον τρόπο κάνουμε το έργο που ο Θεός μάς 
έδωσε, το οποίο εμπερικλείει την ειμαρμένη των ψυχών. Η ύψιστη 
υποχρέωση βαρύνει εμάς. Ο Σατανάς είναι έτοιμος, ξαναμμένος από 
ζήλο να εμπνεύσει σε όλη την ομοσπονδία των σατανικών δυνάμεων 
ότι μπορεί να τους ενώσει με τους κακούς ανθρώπους και να επιφέ-
ρουν στους πιστούς της αλήθειας γρήγορα και σοβαρά βάσανα. Κά-
θε ασύνετος λόγος που προφέρεται από τους αδελφούς μας, θα ε-
ναποθηκευθεί από τον άρχοντα του σκότους. 

Θα ήθελα να ρωτήσω, Πώς τολμούν οι περιορισμένες ανθρώπι-
νες διάνοιες να εκφέρουν ανέμελα και παρακινδυνευμένα λόγια τα 
οποία θα ωθήσουν τις δυνάμεις της κόλασης εναντίον των αγίων του 
Θεού, όταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ δεν τόλμησε να εκφέρει κατά του 
Σατανά επικριτική κατηγορία, αλλά είπε: «Ο Κύριος να σε επιτιμή-
ση»; Ιούδα 9. 

Είναι αδύνατον σε μας να αποφύγουμε τις δυσκολίες και τις θλί-
ψεις. Ο Ιησούς είπε: «Ουαί εις τον κόσμον διά τα σκάνδαλα, διότι εί-
ναι ανάγκη να έλθωσι τα σκάνδαλα. Πλην ουαί εις τον άνθρωπον ε-
κείνον διά του οποίου το σκάνδαλον έρχεται.» Ματθ. ιη΄[18]7. Αλλά ε-
πειδή η επίθεση θα έρθει, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί να μην 
αναδεύσουμε τη σαρκική ιδιοσυγκρασία εκείνων που δεν αγαπούν τη 
αλήθεια, με ασύνετα λόγια και με εκδήλωση αγενούς πνεύματος. 

Η πολύτιμη αλήθεια πρέπει να παρουσιασθεί με την πρωτογενή 
δύναμή της. Οι απατηλές πλάνες οι οποίες έχουν πλατιά διάδοση, 
και οι οποίες οδηγούν τον κόσμο αιχμάλωτο, πρέπει να αποκαλυφ-
θούν. Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλλεται για να παγιδέψουν τις 
ψυχές με επιδέξιους συλλογισμούς, να τις στρέψουν από την αλήθεια 
στους μύθους και να τις ετοιμάσουν να απατηθούν με ισχυρές πλά-
νες. Αλλά ενώ αυτές οι απατημένες ψυχές στρέφονται από την αλή-
θεια στην πλάνη, μην προφέρετε σε αυτές επικριτικό λόγο. Επιδιώξτε 
να δείξετε σε αυτές τις φτωχές, απατημένες ψυχές τον κίνδυνό τους 
και να τους αποκαλύψετε πόσο οδυνηρή είναι η πορεία τους απένα-
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ντι στον Ιησού Χριστό. Αλλά όλα αυτά να γίνουν με τρυφερότητα. Με 
κατάλληλο τρόπο εργασίας μερικές από τις ψυχές οι οποίες έχουν 
παγιδευθεί από το Σατανά, μπορούν να απαλλαγούν από τη δύναμή 
του. Αλλά μην τις κατηγορήσετε ούτε να τις καταδικάσετε. Η ειρωνεία 
για τη θέση στην οποία βρίσκονται οι πλανημένοι, δε θα ανοίξει τα 
τυφλά μάτια τους, ούτε θα τους ελκύσει προς την αλήθεια. 

΄Οταν οι άνθρωποι χάνουν από τα μάτια τους το παράδειγμα του 
Χριστού, και δεν έχουν πρότυπο τον τρόπο της διδασκαλίας Του, α-
ποκτούν υπερβολική αυτοπεποίθηση, και πηγαίνουν να αντιμετωπί-
σουν το Σατανά με δικό τους τρόπο οπλισμού. Ο εχθρός γνωρίζει 
πώς να στρέψει τα όπλα του εναντίον εκείνων οι οποίοι τα χρησιμο-
ποιούν. Ο Ιησούς είπε μόνο λόγια αγνής αλήθειας και δικαιοσύνης. 

Αν ποτέ ένας λαός χρειάζεται να βαδίσει με ταπεινότητα ενώπιον 
του Θεού, είναι η εκκλησία Του, οι εκλεκτοί Του στη γενεά αυτή. ΄Ο-
λοι χρειάζεται να θρηνούμε για τη νωθρότητα των διανοητικών ικα-
νοτήτων μας και την έλλειψη εκτίμησης των προνομίων και ευκαιριών 
μας. Δεν έχουμε τίποτε για το οποίο να καυχηθούμε. Θλίβουμε τον 
Κύριό μας Ιησού Χριστό με τη σκληρότητά μας, με τις ανόσιες πρά-
ξεις μας. Χρειαζόμαστε να ανήκουμε εξολοκλήρου σε Αυτόν. 

Είναι αλήθεια ότι μας δίνεται η εντολή: «Αναβόησον δυνατά, μη 
φεισθής. Ύψωσον την φωνήν σου ως σάλπιγγα και ανάγγειλον προς 
τον λαόν μου τας ανομίας αυτών, και προς τον οίκον Ιακώβ τας α-
μαρτίας αυτών.» Ησ. νη΄[58]1. Αυτό το μήνυμα πρέπει να δοθεί, αλ-
λά ενώ αυτό πρέπει να δοθεί, εμείς οφείλουμε να είμαστε προσεκτι-
κοί να μην επιβάλλουμε, να μην πιέζουμε και να μην καταδικάζουμε 
εκείνους οι οποίοι δεν έχουν το φως που εμείς έχουμε. Οφείλουμε να 
μη βγούμε από το δρόμο μας για να φερθούμε σκληρά στους Καθο-
λικούς. Μεταξύ των Καθολικών υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι εν-
συνείδητοι χριστιανοί, και οι οποίοι βαδίζουν με το φως που λάμπει 
επάνω τους, και ο Θεός θα εργασθεί υπέρ αυτών. Εκείνοι οι οποίοι 
είχαν μεγάλα προνόμια και πολλές ευκαιρίες, και οι οποίοι απέτυχαν 
να βελτιώσουν τις φυσικές, διανοητικές και ηθικές δυνάμεις τους, αλ-
λά οι οποίοι έζησαν προς δική τους ευχαρίστηση και αρνήθηκαν να 
φέρουν τις ευθύνες τους, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο και σε 
μεγαλύτερη καταδίκη ενώπιον του Θεού από ό,τι εκείνοι οι οποίοι 
πλανώνται δογματικά, αλλά επιδιώκουν να ζήσουν για να κάνουν κα-
λό στους άλλους. Μην τους κατακρίνετε, μην τους καταδικάσετε. 

Αν δίνουμε εγωιστικές εκτιμήσεις, λανθασμένη λογική, πλαστές 
δικαιολογίες, οδηγούμαστε σε διεστραμμένη κατάσταση της διάνοιας 
και της καρδιάς, έτσι που δε θα γνωρίζουμε την οδό και το θέλημα 
του Θεού, και θα είμαστε πολύ πιο ένοχοι από το δηλωμένο αμαρ-
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τωλό. Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην καταδικά-
σουμε εκείνους οι οποίοι, ενώπιον του Θεού, είναι λιγότερο ένοχοι α-
πό μας. 

Ας έχουμε όλοι στη διάνοιά μας ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέ-
πει να προκαλέσουμε το διωγμό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε 
σκληρές και αιχμηρές λέξεις. Κρατήστε τις έξω από κάθε γραμμένο 
άρθρο, να τις αποσύρετε από κάθε προσφώνηση που κάνετε. Ο Λό-
γος του Θεού ας κάνει τις παρατηρήσεις, τις επιπλήξεις. Οι πεπερα-
σμένοι άνθρωποι ας καταφεύγουν στον Ιησού Χριστό. Ας εμφανισθεί 
το πνεύμα του Χριστού. ΄Ολοι ας είναι προσεκτικοί στα λόγια τους, 
από φόβο μην τοποθετήσουν εκείνους οι οποίοι δεν έχουν την ίδια 
πίστη με μας σε θανάσιμη αντίθεση εναντίον μας, και δώσουν στο 
Σατανά την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις απερίσκεπτες λέξεις για 
να φράξει το δρόμο μας. 

«Θέλει είσθαι καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υ-
πήρξεν έθνος.» Δαν. ιβ΄[12]1. Το έργο μας είναι να φροντίσουμε να 
ξεριζώσουμε από όλες τις ομιλίες μας καθετί που αποπνέει αντεκδί-
κηση και πρόκληση δημιουργώντας έτσι δραστηριότητα κατά των εκ-
κλησιών και των ατόμων, επειδή αυτή δεν είναι η οδός και η μέθοδος 
του Χριστού. 

Το γεγονός ότι ο λαός του Θεού, ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια 
απέτυχε να κάνει το καθήκον του σύμφωνα με το φως που δόθηκε 
από το Λόγο του Θεού, καθιστά αναγκαίο σε μας να φυλαχθούμε 
περισσότερο, μήπως προσβάλλουμε τους απίστους πριν αυτοί έ-
χουν ακούσει τις εξηγήσεις για την πίστη μας για το Σάββατο και την 
Κυριακή. 
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ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

 
 
 
 

Ιδού, έρχομαι ταχέως. 
Κράτει εκείνο το οποίον έχεις 

διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου. 
Αποκ. γ΄[3]11 
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ΠΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Ο Χριστός μάς εξαγόρασε με την τιμή του δικού Του αίματος. 

Πλήρωσε την εξαγορά για τη σωτηρία μας, και αν θα στηριχθούμε 
επάνω στο θησαυρό, αυτός θα είναι σε μας δώρο από το Θεό. 

«Πόσον χρεωστείς εις τον Κύριόν σου;» Λουκ. ις΄[16]5. Είναι αδύ-
νατον να πούμε. ΄Ο,τι έχουμε, είναι από το Θεό. Αυτός τοποθετεί το 
χέρι Του επάνω στα υπάρχοντά μας λέγοντας: «Είμαι ο δικαιωματι-
κός κάτοχος όλου του σύμπαντος. Αυτά είναι τα πλούτη Μου. Αφιε-
ρώστε σε Μένα τα δέκατα και τις προσφορές. Καθώς φέρνετε αυτά 
τα καθορισμένα αγαθά ως τεκμήριο της πιστότητάς σας και της υπο-
ταγής σας στην κυριαρχία Μου, η ευλογία Μου θα αυξήσει τα υπάρ-
χοντά σας και θα έχετε αφθονία.» 

Ο Θεός δοκιμάζει κάθε ψυχή που δηλώνει ότι πιστεύει σε Αυτόν. 
Σε όλους έχουν ανατεθεί τάλαντα. Ο Κύριος έδωσε στους ανθρώ-
πους τα αγαθά Του να τα εκμεταλλευθούν. Τους κατέστησε διαχειρι-
στές Του, και έδωσε στην κατοχή τους χρήματα, σπίτια, χωράφια. 
΄Ολα αυτά πρέπει να θεωρηθούν ως αγαθά του Κυρίου και να χρη-
σιμοποιηθούν για την προώθηση του έργου Του, για την ίδρυση της 
βασιλείας Του στον κόσμο. Για να χειρισθούμε τα αγαθά του Κυρίου, 
πρέπει να ζητήσουμε από Αυτόν σοφία, για να μη χρησιμοποιήσουμε 
το ιερό καταπίστευμα για τη δόξα μας ή για να ικανοποιήσουμε εγωι-
στικές διαθέσεις. Το ύψος του καταπιστεύματος διαφέρει, αλλά εκεί-
νοι οι οποίοι έχουν το μικρότερο δώρο δεν πρέπει να αισθάνονται 
πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε με το μικρό τάλαντο ή τους λί-
γους πόρους. 

Ο κάθε χριστιανός είναι διαχειριστής του Θεού, στον οποίο Αυτός 
έχει εμπιστευθεί τα αγαθά Του. Να θυμάστε τα λόγια: «Το δε επίλοι-
πον, ζητείται μεταξύ των οικονόμων να ευρεθή έκαστος πιστός.» Α΄ 
Κορ, δ΄[4]2. Ας είμαστε βέβαιοι ότι δεν κλέβουμε το Θεό κατά το ελά-
χιστον διότι πολλά συνεπάγονται στο θέμα αυτό.    

Τα πάντα ανήκουν στο Θεό. Οι άνθρωποι μπορούν να αγνοούν 
τις απαιτήσεις Του. Ενώ άφθονα επιδαψιλεύει τις ευλογίες Του επά-
νω σε αυτούς, αυτοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα δώρα Του για 
την εγωιστική τους ικανοποίηση, αλλά τότε θα κληθούν να απολογη-
θούν για τη διαχείρισή τους. 

Ένας διαχειριστής ταυτίζεται με τον κύριό του. Δέχεται τις ευθύνες 
του διαχειριστή και οφείλει να ενεργήσει στη θέση του κυρίου του, 
κάνοντας όπως θα έκανε ο κύριός του ως προεδρεύων. Τα ενδιαφέ-
ροντα του κυρίου του γίνονται δικά του. Η θέση του διαχειριστή είναι 
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αξιοπρεπής επειδή ο κύριός του τον εμπιστεύεται. Αν με κάποιο 
τρόπο αυτός ενεργεί ιδιοτελώς και στρέφει τις ωφέλειες οι οποίες 
απορρέουν από το εμπόριο με τα αγαθά του κυρίου του προς δικό 
του όφελος, έχει διαστρεβλώσει την εμπιστοσύνη της οποίας έχαιρε. 

 
Η υποστήριξη του ευαγγελίου 

Ο Κύριος καθόρισε η διακήρυξη του ευαγγελίου να εξαρτάται από 
την εργασία και τις προσφορές όλου του λαού Του. Εκείνος ο οποίος 
κηρύττει το μήνυμα του ελέους στους αμαρτωλούς, έχει άλλο έργο ε-
πίσης – να παρουσιάσει στους ανθρώπους το καθήκον να στηρίξουν 
το έργο του Θεού με τους πόρους τους. Οφείλει να τους διδάξει ότι 
ένα μέρος των εσόδων τους ανήκει στο Θεό και πρέπει με ιερότητα 
να αφιερωθεί στο έργο Του. Αυτό το μάθημα μπορεί να παρουσια-
σθεί και με δίδαγμα και με παράδειγμα. Οφείλει να προσέξει ότι δεν 
ελαττώνει με τον τρόπο που ενεργεί τη δύναμη της διδασκαλίας του. 

΄Ο,τι τέθηκε κατά μέρος σύμφωνα με τη Γραφή ως ανήκον στον 
Κύριο, αποτελεί έσοδο για το ευαγγέλιο, και δε μας ανήκει πια. Δεν 
είναι παρά ιεροσυλία για έναν άνθρωπο να πάρει από το θησαυρό 
του Θεού για να τον χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή να τον χρησιμοποιή-
σουν άλλοι για κοσμικές υποθέσεις. Μερικοί κάνουν λάθος μεταφέ-
ροντας σε άλλη χρήση ό,τι είναι ειδικά αφιερωμένο σε Αυτόν. ΄Ολοι 
οφείλουν να δουν αυτό το θέμα με την ορθή άποψη. Κανένας, ευρι-
σκόμενος σε δύσκολη θέση, ας μη πάρει χρήματα αφιερωμένα σε 
θρησκευτικούς σκοπούς, και να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφε-
λος, καθησυχάζοντας τη συνείδησή του με τη σκέψη ότι θα τα επι-
στρέψει σε κάποιο μελλοντικό χρόνο. Πολύ καλύτερα να περιορίσει 
τα έξοδα που αντιστοιχούν στα έσοδά του, να ελαττώσει τις ανάγκες 
και να ζει μέσα στα όρια των εσόδων του, παρά να χρησιμοποιεί τα 
χρήματα του Κυρίου για κοσμικές υποθέσεις. 

 
Η χρήση των δεκάτων 

Ο Θεός έκανε ειδική υπόδειξη για τη χρήση των δεκάτων. Δε θέλει 
το έργο Του να αναχαιτισθεί από έλλειψη πόρων. Για να μη γίνει τί-
ποτε τυχαίο ούτε λάθος, έκανε το καθήκον μας πολύ απλό. Το τμήμα 
που ο Θεός έχει κρατήσει για την εαυτό Του δεν πρέπει να αποσπα-
σθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό από ό,τι Αυτός καθόρισε. Κανένας 
ας μην αισθανθεί ελεύθερος να κατακρατήσει τα δέκατά του για να τα 
χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τη δική του κρίση. Δεν μπορεί να τα 
χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του σε μια δύσκολη κατάσταση, ή να 
τα εφαρμόσει όπως κρίνει κατάλληλα, ακόμη και αν έχει σχέση με το 
έργο του Θεού.  
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Ο ποιμένας πρέπει, με δίδαγμα και παράδειγμα, να υποδείξει 
στους ανθρώπους την ιερότητα των δεκάτων. Δεν πρέπει να αισθά-
νεται ότι μπορεί να τα κατακρατήσει και να τα χρησιμοποιήσει σύμ-
φωνα με την κρίση του επειδή είναι ποιμένας. Δεν του ανήκουν. Δεν 
έχει την ελευθερία να αφιερώνει στον εαυτό του οτιδήποτε σκέπτεται 
ότι του ανήκει. Δεν πρέπει να επηρεάσει οποιαδήποτε σχέδια που 
αλλάζει τη νόμιμη χρήση των δεκάτων και προσφορών αφιερωμένων 
στο Θεό. Πρέπει να τοποθετηθούν στο θησαυροφυλάκιό Του και να 
διατηρηθούν ιερά για την υπηρεσία Του όπως έχει καθορίσει. 

Ο Θεός επιθυμεί όλοι οι διαχειριστές Του να ακολουθούν με ακρί-
βεια τις θείες υποδείξεις. Δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα σχέδια 
του Θεού κάνοντας κάποιες πράξεις ελεημοσύνης ή δίνοντας κά-
ποιες δωρεές ή προσφορές, όταν ή όπως σαν άνθρωποι θα θεωρή-
σουν ενδεδειγμένο. Είναι πολύ φτωχή πολιτική για τους ανθρώπους 
να επιδιώξουν να βελτιώσουν το σχέδιο του Θεού, και να επινοήσουν 
ένα τέχνασμα, βρίσκοντας ένα μέσο όρο στις καλές παρορμήσεις στη 
μια και στην άλλη περίπτωση, και αντισταθμίζοντας αυτές με τις α-
παιτήσεις Του. Ο Θεός προσκαλεί όλους να δώσουν την επιρροή 
τους στη δική Του ρύθμιση. Γνωστοποίησε το σχέδιό Του. Και όσοι 
θα ήθελαν να συνεργασθούν μαζί Του, οφείλουν να προωθήσουν 
αυτό το σχέδιο, αντί να τολμήσουν να προσπαθήσουν μια βελτίωση.  

Ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή για τον Ισραήλ: «Και συ πρό-
σταξον τους υιούς Ισραήλ να φέρωσι προς σε καθαρό έλαιον από 
ελαίας κοπανισμένας διά το φως, διά να καίει πάντοτε ο λύχνος.» Έξ. 
κζ΄[27]20. Αυτό έπρεπε να είναι μια συνεχής προσφορά, ώστε ο οί-
κος του Θεού να είναι καταλλήλως εφοδιασμένος με ό,τι χρειάζεται 
για τη λειτουργία του. Ο λαός Του σήμερα πρέπει να θυμάται ότι ο 
οίκος της λατρείας είναι ιδιοκτησία του Κυρίου, και πρέπει επιμελώς 
να φροντίζεται. Αλλά τα χρήματα για το έργο αυτό δεν πρέπει να 
προέρχονται από τα δέκατα.  

Ένα απλό, καθοριστικό μήνυμα μου δόθηκε για το λαό μας. Μου 
ζητήθηκε να τους πω ότι κάνουν λάθος χρησιμοποιώντας τα δέκατα 
για διάφορα αντικείμενα τα οποία, αν και τα ίδια είναι καλά, δεν απο-
τελούν το αντικείμενο για το οποίο ο Κύριος είπε να χρησιμοποιη-
θούν τα δέκατα. Εκείνοι που κάνουν αυτήν τη χρήση των δεκάτων, 
ξεφεύγουν από τη διευθέτηση του Κυρίου. Ο Κύριος θα κρίνει για τα 
θέματα αυτά. Κάποιος υποστηρίζει ότι τα δέκατα μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για σχολικούς σκοπούς. Ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι 
βιβλιοευαγγελιστές πρέπει να στηριχθούν από τα δέκατα. Αλλά γίνε-
ται μεγάλο λάθος όταν τα δέκατα αποσύρονται από το αντικείμενο 
για το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθούν – το στήριγμα των ποιμέ-



8. Επίκαιρες συμβουλές 

 195

νων. Σήμερα θα έπρεπε να υπάρχουν στον αγρό εκατό καλώς κα-
ταρτισμένοι εργάτες εκεί όπου υπάρχει μόνο ένας. 

 
Μια ιεροπρεπής υποχρέωση 

Τα δέκατα είναι ιερά, χωρισμένα από το Θεό για τον εαυτό Του. 
Πρέπει να φερθούν στο θησαυροφυλάκιό Του για να χρησιμοποιη-
θούν να στηρίξουν τους εργάτες του ευαγγελίου στο έργο τους. Για 
μεγάλο διάστημα ο Κύριος ληστευόταν επειδή υπάρχουν εκείνοι οι ο-
ποίοι δε συνειδητοποιούν ότι τα δέκατα είναι το μερίδιο που ανήκει 
στο Θεό. 

Μερικοί είναι ανικανοποίητοι και είπαν: «Δε θα δώσω πια τα δέ-
κατά μου, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο που χειρίζονται τα 
πράγματα στην καρδιά του έργου.» Αλλά θα ληστέψετε το Θεό επει-
δή νομίζετε ότι η διαχείριση του έργου δεν είναι σωστή; Κάνετε τα 
παράπονά σας με σαφήνεια και ανοιχτά, με σωστό πνεύμα, στους 
αρμόδιους. Στείλετε τις αιτήσεις σας για θέματα που πρέπει να διευ-
θετηθούν.  Αλλά μην αποσυρθείτε από το έργο του Θεού και αποδει-
χθείτε άπιστοι επειδή οι άλλοι δεν ενεργούν σωστά. 

Διαβάστε προσεκτικά το τρίτο κεφάλαιο του Μαλαχία και δείτε τι 
λέει ο Θεός για τα δέκατα. Αν οι εκκλησίες μας λάβουν θέση απέναντι 
στο Λόγο του Θεού και με πίστη επιστρέψουν τα δέκατα στο θησαυ-
ροφυλάκιό Του, πολλοί θα ενθαρρυνθούν να αναλάβουν ποιμαντορι-
κό έργο. Περισσότεροι άνθρωποι θα έδιναν τον εαυτό τους στο έργο 
αν δεν τους έλεγαν ότι τα ταμεία είναι άδεια. Έπρεπε να υπάρχει αφ-
θονία αποθέματος στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου, και θα υπήρχε 
αν εγωιστικές καρδιές και εγωιστικά χέρια δεν κατακρατούσαν τα δέ-
κατα ή τα χρησιμοποιούσαν για να στηρίξουν άλλα τμήματα του έρ-
γου. 

Οι υπάρχοντες πόροι του Θεού δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
με τυχαίο τρόπο. Τα δέκατα είναι του Κυρίου, και όσοι επεμβαίνουν, 
θα τιμωρηθούν με την απώλεια του ουράνιου θησαυρού τους, εκτός 
αν μετανοήσουν. Ας μην προκληθεί φραγμός στο έργο, επειδή τα 
δέκατα κατευθύνονται προς διάφορους σκοπούς εκτός από τον ένα 
για τον οποίο ο Κύριος είπε ότι πρέπει να πάνε. Πρέπει να γίνουν 
προβλέψεις για αυτά τα άλλα τμήματα του έργου. Πρέπει να υπο-
στηριχθούν, αλλά όχι από τα δέκατα. Ο Θεός δεν άλλαξε. Τα δέκατα 
είναι ακόμη σε χρήση για να στηριχθεί η διακονία. Το άνοιγμα νέων 
αγρών απαιτεί περισσότερη αποτελεσματικότητα διακονίας από ό,τι 
έχουμε τώρα, και πρέπει να υπάρχουν πόροι στο ταμείο. 

Εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν ως ποιμένες, έχουν αναλάβει μια ιε-
ροπρεπή ευθύνη, η οποία όμως παραδόξως αμελείται. Μερικοί χαί-
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ρονται να κηρύττουν, αλλά δεν καταβάλλουν προσωπική εργασία για 
τις εκκλησίες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη κατάρτισης σχετικά με τις υ-
ποχρεώσεις και τα καθήκοντα προς το Θεό, ιδιαίτερα ειλικρινής από-
δοση των δεκάτων. Οι ποιμένες μας θα αισθάνονταν θλιβερά πικρα-
μένοι αν δεν πληρώνονταν εγκαίρως για την εργασία τους. Αλλά θα 
σκέπτονται ότι πρέπει να υπάρχει τροφή στην αποθήκη του Θεού για 
να συντηρηθούν με αυτή οι εργαζόμενοι; Αν όμως αποτύχουν να ε-
κτελέσουν ολόκληρο το καθήκον τους για να εκπαιδεύσουν τους αν-
θρώπους να είναι πιστοί δίνοντας στο Θεό ό,τι Του ανήκει, θα λεί-
ψουν οι πόροι στο ταμείο για να προχωρήσει το έργο του Κυρίου. 

Ο επιστάτης του ποιμνίου του Θεού με πιστότητα εκπληρώνει το 
καθήκον του. Αν όμως δεν τον ευχαριστεί να κάνει αυτό το έργο και 
το αφήνει σε κάποιον άλλο να το κάνει, δεν είναι πιστός εργάτης. Ας 
διαβάσει στο Μαλαχία τα λόγια του Κυρίου που κατηγορεί το λαό για 
κλοπή κατά του Θεού επειδή κατακρατάει τα δέκατά Του. Ο ισχυρός 
Θεός δηλώνει: «Σεις είσθε κατηραμένοι με κατάραν.» Μαλ. γ΄[3]9. 
΄Οταν εκείνος που λειτουργεί με λόγια και με διδαχές, βλέπει τους 
ανθρώπους να ακολουθούν μια διαδρομή η οποία φέρνει επάνω 
τους κατάρα, πώς μπορεί να παραμελήσει το καθήκον του να τους 
διδάξει και να τους προειδοποιήσει; Κάθε μέλος της εκκλησίας πρέ-
πει να διδαχθεί να είναι πιστό αποδίδοντας με ειλικρίνεια τα δέκατα. 

«Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην, διά να ήναι τροφή εις 
τον οίκον μου. Και δοκιμάσατέ με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των 
δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτας του ουρανού, και 
εκχέω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μη αρκή τόπος δι’αυτήν.» Μαλ. 
γ΄[3]10. 

Προσεύχομαι ώστε οι αδελφοί μου να συνειδητοποιήσουν πως το 
μήνυμα του τρίτου αγγέλου σημαίνει πολλά για μας, και ότι η τήρηση 
του αληθινού Σαββάτου πρέπει να αποτελεί σημείο που να ξεχωρίζει 
αυτούς οι οποίοι υπηρετούν το Θεό από αυτούς οι οποίοι δεν Τον 
υπηρετούν. Ας ξυπνήσουν όσοι αποκοιμήθηκαν και αδιαφόρησαν. 
Έχουμε κληθεί να είμαστε άγιοι, και προσεκτικά οφείλουμε να απο-
φύγουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν σοβαρές συ-
νέπειες είτε διατηρούμε είτε όχι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πί-
στης μας. Εναπόκειται σε μας η χρυσή υποχρέωση να έχουμε πιο 
αποφασιστική στάση για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη από ό,τι εί-
χαμε στο παρελθόν. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εκείνων που 
τηρούν τις εντολές του Θεού και εκείνων που δεν τις τηρούν, πρέπει 
να αποκαλυφθεί με αλάθητη σαφήνεια. Οφείλουμε ενσυνείδητα να 
τιμούμε το Θεό, χρησιμοποιώντας με σύνεση όλα τα μέσα για να 
κρατήσουμε τη διαθήκη σχέσης με Αυτόν, ώστε να λάβουμε τις ευλο-
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γίες Του – ευλογίες τόσο ουσιώδεις για ένα λαό ο οποίος θα δοκιμα-
σθεί σκληρά. Το να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι η πίστη μας, 
η θρησκεία μας δεν έχουν κυρίαρχη θέση στη ζωή μας, προκαλούμε 
ατίμωση στο Θεό. Έτσι, απομακρυνόμαστε από τις εντολές Του, οι 
οποίες είναι η ζωή μας, αρνούμενοι ότι είναι ο Θεός μας και εμείς 
λαός Του. 

«Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός ο πιστός, ο φυ-
λάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και 
φυλάττοντας τας εντολάς αυτού εις χιλίας γενεάς. Και ανταποδίδων 
κατά πρόσωπον αυτών εις τους μισούντας αυτόν, διά να εξολοθρεύ-
ση αυτούς. Δεν θέλει βραδύνει εις τον μισούντα αυτόν. Θέλει κάμει 
εις αυτόν την ανταπόδοσιν αυτού.» Δευτ. ζ΄[7]9,10. 

Πού θα είμαστε πριν οι χίλιες γενεές που αναφέρονται στα εδάφια 
αυτά τελειώσουν; Το πεπρωμένο μας θα αποφασισθεί για την αιω-
νιότητα. Ή θα ανακηρυχθούμε άξιοι για την κατοικία της αιώνιας βα-
σιλείας του Θεού, ή θα λάβουμε την απόφαση του αιώνιου θανάτου. 
Εκείνοι οι οποίοι ήσαν αληθινοί και πιστοί στη διαθήκη τους με το 
Θεό, οι οποίοι, ενθυμούμενοι το Γολγοθά, έμειναν σταθεροί στην 
πλευρά της αλήθειας, πάντοτε αγωνιζόμενοι για την τιμή του Θεού, 
θα ακούσουν την επιδοκιμασία: «Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ.» 
Ματθ. κε΄[25]21. Αλλά εκείνοι οι οποίοι έδωσαν στο Θεό μισόκαρδη 
υπηρεσία, επιτρέποντας τη ζωή τους να προσαρμοσθεί στους τρό-
πους και στις συνήθειες του κόσμου, θα ακούσουν τα θλιβερά λόγια: 
«Δεν σας εξεύρω. . . .  Φύγετε απ’εμού.» Λουκ. ιγ΄[13]27. 
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ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑ 

 
«Τίμα τον Κύριον από των υπαρχόντων σου, και από των απαρ-

χών πάντων των γεννημάτων σου. Και θέλουσιν εμπλησθή αι σιτο-
θήκαι σου από αφθονίας, και οι ληνοί σου θέλουσιν εκχειλίσει από 
νέου οίνου.» Παρ. γ΄[3]9,10. 

«Οι μεν σκορπίζουσι, και όμως περισσεύονται. Οι δε παρά το δέ-
ον φείδονται, και όμως έρχονται εις ένδειαν. Η αγαθοποιός ψυχή θέ-
λει παχυνθή, και όστις ποτίζει, θέλει ποτισθή και αυτός.» Παρ. ια΄[11] 
24,25. 

«Ο ελευθέριος βουλεύεται ελευθέρια, και επί ελευθέρια θέλει στη-
ρίζεσθαι αυτός.» Ησ. λβ΄[32]8. 

Η θεία σοφία υπέδειξε στο σχέδιο της σωτηρίας το νόμο της δρά-
σης και αντίδρασης, που κάνει το έργο της αγαθοεργίας, σε όλους 
τους τομείς της, διπλά ευλογημένο. Εκείνος που δίνει στους έχοντες 
ανάγκη, ευλογεί τους άλλους, και ευλογείται και αυτός σε μεγαλύτερο 
βαθμό. 

 
Η δόξα του Ευαγγελίου 

Για να μη χάσει ο άνθρωπος τις ευλογίες οι οποίες απορρέουν α-
πό την ευεργεσία, ο Λυτρωτής μας διαμόρφωσε το σχέδιο να τον κα-
τατάξει ως συνεργάτη Του. Ο Θεός μπορούσε να έχει φθάσει στο 
σκοπό Του να σώσει τους αμαρτωλούς χωρίς τη βοήθεια του ανθρώ-
που. Αλλά γνώριζε ότι ο άνθρωπος δε θα ήταν ευτυχισμένος χωρίς 
να συμμετέχει στο μεγάλο αυτό έργο. Με μια αλυσίδα περιστάσεων 
οι οποίες θα τον ωθήσουν προς την ελεημοσύνη, ο Θεός επιδαψι-
λεύει στον άνθρωπο τα καλύτερα μέσα για να καλλιεργήσει την ευερ-
γεσία και του δημιουργεί τη συνήθεια να βοηθάει τους φτωχούς και 
να συντελεί στην πρόοδο του έργου Του. Από τις ανάγκες του ένας 
ερειπωμένος κόσμος χρειάζεται τα τάλαντά μας, τους πόρους μας 
και την επιρροή μας να παρουσιάσουμε στους άνδρες και στις γυναί-
κες την αλήθεια την οποία αυτοί έχουν ανάγκη. Και καθώς προσέ-
χουμε αυτές τις κλήσεις με εργασία και πράξεις καλοσύνης, εξομοιω-
νόμαστε με την εικόνα Εκείνου ο οποίος για χάρη μας έγινε φτωχός. 
Δίνοντας, γινόμαστε ευλογία για τους άλλους και έτσι επισωρεύουμε 
αληθινά πλούτη. 

Είναι η δόξα του ευαγγελίου ότι αυτό θεμελιώθηκε επάνω στην 
αρχή της αποκατάστασης της θείας εικόνας στην εκπεσούσα φυλή 
με συνεχή εκδήλωση καλοσύνης. Αυτό το έργο άρχισε στις ουράνιες 
αυλές. Εκεί ο Θεός έδωσε στις ανθρώπινες υπάρξεις μια αλάθητη 
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απόδειξη της αγάπης με την οποία τους αντιμετώπισε. «Τόσον ηγά-
πησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογε-
νή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν 
αιώνιον.» Ιωάν. γ΄[3]16. Το δώρο του Χριστού αποκαλύπτει την καρ-
διά του Πατέρα. Βεβαιώνει ότι έχοντας αναλάβει τη λύτρωσή μας, δε 
θα φεισθεί τίποτε, όσο και αν είναι πολύτιμο, το οποίο είναι αναγκαίο 
για την ολοκλήρωση του έργου Του. 

Το πνεύμα της γενναιοδωρίας είναι το πνεύμα του ουρανού. Η 
αυτοθυσιαζόμενη αγάπη του Χριστού αποκαλύφθηκε επάνω στο 
σταυρό. Για να μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, Αυτός έδωσε ό,τι είχε, 
και επιπλέον έδωσε τον εαυτό Του. Ο σταυρός του Χριστού προσκα-
λεί σε ευεργεσία τον κάθε οπαδό του ευλογημένου Σωτήρα. Η αρχή 
που εδώ επεξηγείται, είναι να δίνεις, να δίνεις. Αυτό που επιτελεί 
πραγματική ευεργεσία και καλά έργα, είναι ο αληθινός καρπός της 
χριστιανικής ζωής. Οι αρχές των προσκολλημένων στα εγκόσμια α-
γαθά είναι να κερδίσουν, να κερδίσουν, και έτσι περιμένουν να εξα-
σφαλίσουν την ευτυχία. Αλλά ο καρπός αυτού του προσανατολισμού 
είναι αθλιότητα και θάνατος. 

Το φως του ευαγγελίου που εκπέμπεται από το σταυρό του Χρι-
στού, μέμφεται την ιδιοτέλεια και ενθαρρύνει τη γενναιοδωρία και την 
αγαθοεργία. Δεν πρέπει να θρηνολογείται το γεγονός ότι υπάρχει αύ-
ξηση κλήσεων να δώσουμε. Ο Θεός στην πρόνοιά Του καλεί το λαό 
Του έξω από την περιορισμένη σφαίρα δράσης, να προχωρήσει σε 
μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Απεριόριστη προσπάθεια απαιτείται αυτή 
την εποχή όταν το ηθικό σκοτάδι καλύπτει τον κόσμο. Πολλοί από το 
λαό του Θεού βρίσκονται στον κίνδυνο να παγιδευθούν από την κο-
σμικότητα και την απληστία. Οφείλουν να κατανοήσουν ότι είναι έ-
λεός Του να πολλαπλασιάσει τις απαιτήσεις Του από τα υπάρχοντά 
τους. Πρέπει να τοποθετηθούν ενώπιόν τους αντικείμενα που απαι-
τούν την ευεργεσία σε ενέργεια, ειδεμή δεν μπορούν να δημιουργή-
σουν χαρακτήρα σύμφωνα με το μεγάλο Υπόδειγμα. 

 
Οι ευλογίες της διαχείρισης 

Δίνοντας την εντολή στους μαθητές Του «υπάγετε εις όλον τον 
κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν», ο Χριστός 
ανέθεσε στους ανθρώπους το έργο να διαδώσουν τη γνώση της χά-
ρης Του. Αλλά ενώ κάποιοι πηγαίνουν να κηρύξουν, καλεί άλλους να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις Του για προσφορές με τις οποίες θα 
στηριχθεί το έργο Του στη γη. Έθεσε πόρους στα χέρια των ανθρώ-
πων, ώστε τα θεία χαρίσματα να ρεύσουν μέσα από ανθρώπινους 
διαύλους για να κάνουν το έργο που τους ανατέθηκε για τη σωτηρία 
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των συνανθρώπων μας. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους του 
Θεού για να εξυψώσει τον άνθρωπο. Αυτό ακριβώς το έργο χρειάζε-
ται ο άνθρωπος, και θα διεγείρει τις βαθύτερες συμπάθειες της καρ-
διάς Του καλώντας σε εξάσκηση τις ύψιστες ικανότητες της διάνοιας. 

Καθετί καλό στη γη το τοποθέτησε με απλοχεριά ο Θεός σαν έκ-
φραση της αγάπης Του στον άνθρωπο. Οι φτωχοί είναι δικοί Του και 
το έργο της θρησκείας είναι δικό Του. Ο χρυσός και ο άργυρος είναι 
του Κυρίου, και μπορεί να τα ρίξει από τον ουρανό σαν βροχή, αν 
κρίνει. Αλλά στη θέση Του χρησιμοποιεί τον άνθρωπο ως διαχειρι-
στή, εμπιστευόμενος σε αυτόν αγαθά, όχι για να αποθηκευθούν, αλ-
λά να χρησιμοποιηθούν για το καλό των άλλων. Έτσι, καθιστά τον 
άνθρωπο διάμεσο για να διανείμει τις ευλογίες Του στη γη. Ο Θεός 
σχεδίασε το σύστημα της ευεργεσίας, ώστε ο άνθρωπος να γίνει ό-
πως ο Δημιουργός του, ευεργέτης και ανιδιοτελής στο χαρακτήρα, 
και τελικά να συμμετέχει με το Χριστό στην αιώνια, ένδοξη αμοιβή. 

 
Συνάντηση γύρω από το σταυρό 

Η αγάπη η οποία εκδηλώθηκε στο Γολγοθά, πρέπει να αναζήσει, 
να ισχυροποιηθεί και να διαχυθεί μέσα στις εκκλησίες. Δεν πρέπει να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δώσουμε δύναμη στις αρχές τις οποίες 
ο Χριστός έφερε στον κόσμο αυτόν; Δεν πρέπει να αγωνισθούμε για 
να εγκαταστήσουμε και να δραστηριοποιήσουμε την εξάσκηση της 
φιλανθρωπίας στην οποία καλούμαστε χωρίς αναβολή; Καθώς στέ-
κεσθε μπροστά στο σταυρό και βλέπετε τον ΄Αρχοντα του ουρανού 
να πεθαίνει για σας, μπορείτε να σφραγίσετε την καρδιά σας λέγο-
ντας: «΄Οχι, δεν έχω τίποτε να δώσω»; 

Ο πιστός λαός του Χριστού πρέπει να διαιωνίζει την αγάπη Του. 
Αυτή η αγάπη τούς ελκύει μαζί γύρω από το σταυρό. Αυτή τους α-
πεκδύει από την ιδιοτέλεια, και τους ενώνει με το Θεό και μεταξύ 
τους. 

Συναντηθείτε γύρω από το σταυρό του Γολγοθά με αυτοθυσία και 
αυταπάρνηση. Ο Θεός θα σας ευλογήσει καθώς εσείς κάνετε το κα-
λύτερο. Καθώς πλησιάζετε στο θρόνο της χάρης, καθώς βρίσκεσθε 
δεμένοι στο θρόνο αυτόν με τη χρυσή αλυσίδα ριγμένη από τον ου-
ρανό στη γη, για να ανασύρετε τους ανθρώπους από τον πυθμένα 
της αμαρτίας, η καρδιά σας θα λιώσει από αγάπη για τους αδελφούς 
και τις αδελφές σας, που είναι χωρίς Θεό και χωρίς ελπίδα στον κό-
σμο. 
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

 
Πριν αφήσω την Αυστραλία, και από τότε που ήρθα στη χώρα αυ-

τή, μου δείχθηκε ότι υπάρχει μεγάλο έργο να γίνει στην Αμερική. Ε-
κείνοι που ήσαν στο έργο από την αρχή, απεβίωσαν. Μόνο λίγοι 
πρωτοπόροι του έργου τώρα μένουν μεταξύ μας. Πολλά από τα βα-
ριά φορτία που άλλοτε είχαν επωμισθεί πεπειραμένοι άνθρωποι, τώ-
ρα αυτά πέρασαν στους νεότερους. 

Αυτή η μεταβίβαση των ευθυνών σε εργάτες των οποίων η πείρα 
είναι λίγο ως πολύ περιορισμένη, συνεπάγεται κάποιους κινδύνους 
τους οποίους χρειάζεται να προσέξουμε. Ο κόσμος είναι γεμάτος α-
πό αγώνες για υπεροχή. Το πνεύμα της απομάκρυνσης από τους 
συνεργάτες, το πνεύμα της αποδιοργάνωσης βρίσκεται στον ίδιο τον 
αέρα που αναπνέουμε. Από πολλούς, όλες οι προσπάθειες εγκαθί-
δρυσης τάξης θεωρούνται ως επικίνδυνες, σαν περιορισμός της προ-
σωπικής ελευθερίας, και ως εκ τούτου θεωρείται παπισμός. Αυτές οι 
απατημένες ψυχές θεωρούν αρετή να καυχώνται για την ελευθερία 
να σκέπτονται και να ενεργούν ανεξάρτητα. Δηλώνουν ότι δε θα λά-
βουν υπόψη του κάθε ανθρώπου τα λεγόμενα. Δεν είναι πρόθυμοι 
να ακούσουν κανέναν άνθρωπο. Μου δείχθηκε ότι αυτή είναι μια ει-
δική προσπάθεια του Σατανά να οδηγήσει τους ανθρώπους να αι-
σθάνονται ότι ο Θεός ευαρεστείται να εκλέγουν το δικό τους δρόμο, 
ανεξάρτητα από τις συμβουλές των αδελφών τους.  

Εδώ κείται ένας σοβαρός κίνδυνος για την ευημερία του έργου 
μας. Οφείλουμε να κινούμαστε με διακριτικότητα, ευαισθησία, σε αρ-
μονία με την κρίση των θεοφοβούμενων συμβούλων. Μόνο στον 
τρόπο αυτόν βρίσκεται η ασφάλεια και η δύναμή μας. Ειδεμή, ο Θεός 
δεν μπορεί να εργασθεί με μας και μέσω εμάς και για μας. 

Ω, πόσο ο Σατανάς θα χαιρόταν, αν μπορούσε να επιτύχει με τις 
προσπάθειές του να φθάσει στους ανθρώπους αυτούς και να αποδι-
οργανώσει το έργο σε μια εποχή όπου είναι ουσιώδης μια επιμελής 
οργάνωση, που θα είναι η μέγιστη δύναμη να κρατήσει έξω τις κί-
βδηλες εξεγέρσεις, και να αντικρούσει τις απαιτήσεις που δεν προσυ-
πογράφει ο Λόγος του Θεού! Χρειαζόμαστε να κρατήσουμε ίσιες τις 
γραμμές για να μην υπάρχει διάσπαση στο σύστημα της οργάνωσης 
και τάξης, ώστε να δημιουργηθεί το έργο με σύνεση και φροντίδα. 
Δεν πρέπει να δοθεί έγκριση σε άτακτα στοιχεία που επιθυμούν να 
ελέγχουν το έργο στην εποχή αυτή. 

Μερικοί προχώρησαν τη σκέψη τους πως καθώς βρισκόμαστε 
στο τέλος του κόσμου, κάθε παιδί του Θεού θα ενεργήσει ανεξάρτητα 
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από κάθε θρησκευτική οργάνωση. Αλλά ο Κύριος μου έδειξε ότι στο 
έργο αυτό δεν υπάρχει κάτι ώστε ο κάθε άνθρωπος να είναι ανεξάρ-
τητος. Τα άστρα στον ουρανό διέπονται από νόμους το ένα επιδρώ-
ντας στο άλλο για να κάνουν το θέλημα του Θεού, υπακούοντας από 
κοινού στο νόμο ο οποίος διέπει την ενέργειά τους. Και για να προ-
χωρήσει το έργο του Κυρίου με υγιή και σταθερό τρόπο, ο λαός Του 
πρέπει να μένει μαζί. 

Τα σπασμωδικά, ευμετάβλητα κινήματα μερικών που δηλώνουν 
ότι είναι χριστιανοί, σωστά απεικονίζονται με το έργο δυνατών αλλά 
ανεκπαίδευτων αλόγων, όπου το ένα τραβάει εμπρός, το άλλο τρα-
βάει πίσω, και στη φωνή του αφεντικού τους το ένα αφηνιάζει και το 
άλλο μένει ακίνητο. Αν οι άνθρωποι δε θα κινηθούν από συμφώνου 
στο μεγάλο έργο για την εποχή αυτή, θα ακολουθήσει σύγχυση. Δεν 
είναι καλό σημείο όταν οι άνθρωποι αρνούνται να ενωθούν με τους 
αδελφούς τους και προτιμούν να ενεργήσουν μόνοι. Οι εργάτες ας 
είναι προσεκτικοί με εκείνους τους αδελφούς οι οποίοι νομίζουν ότι 
μπορούν να απομακρυνθούν από τις ορθές αρχές. Αν οι άνθρωποι 
φέρνυν το ζυγό του Χριστού, δεν μπορούν να διασπασθούν. Θα μεί-
νουν με το Χριστό. 

Μερικοί εργάτες κοπιάζουν με όλη τη δύναμη που ο Θεός τους 
έδωσε, αλλά ακόμη δεν έμαθαν ότι δεν πρέπει να κοπιάζουν μόνοι. 
Αντί να απομονωθούν, ας κοπιάζουν σε αρμονία με τους συνεργάτες 
τους. Αν δεν το κάνουν, η δραστηριότητά τους θα λειτουργήσει σε 
λανθασμένο χρόνο και με λανθασμένο τρόπο. Συχνά εργάζονται α-
ντίθετα από ό,τι ο Θεός θα έκανε, και έτσι το έργο τους είναι χειρότε-
ρο και από άχρηστο. 

 
Ενότητα και ανομοιότητα 

Από την άλλη πλευρά, οι ιθύνοντες μεταξύ του λαού του Θεού να 
λάβουν προφυλάξεις κατά του κινδύνου να καταδικάσουν τις μεθό-
δους των εργατών ατομικά, οι οποίοι οδηγούνται από τον Κύριο να 
κάνουν ένα ειδικό έργο, που λίγοι είναι σε θέση να επιτελέσουν. Οι 
αδελφοί με ευθύνες να μη βιασθούν να κάνουν κριτική για κινήματα 
που δεν είναι σε τέλεια αρμονία με τις μεθόδους των για εργασία. Πο-
τέ ας μην υποθέτουν ότι κάθε σχέδιο θα έπρεπε να αντανακλάει τη 
δική τους προσωπικότητα. Ας μη φοβούνται να εμπιστευθούν στις 
μεθόδους των άλλων, διότι αποσύροντας την εμπιστοσύνη από έναν 
αδελφό εργάτη ο οποίος, με ταπεινότητα και αφιερωμένο ζήλο, κάνει 
ένα ειδικό έργο με θεία υπόδειξη, επιβραδύνουν την πρόοδο του έρ-
γου του Κυρίου. 

Ο Θεός μπορεί και θα χρησιμοποιήσει εκείνους οι οποίοι δεν έ-
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χουν λεπτομερή εκπαίδευση στα σχολεία των ανθρώπων. Αμφιβολία 
για τη δύναμή Του να το κάνει, είναι εκδήλωση απιστίας. Είναι περιο-
ρισμός της παντοδύναμης ισχύος Εκείνου στον οποίον τίποτε δεν εί-
ναι αδύνατον. Ω, λιγότερη αδικαιολόγητη, δύσπιστη προσοχή! Αυτή 
αφήνει πολλές δυνάμεις της εκκλησίας ανεκμετάλλευτες. Κλείνει το 
δρόμο ώστε το ΄Αγιο Πνεύμα να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 
ανθρώπους. Κρατάει σε απραγία εκείνους οι οποίοι θέλουν και λα-
χταρούν να εργασθούν στην παράταξη του Χριστού. Αποθαρρύνει 
να εισέλθουν στο έργο πολλοί που θα μπορούσαν να συνεργασθούν 
αποτελεσματικά με το Θεό, αν τους δινόταν μια δίκαιη ευκαιρία. 

Στον προφήτη, (δείτε Ιεζ. ι΄[10]9-17) ο τροχός εν μέσω τροχού, η 
θέα των ζωντανών υπάρξεων συνδεδεμένες μεταξύ τους, όλα έμοια-
ζαν περίπλοκα και ανεξήγητα. Αλλά το χέρι της ΄Απειρης Σοφίας φαί-
νεται ανάμεσα στους τροχούς, και η τέλεια τάξη είναι αποτέλεσμα του 
έργου της. Κάθε τροχός κατευθυνόμενος από το χέρι του Θεού, λει-
τουργεί σε τέλεια αρμονία με κάθε άλλο τροχό. Μου δείχθηκε ότι οι 
άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε αναζήτηση περισσότερης δύναμης και  
προσπαθούν να ελέγξουν το έργο οι ίδιοι. Αφήνουν τον Κύριο Θεό, 
τον ισχυρό Εργάτη, τόσο πολύ έξω από τις μεθόδους και τα σχέδιά 
τους και δεν εμπιστεύονται σε Αυτόν τα πάντα σχετικά με την πρόο-
δο του έργου. Ούτε ένας θα φανταζόταν για μια στιγμή ότι είναι ικα-
νός να χειρισθεί αυτά τα πράγματα τα οποία ανήκουν στο μεγάλο Ο 
ΩΝ. Ο Θεός στην πρόνοιά Του ετοιμάζει μια οδό ώστε το έργο Του 
να επιτελεσθεί με ανθρώπινα όργανα. Μετά ο κάθε άνθρωπος ας λά-
βει τη θέση του καθήκοντός του, να κάνει το μέρος του για την εποχή 
αυτή, και να γνωρίσει ότι ο Θεός είναι ο καθοδηγητής του. 

 
Το Γενικό Συμβούλιο 

Συχνά ο Κύριος μου υπέδειξε ότι καμιά κρίση ανθρώπου δεν πρέ-
πει να υποταχθεί στην κρίση άλλου ανθρώπου. Ποτέ η διάνοια ενός 
ανθρώπου ή οι διάνοιες μερικών ανθρώπων δεν πρέπει να θεωρη-
θούν επαρκείς σε σοφία και δύναμη για να έχουν υπό τον έλεγχο το 
έργο και να λένε ποια σχέδια θα εφαρμοσθούν. Αλλά όταν, σε ένα 
Γενικό Συμβούλιο, η κρίση των συγκεντρωμένων αδελφών από όλα 
τα μέρη του αγρού εξασκείται, η ατομική ανεξαρτησία και η ατομική 
κρίση δεν πρέπει πεισματικά να υποστηριχθούν, αλλά να εγκατα-
λειφθούν. Ποτέ ένας εργάτης να μη θεωρήσει αρετή την επίμονη δια-
τήρηση της ανεξάρτητης θέσης του, αντίθετα με την απόφαση του 
γενικού σώματος. 

Σποραδικά, όταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων στους οποίους α-
νατέθηκε η διαχείριση του έργου, στο όνομα του Γενικού Συμβουλίου, 
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έχουν επιδιώξει να καταστρώσουν ασύνετα σχέδια και να περιορί-
σουν το έργο του Θεού, έχω πει ότι δεν μπορούσα στο εξής να θεω-
ρώ τη φωνή του Γενικού Συμβουλίου, που αντιπροσωπεύεται από 
αυτούς τους λίγους ανθρώπους, ως τη φωνή του Θεού. Αλλά δεν 
μπορεί να πει κανείς ότι οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου το 
οποίο αποτελείται από ένα σύνολο δεόντως υποδειχθέντες αντιπρο-
σώπους από όλα τα μέρη του αγρού, δεν πρέπει να είναι σεβαστές. 
Ο Θεός έδωσε την εντολή ώστε οι αντιπρόσωποι της εκκλησίας Του 
από όλα τα μέρη της γης, όταν συγκεντρώνονται στο Γενικό Συμβού-
λιο, να έχουν δικαιοδοσία. Το λάθος που μερικοί κινδυνεύουν να κά-
νουν, είναι να δώσουν στη διάνοια ή στην κρίση ενός ανθρώπου ή 
μιας μικρής ομάδας ανθρώπων όλη τη δικαιοδοσία και επιρροή με 
την οποία ο Θεός περιβάλλει την εκκλησία Του, στην κρίση και φωνή 
του Γενικού Συμβουλίου που έχει συγκεντρωθεί για να σχεδιάσει την 
ευημερία και την πρόοδο του έργου. 

΄Οταν αυτή η εξουσία, την οποία ο Θεός τοποθέτησε στην εκκλη-
σία, διαπιστεύεται ολοκληρωτικά σε έναν άνθρωπο, και αυτός έχει 
την εξουσία να είναι ο κριτής για τις άλλες διάνοιες, τότε έχει αλλάξει 
η αληθινή τάξη της Γραφής. Οι προσπάθειες του Σατανά επάνω σε 
μια τέτοια διάνοια ανθρώπου θα είναι πολύ έξυπνες και μερικές φο-
ρές πολύ ακαταμάχητες, επειδή ο εχθρός θα ελπίζει ότι χρησιμοποι-
ώντας τη διάνοιά του θα επηρεάσει πολλούς άλλους. Ας δώσουμε 
στην ύψιστη οργανωτική εξουσία της εκκλησίας εκείνο το οποίο τεί-
νουμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο ή σε μια μικρή ομάδα ανθρώ-
πων. 
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 

 
Ο Θεός επιθυμεί να έχει ένα λαό με αντίληψη. Έχει διευθετήσει 

έτσι τα θέματα ώστε οι εκλεγέντες θα πηγαίνουν ως αντιπρόσωποι 
των συνελεύσεών μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δοκιμασθούν. 
Πρέπει να χαίρουν εμπιστοσύνης. Η εκλογή αντιπροσώπων για να 
συμμετέχουν στις συνελεύσεις είναι σπουδαίο θέμα. Αυτοί οι άνθρω-
ποι πρέπει να καταστρώσουν τα σχέδια τα οποία θα εφαρμοσθούν 
για την πρόοδο του έργου. Για το λόγο αυτόν πρέπει να είναι άνθρω-
ποι με αντίληψη, ικανοί να κρίνουν από την αιτία στο αποτέλεσμα. 

«Και την επαύριον εκάθισεν ο Μωυσής διά να κρίνη τον λαόν. Και 
παρίστατο ο λαός έμπροσθεν του Μωυσέως από πρωίας έως εσπέ-
ρας. Και ιδών ο πενθερός του Μωυσέως πάντα όσα έκαμνεν εις τον 
λαόν, είπε, Τι είναι τούτο το πράγμα το οποίον κάμνεις εις τον λαόν; 
Διά τί συ κάθησαι μόνος, άπας δε ο λαός παρίσταται έμπροσθέν σου 
από πρωίας έως εσπέρας; Και είπεν ο Μωυσής προς τον πενθερόν 
αυτού, Διότι ο λαός έρχεται προς εμέ διά να ερωτήση τον Θεόν. ΄Ο-
ταν έχωσιν υπόθεσιν τινά, έρχονται προς εμέ, και εγώ κρίνω μεταξύ 
του ενός και του άλλου. Και δεικνύω εις αυτούς τα προστάγματα του 
Θεού και τους νόμους αυτού. Και είπεν ο πενθερός του Μωυσέως 
προς αυτόν, Δεν είναι καλόν το πράγμα το οποίον κάμνεις. Βεβαίως 
και συ θέλεις αποκάμει και ο λαός ούτος ο μετά σου, διότι το πράγμα 
είναι πολύ βαρύ διά σε. Δεν δύνασαι μόνος να κάμνης τούτο. ΄Ακου-
σον λοιπόν την φωνήν μου. Θέλω σε συμβουλεύσει και ο Θεός θέλει 
είσθαι μετά σου. Συ μεν έσο ενώπιον του Θεού υπέρ του λαού διά να 
φέρης τας υποθέσεις προς τον Θεόν, και δίδασκε αυτούς τα προ-
στάγματα και τους νόμους, και δείκνυε προς αυτούς την οδόν την ο-
ποίαν πρέπει να περιπατώσι και τα έργα τα οποία πρέπει να πράτ-
τωσι. Πλην έκλεξον εκ παντός του λαού άνδρας αξίους, φοβουμέ-
νους τον Θεόν, άνδρας φιλαλήθεις, μισούντας την φιλαργυρίαν. Και 
κατάστησον αυτούς επ’αυτών, χιλιάρχους, εκατοντάρχους, πεντηκο-
ντάρχους και δεκάρχους. Και ας κρίνωσι τον λαόν πάντοτε. Και πά-
σαν μεν μεγάλην υπόθεσιν ας αναφέρωσι προς σε, πάσαν δε μικράν 
υπόθεσιν ας κρίνωσιν αυτοί. Ούτω θέλεις ανακουφισθή, και θέλουσι 
βαστάζει το βάρος μετά σου. Εάν κάμης τούτο το πράγμα, και ο Θεός 
σε προστάζει ούτω, τότε θέλεις δυνηθή να ανθέξης, και προσέτι πας 
ο λαός ούτος θέλει φθάσει εις τον τόπον αυτού εν ειρήνη. Και ήκου-
σεν ο Μωυσής την φωνήν του πενθερού αυτού, και έκαμε πάντα όσα 
είπε. Και έκλεξεν ο Μωυσής εκ παντός του Ισραήλ άνδρας αξίους, 
και κατέστησεν αυτούς αρχηγούς επί του λαού, χιλιάρχους, εκατο-
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ντάρχους, πεντηκοντάρχους και δεκάρχους.» Έξ. ιη΄[18]13-26. 
Στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, επίσης, δίδεται η υπόδειξη 

σχετικά με την εκλογή των ανθρώπων για να φέρουν ευθύνες στην 
εκκλησία. Η αποστασία του Ιούδα άφησε μια θέση κενή στις τάξεις 
των αποστόλων, και ήταν ανάγκη κάποιος άλλος να εκλεγεί για να 
πάρει τη θέση του. Μιλώντας για το θέμα αυτό ο Πέτρος είπε: 

«Πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών οίτινες συνήλθον μεθ’ημών καθ’ό-
λον τον καιρόν καθ’ον εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιη-
σούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας 
καθ’ην ανελήφθη αφ’ημών, είς εκ τούτων να γείνη μεθ’ημών μάρτυς 
της αναστάσεως αυτού. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ τον καλούμενον 
Βαρσαβάν, όστις επωνομάσθη Ιούστος, και Ματθίαν. Και προσευχη-
θέντες είπον, Συ, Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον εκ των 
δύο τούτων ένα όντινα εξέλεξας. Διά να λάβη την μερίδα της διακονί-
ας ταύτης και αποστολής, εκ της οποίας εξέπεσεν ο Ιούδας διά να 
απέλθη εις τον τόπον αυτού. Και έδωκαν τους κλήρους αυτών. Και 
έπεσεν ο κλήρος εις τον Ματθίαν, και συγκατεψηφίσθη μετά των έν-
δεκα αποστόλων.» Πράξ. α΄[1]21-26. 

Από τα κείμενα αυτά μαθαίνουμε ότι ο Κύριος έχει ορισμένους 
ανθρώπους για να καλύψουν ορισμένες θέσεις. Ο Θεός θα διδάξει 
στο λαό Του να κινείται προσεκτικά και να κάνει συνετές επιλογές 
ανθρώπων, οι οποίοι δε θα προδώσουν ιερές ευθύνες. Αν στην επο-
χή του Χριστού οι πιστοί χρειάζονταν να είναι προσεκτικοί στην εκλο-
γή ανθρώπων με θέσεις ευθύνης, εμείς οι οποίοι ζούμε στην εποχή 
αυτή οπωσδήποτε χρειαζόμαστε να κινηθούμε με μεγάλη φρόνηση. 
Πρέπει να παρουσιάσουμε κάθε περίπτωση ενώπιον του Θεού, και 
με θερμή προσευχή να Του ζητήσουμε να κάνει την εκλογή για μας. 

Ο Κύριος, ο Θεός του ουρανού έκλεξε ανθρώπους με πείρα για 
να φέρουν τις ευθύνες του έργου Του. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να 
έχουν ιδιαίτερη επιρροή. Αν όλοι συμφωνούν με την εξουσία που 
δόθηκε στους εκλεγμένους αυτούς ανθρώπους, θα δοθεί ένα τέρμα. 
Εκείνοι οι οποίοι εκλέγονται να επωμισθούν το βάρος στο έργο του 
Θεού, δεν πρέπει να είναι απερίσκεπτοι ή με υπερβολική πεποίθηση 
στον εαυτό τους, ή εγωιστές. Ποτέ δεν πρέπει το παράδειγμα ή η 
επιρροή τους να ενισχύσει το κακό. Ο Κύριος δεν έδωσε στους άν-
δρες και στις γυναίκες την ελευθερία να προβάλουν ιδέες οι οποίες 
θα κάνουν κοινότυπο το έργο Του, αφαιρώντας την ιερότητα η οποία 
έπρεπε να το περιβάλει. Το έργο του Θεού πρέπει να γίνεται με με-
γάλη ιερότητα στο λαό Του. Με κάθε τρόπο πρέπει να μεγαλύνουμε 
τον υψηλό χαρακτήρα της αλήθειας. Εκείνοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν 
ως φύλακες του έργου του Θεού στα ιδρύματά μας, οφείλουν πάντο-
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τε να έχουν σε εξέχουσα θέση το θέλημα και τη μέθοδο του Θεού. Η 
υγεία του γενικού έργου εξαρτάται από την πιστότητα των ανθρώ-
πων που έχουν υποδειχθεί να πραγματοποιήσουν το θέλημα του 
Θεού στις εκκλησίες. 

Πρέπει να ανατεθούν ευθύνες σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ε-
κτεταμένη πείρα, όχι σε πράγματα του εγώ αλλά σε πράγματα του 
Θεού, μια διευρυμένη γνώση του χαρακτήρα του Χριστού. ΄Οσο πε-
ρισσότερο γνωρίζουν το Χριστό, τόσο περισσότερο πιστά Τον αντι-
προσωπεύουν στον κόσμο. Οφείλουν να ακούσουν τη φωνή Του και 
να προσέξουν στα λόγια Του.   

 
Μια προειδοποίηση 

«Τότε ήρχισε να ονειδίζει τας πόλεις, εν αις έγειναν τα πλειότερα 
θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. Ουαί εις σε, Χοραζίν, ουαί εις 
σε, Βηθσαϊδά. Εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν υμίν εγίνοντο εν τη 
Τύρω και Σιδώνι, προ πολλού ήθελον μετανοήσει εν σάκκω και σπο-
δώ. Πλην σας λέγω, εις την Τύρον και Σιδώνα ελαφροτέρα θέλει εί-
σθαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εις εσάς. Και συ, Καπερ-
ναούμ, η υψωθείσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβασθή έως του 
άδου, διότι, εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν σοι εγίνοντο εν Σοδόμοις, 
ήθελον μείνει μέχρι της σήμερον. Πλην σας λέγω, ότι εις την γην των 
Σοδόμων ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, πα-
ρά εις σε.  

Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπε, Δοξάζω σε, Πάτερ, 
Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και 
συνετών, και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ω Πάτερ, διότι ούτως 
έγεινεν αρεστόν έμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από 
του Πατρός μου. Και ουδείς γινώσκει τον Υιόν, ειμή ο Πατήρ. Ουδέ 
τον Πατέρα γινώσκει τις , ειμή ο Υιός, και εις όντινα θέλη ο Υιός να α-
ποκαλύψη αυτόν. 

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ 
θέλω σας αναπαύσει. ΄Αρατε τον ζυγόν μου εφ’υμάς και μάθετε απ’ 
εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν. Και θέλετε ευρεί 
ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το 
φορτίον μου ελαφρόν.» Ματθ. ια΄[11]20-30. 

Πάντοτε είναι ασφαλές να είμαστε πράοι, ταπεινοί και πονόψυχοι, 
αλλά συγχρόνως να είμαστε σταθεροί σαν το βράχο στις διδασκαλίες 
του Χριστού. Πρέπει αυστηρά να προσέξουμε τα λόγια της διδασκα-
λίας Του. Καμιά λέξη δεν πρέπει να μας ξεφύγει. Η αλήθεια θα πα-
ραμένει πάντοτε. Δεν πρέπει να τοποθετούμε την εμπιστοσύνη μας 
σε ψεύδος ή απάτη. Εκείνοι οι οποίοι το κάνουν, θα βρουν ότι αυτό 
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συνετέλεσε στην απώλεια της αιώνιας ζωής. Οφείλουμε να κάνουμε 
ευθεία πορεία για τα πόδια μας τώρα, για να μη βγουν οι αδύνατοι 
έξω από το δρόμο. ΄Οταν οι αδύνατοι στραφούν από την ασφαλή 
πορεία, ποιος είναι υπεύθυνος παρά εκείνος ο οποίος τους παρα-
πλάνησε; Αψήφησαν τη συμβουλή Εκείνου του οποίου οι λόγοι είναι 
αιώνια ζωή, διότι τα λόγια της απάτης έχουν την καταγωγή τους από 
τον πατέρα του ψεύδους. 

Έχω να πω για εκείνους οι οποίοι μπορούν να υποθέσουν ότι εί-
ναι ασφαλείς παίρνοντας τη μόρφωσή τους στο Μπατλ Κρίηκ. Ο Κύ-
ριος έσβησε δύο από τα μεγαλύτερα ιδρύματά μας τα οποία ήσαν 
εγκαταστημένα στο Μπατλ Κρίηκ, και έδωσε απανωτές προειδοποι-
ήσεις, όπως ο Χριστός έδωσε προειδοποίηση στη Βηθσαϊδά και στην 
Καπερναούμ. Επιβάλλεται να δίνεται σοβαρή προσοχή στον κάθε 
λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρχει 
αναμάρτητη απομάκρυνση από τα λόγια του Χριστού. Ο Σωτήρας 
προτρέπει τους πλανημένους να μετανοήσουν. Θα συγχωρηθούν οι 
παραβάσεις εκείνων οι οποίοι ταπεινώνουν την καρδιά τους και ομο-
λογούν τις αμαρτίες τους. Αλλά ο άνθρωπος που σκέπτεται ότι αν θα 
ομολογήσει τις αμαρτίες του θα δείξει αδυναμία, δε θα βρει συγχώ-
ρηση, δε θα δει το Χριστό ως Λυτρωτή του, αλλά θα συνεχίσει τις πα-
ραβάσεις, κάνοντας απερισκεψίες τη μία μετά την άλλη και προσθέ-
τοντας αμαρτία επάνω στην αμαρτία. Ένας παρόμοιος τι θα κάνει την 
ημέρα που τα βιβλία θα ανοιχθούν και ο κάθε άνθρωπος κρίνεται 
σύμφωνα με όσα γράφουν τα βιβλία; 

Το πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης χρειάζεται να μελετηθεί 
προσεκτικά. Είναι μεγάλης σπουδαιότητας για εκείνους οι οποίοι θα 
πάρουν ενεργό μέρος στο έργο του Θεού αυτές τις έσχατες ημέρες. 
Υπάρχουν μερικοί που απατήθηκαν. Δε συνειδητοποιούν τι έρχεται 
στη γη. Εκείνοι οι οποίοι επέτρεψαν στις διάνοιές τους να συγχέουν 
σχετικά με το τι είναι αμαρτία, τρομερά έχουν απατηθεί. Αν δεν κά-
νουν αποφασιστική αλλαγή, θα βρεθούν ελλιπείς όταν ο Θεός θα 
προφέρει κρίση για τους υιούς των ανθρώπων. Παρέβησαν το νόμο, 
αθέτησαν την αιώνια διαθήκη, και θα ανταμειφθούν σύμφωνα με τα 
έργα τους. 

 «Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε 
σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος, και η σε-
λήνη έγεινεν ως αίμα. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην 
καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου α-
νέμου. Και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον τετυλιγμένον, και παν 
όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της 
γης, και οι μεγιστάνες, και οι πλούσιοι, και οι χιλίαρχοι, και οι δυνατοί, 
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και πας δούλος, και πας ελεύθερος, έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια 
και εις τας πέτρας των ορέων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τας 
πέτρας, Πέσετε εφ’ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του κα-
θημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, διότι ήλθεν η 
ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;» Αποκ. 
ς΄[6]12-17. 

«Μετά ταύτα είδον, και ιδού όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύ-
νατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσ-
σών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, 
ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών. 
Και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης, έλεγον, Η σωτηρία είναι του 
Θεού ημών του καθημένου επί του θρόνου και του Αρνίου. . . . . Ού-
τοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τας 
στολάς αυτών, και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου. Διά 
τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού, και λατρεύουσιν αυτόν 
ημέραν και νύκτα εν τω ναώ αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου 
θέλει κατασκηνώσει επ’αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ 
θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ’αυτούς ο ήλιος, ουδέ 
κανέν καύμα. Διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει 
αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων. Και θέλει εξα-
λείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών.» Αποκ. 
ζ΄[7]9-17. 

Στα κείμενα αυτά δύο ομάδες παρουσιάζονται ενώπιόν μας. Η μια 
ομάδα αφήνεται να απατηθεί και πηγαίνει με το μέρος εκείνων με 
τους οποίους ο Κύριος βρίσκεται σε αντιπαράθεση. Παρερμήνευσαν 
τα μηνύματα που τους δόθηκαν και περιβλήθηκαν με ενδύματα αυ-
τοδικαίωσης. Στα μάτια τους η αμαρτία δεν είναι καταδικαστέα. Διδά-
χθηκαν το ψεύδος ως αλήθεια, και εξαιτίας τους πολλές ψυχές πή-
ραν λάθος δρόμο. 

Τώρα οφείλουμε να προσέξουμε τον εαυτό μας. Οι προειδοποιή-
σεις δόθηκαν. Δεν μπορούμε να δούμε την εκπλήρωση των προρ-
ρήσεων που έκανε ο Χριστός και που αναφέρονται στο εικοστό πρώ-
το κεφάλαιο του Λουκά; Πόσοι μελετούν τα λόγια του Χριστού; Πόσοι 
απατούν τη δική τους ψυχή και αφαιρούν από τον εαυτό τους τις ευ-
λογίες τις οποίες άλλοι μπορούν να εξασφαλίσουν αν θα πιστέψουν 
και θα υπακούσουν; Η χάρη ακόμη παρατείνεται, και είναι προνόμιό 
μας να κρατήσουμε στερεά την ελπίδα η οποία μας παρουσιάζεται 
στη Γραφή. Ας μετανοήσουμε και ας επιστρέψουμε, και να λησμονή-
σουμε τις αμαρτίες μας, που μπορούν να σβησθούν. 

«Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέ-
λουσι παρέλθει. Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι 
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καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιοτικών, και ε-
πέλθη αιφνίδιος εφ’υμάς η ημέρα εκείνη, διότι ως παγίς θέλει επέλθει 
επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυ-
πνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύ-
γητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι, και να σταθήτε έμπροσθεν 
του Υιού του ανθρώπου.» Λουκ. κα΄[21]33-36. 

Θα περάσουν απαρατήρητες οι προειδοποιήσεις που δίνει ο Χρι-
στός; Δε θα εργασθούμε συνετά για μετάνοια τώρα, όσο ακόμη α-
κούεται η φιλεύσπλαχνη φωνή του Ελέους; 

«Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύρι-
ος υμών. Τούτο δε γινώσκετε, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν 
ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει, και 
δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. Διά τούτο και σεις γί-
νεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του 
ανθρώπου. Τίς λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον ο-
ποίον ο κύριος αυτού κατέστησεν επί των υπηρετών αυτού, διά να 
δίδη εις αυτούς την τροφήν εν καιρώ; Μακάριος ο δούλος εκείνος, 
τον οποίον, όταν έλθη ο κύριος αυτού, θέλει ευρεί πράττοντα ούτως. 
Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υ-
παρχόντων αυτού. Εάν δε είπη ο κακός εκείνος δούλος εν τη καρδία 
αυτού, Βραδύνει να έλθη ο κύριός μου, και αρχίζη να δέρη τους συν-
δούλους, να τρώγη δε και να πίνη μετά των μεθυόντων, θέλει ελθεί ο 
κύριος του δούλου εκείνου καθ’ην ημέραν δεν προσμένει και καθ’ην 
ώραν δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρίσει αυτόν, και το μέρος αυτού 
θέλει θέσει μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο 
τριγμός των οδόντων.» Ματθ. κδ΄[24]42-51. 
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ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ 
 
Ειδικές υποδείξεις μου δόθηκαν για το λαό του Θεού, γιατί επικίν-

δυνοι καιροί μας περιμένουν. Στον κόσμο αυξάνονται οι καταστροφές 
και οι βιαιότητες. Στην εκκλησία η ανθρώπινη δύναμη κερδίζει υπε-
ροχή. Εκείνοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί να κατέχουν θέσεις εμπιστοσύ-
νης, το θεωρούν προνόμιό τους να κυβερνούν. 

΄Ανθρωποι τους οποίους ο Κύριος καλεί σε σπουδαίες θέσεις στο 
έργο Του, πρέπει να καλλιεργήσουν ταπεινή εξάρτηση από Αυτόν. 
Ας μην επιδιώξουν να αρπάξουν τόσο μεγάλη εξουσία, γιατί ο Θεός 
δεν τους κάλεσε για κυβερνητικό έργο, αλλά για να σχεδιάσουν και 
να συσκεφθούν με τους συνεργάτες τους. Κάθε παρόμοιος εργάτης 
ας παραμένει πρόθυμος στις απαιτήσεις και υποδείξεις του Θεού. 

 
Σοφοί σύμβουλοι 

Λόγω της σπουδαιότητας του έργου στη Νότιο Καλιφόρνια και της 
περιπλοκότητας η οποία υπάρχει, θα έπρεπε να εκλεγούν όχι λιγό-
τεροι από πέντε άνθρωποι με σύνεση και πείρα για να συσκέπτονται 
με τους προέδρους της ένωσης και των αυτοσυντήρητων αγρών σχε-
τικά με τα γενικά σχέδια και τους κανονισμούς. Ο Κύριος δεν ευαρε-
στείται με τη διάθεση που μερικοί έχουν εκδηλώσει να διοικούν εκεί-
νους οι οποίοι έχουν περισσότερη πείρα από αυτούς. Με αυτόν τον 
τρόπο ενέργειας, μερικοί αποδείχθηκαν ότι δεν είναι κατάλληλοι να 
καλύψουν τις σπουδαίες θέσεις που κατέχουν. Κάθε ανθρώπινη ύ-
παρξη η οποία ξανοίγεται πολύ και επιδιώκει να ελέγχει τους άλλους, 
αποδεικνύεται να είναι επικίνδυνος άνθρωπος για να του εμπιστευ-
θούν θρησκευτικές ευθύνες. 

Κανένας ας μην προσκολληθεί στην ιδέα ότι αν δεν υπάρχουν 
χρήματα στο χέρι, καμιά κίνηση δε θα γίνει που απαιτεί επένδυση 
πόρων. Αν στην παρελθούσα εμπειρία μας πάντοτε ακολουθούσαμε 
αυτήν τη μέθοδο, συχνά θα είχαμε χάσει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ό-
πως κερδίσαμε στην αγορά της ιδιοκτησίας της σχολής Φερνάντο και 
στην αγορά των ιδιοκτησιών των θεραπευτηρίων στην Κοιλάδα του 
Παραδείσου, στο Γκλέντεϊλ και στη Λόμα Λίντα. 

 
Προχωρείτε 

Το να μην κάνουμε κίνηση η οποία απαιτεί για την επένδυση πό-
ρων αν δεν έχουμε χρήματα για να ολοκληρώσουμε το μελετούμενο 
έργο, ποτέ δε θα θεωρηθεί το πιο συνετό σχέδιο. Στη δημιουργία του 
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έργου Του, ο Κύριος δεν παρουσιάζει όλα πάντοτε με σαφήνεια 
στους δούλους Του. Δοκιμάζει μερικές φορές την εμπιστοσύνη του 
λαού Του, κάνοντας να προχωρήσουν με πίστη. Συχνά τους φέρνει 
σε στενό και δύσκολο χώρο ζητώντας από αυτούς να προχωρήσουν 
όταν τα πόδια τους φαίνονται να αγγίζουν τα νερά της Ερυθράς Θά-
λασσας. Σε τέτοιες εποχές όταν οι προσευχές των δούλων Του υ-
ψώνονται με θερμή πίστη, τότε ανοίγει το δρόμο μπροστά τους και 
τους φέρνει σε έναν άνετο χώρο. 

Ο Κύριος θέλει ο λαός Του στις ημέρες αυτές να πιστέψει ότι θα 
κάνει μεγάλα πράγματα γι’αυτούς όπως έκανε για τους υιούς Ισραήλ 
κατά την οδοιπορία τους από την Αίγυπτο στη Χαναάν. Πρέπει να 
έχουμε μια εκπαιδευμένη πίστη που δε θα διστάσει να ακολουθήσει 
τις υποδείξεις Του στις πιο δύσκολες εμπειρίες. «Προχωρείτε» είναι η 
εντολή του Θεού στο λαό Του. 

Πίστη και χαρούμενη υπακοή χρειάζονται για να φέρουν τα σχέδια 
του Θεού σε πέρας. ΄Οταν Αυτός υποδεικνύει την ανάγκη εγκατά-
στασης του έργου σε μέρη όπου αυτό θα έχει επιρροή, ο λαός πρέ-
πει να προχωρήσει και να εργασθεί με πίστη. Με τη θεοσεβή συνομι-
λία τους, με την ταπεινοφροσύνη τους, με τις προσευχές και θερμές 
προσπάθειές τους, θα αγωνισθούν να κάνουν τους ανθρώπους να 
εκτιμήσουν το καλό έργο που ο Κύριος εγκατέστησε μεταξύ αυτών. Η 
πρόθεση του Κυρίου ήταν το θεραπευτήριο της Λόμα Λίντα να γινό-
ταν κτήμα του λαού μας, και Αυτός το έφερε σε μια εποχή όπου οι 
ποταμοί των δυσκολιών θα υπερχείλιζαν. 

Η εργασία με ιδιωτικά ενδιαφέροντα για επιτυχία προσωπικού 
σκοπού είναι ένα πράγμα. Στην περίπτωση αυτή οι άνθρωποι μπο-
ρούν να ακολουθήσουν τη δική τους κρίση. Αλλά η προώθηση του 
έργου του Κυρίου στη γη είναι τελείως ένα άλλο θέμα. ΄Οταν ο Θεός 
καθορίζει μια ορισμένη ιδιοκτησία να εξασφαλισθεί για την πρόοδο 
του έργου Του, είτε αυτό αφορά σε θεραπευτήριο, ή σε σχολείο ή σε 
οποιοδήποτε άλλο κλάδο του έργου, θα καταστήσει αυτό το έργο 
εφικτό, αν αυτοί που έχουν πείρα δείξουν την πίστη και εμπιστοσύνη 
τους στις προθέσεις Του και κινηθούν πρόθυμα να εξασφαλίσουν τα 
πλεονεκτήματα που επισημαίνει. Ενώ δεν πρέπει να επιδιώξουμε να 
αποσπάσουμε την ιδιοκτησία από κάποιον άνθρωπο, όμως όταν 
πλεονεκτήματα μας προσφέρονται, θα πρέπει να είμαστε ξύπνιοι να 
δούμε το πλεονέκτημα, για να μπορέσουμε να καταστρώσουμε σχέ-
δια για την ανάπτυξη του έργου. Και όταν έχουμε κάνει αυτό, θα α-
σκήσουμε κάθε ενέργεια για να εξασφαλίσουμε την πρόθυμη προ-
σφορά του λαού του Θεού για να υποστηριχθούν αυτά τα νέα σχέδια. 

Συχνά ο Κύριος βλέπει ότι οι εργάτες Του έχουν αμφιβολίες με το 
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τι πρέπει να κάνουν. Σε τέτοιες στιγμές, αν θέσουν την εμπιστοσύνη 
τους σε Αυτόν, Εκείνος θα αποκαλύψει το θέλημά Του. Το έργο του 
Θεού τώρα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, και αν ο λαός Του α-
νταποκριθεί στο κάλεσμά Του, θα καταστήσει τους κτήτορες της ιδιο-
κτησίας πρόθυμους να προσφέρουν από τους πόρους τους, και έτσι 
θα γίνει εφικτή η πραγματοποίηση του έργου Του στη γη. «Είναι δε η 
πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομέ-
νων.» Εβρ. ια΄[11]1. Η πίστη στο Λόγο του Θεού θα τοποθετήσει το 
λαό Του στην κατοχή της ιδιοκτησίας, η οποία θα τους καταστήσει 
ικανούς να εργασθούν σε μεγαλουπόλεις οι οποίες περιμένουν το 
μήνυμα της αλήθειας. 

Ο ψυχρός, τυπικός, δύσπιστος τρόπος με τον οποίο μερικοί εργά-
τες κάνουν το έργο τους, είναι μεγάλη προσβολή στο Πνεύμα του 
Θεού. Ο απόστολος Παύλος λέει: «Πράττετε τα πάντα χωρίς γογγυ-
σμών και αμφισβητήσεων, διά να γίνησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέ-
κνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, με-
ταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τω κόσμω, κρατούντες 
τον λόγον της ζωής, διά καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι 
δεν έτρεξα εις μάτην, ουδέ εις μάτην εκοπίασα. Αλλ’εάν και προσφέ-
ρω εμαυτόν σπονδήν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεως 
σας, χαίρω και συγχαίρω μετά πάντων υμών.» Φιλιπ. β΄[2]14-17. 

Πρέπει να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον με εκείνη τη ζώσα πί-
στη την οποία ο Χριστός έκανε προσιτή στον κάθε πιστό. Το έργο 
πρέπει να προχωρήσει καθώς ο Κύριος ετοιμάζει την οδό. ΄Οταν φέ-
ρει το λαό Του σε σωστά μέρη, τότε είναι προνόμιό τους να συγκε-
ντρωθούν για προσευχή, ενθυμούμενοι ότι τα πάντα έρχονται από το 
Θεό. Εκείνοι οι οποίοι δε συμμετείχαν ακόμη σε δύσκολες εμπειρίες 
οι οποίες συνοδεύουν το έργο στις έσχατες αυτές ημέρες, σύντομα 
θα έχουν να διέλθουν από σκηνές οι οποίες θα δοκιμάσουν σοβαρά 
την εμπιστοσύνη τους στο Θεό. Είναι η εποχή που ο λαός του Θεού 
δε βλέπει τρόπο να προχωρήσει, όταν η Ερυθρά Θάλασσα είναι 
μπροστά τους, και πίσω τους ένας στρατός να τους καταδιώκει, που 
ο Θεός δίνει την εντολή, «προχωρήστε!» Έτσι ενεργεί για να δοκιμά-
σει την πίστη τους. ΄Οταν παρόμοιες εμπειρίες επέλθουν σε σας, 
προχωρήστε, εμπιστευόμενοι στο Χριστό. Βαδίστε βήμα με βήμα στο 
μονοπάτι που Αυτός χαράζει. Δυσκολίες θα έρθουν. Αλλά προχωρή-
στε. Αυτό θα σας δώσει μια εμπειρία η οποία θα ενδυναμώσει την 
πίστη σας στο Θεό και θα σας κάνει ικανούς για πιστότατη υπηρεσία.    
 

Το παράδειγμα του Χριστού 
Μια βαθύτερη και πλατύτερη εμπειρία στα θρησκευτικά πράγματα 
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πρέπει να επέλθει στο λαό του Θεού. Ο Χριστός είναι το παράδειγμά 
μας.  Αν με ζώσα πίστη και καθιερωμένη υπακοή στο Λόγο του Θεού 
αποκαλύψουμε την αγάπη και τη χάρη του Χριστού, αν δείξουμε ότι 
έχουμε αληθινή αντίληψη της Θείας Πρόνοιας που οδηγεί το έργο, θα 
φέρουμε στον κόσμο μια πειστική δύναμη. Η υψηλή θέση δε μας δί-
νει αξία στα μάτια του Θεού. Ο άνθρωπος μετριέται με την αφιέρωση 
και την πιστότητά του να κάνει το θέλημα του Θεού. Αν το Υπόλοιπο 
του λαού του Θεού θα βαδίσει ενώπιόν Του με ταπεινότητα και πί-
στη, Αυτός χρησιμοποιώντας τους θα επιτελέσει την αιώνια πρόθεσή 
Του, και θα τους καταστήσει ικανούς να εργασθούν αρμονικά, δίνο-
ντας στον κόσμο την αλήθεια όπως αυτή είναι στον Ιησού. Θα χρη-
σιμοποιήσει όλους – άνδρες, γυναίκες και παιδιά – κάνοντας το φως 
να λάμψει στον κόσμο και καλώντας ένα λαό ο οποίος θα είναι πι-
στός στις εντολές Του. Διαμέσου της πίστης του λαού Του προς Αυ-
τόν, ο Θεός θα γνωστοποιήσει στον κόσμο ότι είναι ο αληθινός Θεός, 
ο Θεός του Ισραήλ. 

Ο απόστολος Παύλος προτρέπει: «Πολιτεύεσθε αξίως του ευαγ-
γελίου του Χριστού, διά να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας ίδω, είτε 
ενώ είμαι απών, την κατάστασίν σας, ότι στέκεσθε εις έν πνεύμα, 
συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή διά την πίστιν του ευαγγελίου. Και μη 
φοβιζόμενοι εις ουδέν από των εναντίων, το οποίον εις αυτούς μεν 
είναι ένδειξις απωλείας, εις εσάς δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού. 
Διότι εις εσάς εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον να πιστεύητε εις 
αυτόν, αλλά και το να πάσχητε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώ-
να οποίον είδετε εν εμοί, και τώρα ακούετε εν εμοί. 

Εάν λοιπόν υπάρχει τις παρηγορία εν Χριστώ, ή τις παραμυθία α-
γάπης, ή τις κοινωνία Πνεύματος, ή σπλάχνα τινά και οικτιρμοί, κάμε-
τε πλήρη την χαράν μου, να φρονήτε το αυτό, έχοντες την αυτήν α-
γάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, μη πράττοντες μηδέν εξ αντι-
ζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ’εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους 
υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ’έκα-
στος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν το οποίον 
ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού, όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενό-
μισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν. Αλλ’εαυτόν εκένωσε, λα-
βών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευ-
ρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος 
υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διά τούτο και ο Θεός 
υπερύψωσεν αυτόν, και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ παν ό-
νομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και 
επιγείων και καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο 
Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. ΄Ωστε, αγαπη-
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τοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχί ως εν τη παρουσία μου 
μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, μετά φό-
βου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο 
ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυ-
τού.» Φιλιπ. α΄[1]27-30, β΄[2]1-13. 

Μου δείχθηκε να παρουσιάσω αυτά τα λόγια στο λαό μας στη Νό-
τιο Καλιφόρνια. Αυτά χρειάζονται σε κάθε τόπο όπου ιδρύεται μια εκ-
κλησία, διότι μια περίεργη πείρα εισχώρησε στις τάξεις μας. Είναι 
καιρός για τους ανθρώπους να ταπεινώσουν την καρδιά τους ενώπι-
ον του Θεού και να μάθουν να εργάζονται με το δικό Του τρόπο. 
΄Οσοι επιδίωξαν να κυβερνήσουν τους συνεργάτες τους, ας φροντί-
σουν να γνωρίσουν ποιου πνεύματος είναι. Οφείλουν να αναζητή-
σουν τον Κύριο με νηστεία, με προσευχή και με ταπεινότητα ψυχής. 

Ο Χριστός στην επίγεια ζωή Του έδωσε ένα παράδειγμα το οποίο 
όλοι μπορούμε να ακολουθήσουμε εκ του ασφαλούς. Εκτιμάει το ποί-
μνιό Του και δε θέλει καμιά δύναμη να τους επιβληθεί και να περιο-
ρίσει την ελευθερία τους στην υπηρεσία Του. Ποτέ δεν τοποθέτησε 
άνθρωπο ως κυβερνήτη της κληρονομίας Του. Η αληθινή θρησκεία 
της Γραφής θα οδηγήσει στον αυτοέλεγχο, όχι στον έλεγχο του άλ-
λου. Ως λαός χρειαζόμαστε μεγαλύτερη μερίδα Πνεύματος Αγίου για 
να μπορέσουμε να φέρουμε το ιεροπρεπές μήνυμα που ο Θεός μάς 
έδωσε, χωρίς έξαρση. 

Αδελφοί, κρατήστε τα επικριτικά λόγια για σας τους ίδιους ατομι-
κά. Διδάξτε στο ποίμνιο του Θεού να προσβλέπουν στο Χριστό και 
όχι στον πλανημένο άνθρωπο. Κάθε ψυχή που γίνεται δάσκαλος της 
αλήθειας, οφείλει να φέρει στη δική του ζωή τους καρπούς της αγιό-
τητας. Προσβλέποντας στο Χριστό και ακολουθώντας Αυτόν, θα πα-
ρουσιάσει στις ψυχές, με δική του φροντίδα, ένα παράδειγμα πώς θα 
είναι ένας ζωντανός, σοφός χριστιανός. Ο Θεός ας σας διδάξει την 
οδό Του. Ζητείτε από Αυτόν κάθε μέρα να γνωρίζετε το θέλημά Του. 
Θα δώσει αλάνθαστη συμβουλή σε όλους οι οποίοι Τον αναζητούν 
με ειλικρινή καρδιά. «Να περιπατήσητε αξίως της προσκλήσεως καθ’ 
ην προσεκλήθητε» Εφεσ. δ΄[4]1, δοξολογώντας το Θεό στις καθημε-
ρινές συνομιλίες σας καθώς και στις προσευχές σας. Έτσι, παρου-
σιάζοντας το Λόγο του Θεού, θα ωθήσετε και άλλες ψυχές να γίνουν 
οπαδοί του Χριστού. 
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ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ 
 
Αυτό το πρωί δεν μπορώ να ησυχάσω. Το μυαλό μου ήταν τα-

ραγμένο για την κατάσταση στη Νότιο Καλιφόρνια. Ο Θεός έδωσε 
στον κάθε άνθρωπο την εργασία του. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι ο-
ποίοι δεν αναλαμβάνουν με προσευχή την ατομική τους ευθύνη. 

΄Οταν  ένας εργάτης εκλέγεται για μια υπηρεσία, αυτή η ίδια υπη-
ρεσία δεν του δίνει δύναμη ικανότητας που δεν είχε πριν. Μια υψηλή 
θέση δεν δίνει στο χαρακτήρα του χριστιανού αρετές. Ο άνθρωπος ο 
οποίος υποθέτει ότι η προσωπική του διάνοια είναι ικανή να κατα-
στρώνει σχέδια για όλους τους κλάδους του έργου, αποκαλύπτει με-
γάλη έλλειψη σοφίας. Καμιά ανθρώπινη διάνοια δεν είναι ικανή να 
αναλάβει πολλές και διάφορες ευθύνες σε αγρό με χιλιάδες ανθρώ-
πους και πολλούς κλάδους του έργου. 

Αλλά ένας μεγαλύτερος κίνδυνος από αυτόν μου έχει αποκαλυφ-
θεί για το αίσθημα που αυξήθηκε μεταξύ των εργατών και των ποιμέ-
νων μας και άλλων εργαζομένων στο έργο να εξαρτώνται από τη 
διάνοια ορισμένων ηγετών της εκκλησίας να καθορίζουν τα καθήκο-
ντά τους. Η διάνοια και η κρίση ενός ανθρώπου δεν πρέπει να θεω-
ρηθούν ικανές να ελέγχουν και να διαμορφώνουν έναν αγρό. Το ά-
τομο και η εκκλησία έχουν τις δικές τους ευθύνες. Ο Θεός έδωσε 
στον άνθρωπο κάποια τάλαντα για να τα χρησιμοποιήσει και να τα 
αυξήσει. Χρησιμοποιώντας αυτά τα τάλαντα αυξάνει την ικανότητά 
του για υπηρεσία. Ο Θεός έδωσε στο κάθε άτομο κρίση, και αυτό το 
χάρισμα θέλει οι εργάτες Του να το χρησιμοποιούν και να το αυξά-
νουν. Ο πρόεδρος ενός αγρού δεν πρέπει να θεωρεί ότι η ατομική 
του κρίση οφείλει να ελέγχει και να κρίνει όλους. 

Σε κανέναν αγρό δε θα έπρεπε να γίνουν εσπευσμένα προτάσεις 
χωρίς να δοθεί χρόνος στους αδελφούς να σταθμίσουν προσεκτικά 
το θέμα από όλες τις πλευρές. Επειδή ο πρόεδρος του αγρού πρό-
τεινε ορισμένα σχέδια, δε θεωρήθηκε αναγκαίο να συμβουλευθούν 
τον Κύριο για τα σχέδια αυτά. Έτσι, οι προτάσεις έγιναν δεκτές που 
δεν ήσαν προς πνευματικό όφελος των πιστών, και που εμπλέχθη-
καν πολύ περισσότερο από ό,τι φαινόταν στην πρώτη τυχαία μελέτη. 
Παρόμοιες κινήσεις δεν είναι σύμφωνες με το σχέδιο του Θεού. Πολ-
λά, πάρα πολλά θέματα έγιναν αποδεκτά και φέρθηκαν προς ψήφι-
ση, τα οποία προκάλεσαν περισσότερη σύγχυση από ό,τι υπολόγι-
ζαν και πολύ περισσότερο από ό,τι εκείνοι οι οποίοι ψήφισαν θα ή-
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σαν πρόθυμοι να δώσουν συγκατάθεση, αν είχαν πάρει το χρόνο να 
λάβουν υπόψη το θέμα από όλες τις πλευρές. 

Στην εποχή αυτή δεν μπορούμε να είμαστε απερίσκεπτοι ή αμε-
λείς στο έργο του Θεού. Οφείλουμε να αναζητάμε τον Κύριο ένθερμα 
κάθε μέρα, αν θα θέλαμε να ετοιμασθούμε για τις αναμενόμενες ε-
μπειρίες. Η καρδιά μας πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε αί-
σθημα ανωτερότητας, και οι ζωντανές αρχές της αλήθειας να εμφυ-
τευθούν στην ψυχή. Νέοι, ηλικιωμένοι και μεσήλικες οφείλουν τώρα 
να εφαρμόζουν τις αρετές του χαρακτήρα του Χριστού. Οφείλουν κά-
θε μέρα να αναπτύσσονται πνευματικά, ώστε να γίνουν «σκεύη τιμί-
ας χρήσεως» του Κυρίου για υπηρεσία. 

«Και ενώ αυτός προσηύχετο εν τόπω τινί, καθώς έπαυσεν, είπε 
τις των μαθητών αυτού προς αυτόν, Κύριε, δίδαξον ημάς να προσευ-
χώμεθα, καθώς και ο Ιωάννης εδίδαξε τους μαθητάς αυτού.» Λουκ. 
ια΄[11]1. Η προσευχή που ο Χριστός έδωσε στους μαθητές Του σε 
απάντηση αυτής της παράκλησης δεν είναι σε εξεζητημένο λεκτικό, 
αλλά εκφράζει με απλά λόγια τις ανάγκες της ψυχής. Είναι σύντομη 
και έχει σχέση με τις καθημερινές ανάγκες.  

Κάθε ψυχή έχει το προνόμιο να εκθέσει στον Κύριο τις ιδιαίτερες 
ανάγκες της και να προσφέρει τις ατομικές ευχαριστίες της για τις ευ-
λογίες που κάθε μέρα δέχεται. Αλλά πολλές μακριές χωρίς πνεύμα 
και πίστη προσευχές που προσφέρονται στο Θεό, αντί να είναι μια 
χαρά γι’Αυτόν, είναι ένα βάρος. Ω, χρειαζόμαστε τόσο πολύ να καθα-
ρίσουμε, να μετατρέψουμε την καρδιά μας! Χρειαζόμαστε να ενδυνα-
μώσουμε την πίστη μας. Ο Σωτήρας υποσχέθηκε: «Αιτείτε, και θέλει 
σας δοθή. Ζητείτε και θέλετε ευρεί. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθή.» 
Ματθ. ζ΄[7]7. Χρειαζόμαστε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να ε-
μπιστευθούμε στο λόγο αυτόν, και να φέρουμε το φως και τη χάρη 
του Χριστού σε όλα τα έργα μας. Χρειαζόμαστε να κρατηθούμε από 
το Χριστό και να μείνουμε στο στήριγμά Του μέχρι να γνωρίσουμε ότι 
η δύναμη της μεταμορφώνουσας χάρης Του εκδηλώνεται μέσα μας. 
Οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο Χριστό αν θέλουμε να αντα-
νακλούμε το θείο χαρακτήρα. 

Ο Χριστός περιέβαλε τη θεότητά Του με την ανθρωπότητα, και 
έζησε μια ζωή προσευχής, αυταπάρνησης και καθημερινής μάχης με 
τον πειρασμό, για να μπορέσει να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι σήμε-
ρα πολιορκούνται από τον πειρασμό. Αυτός είναι η ικανότητα και η 
δύναμή μας. Επιθυμεί, εκτιμώντας τη χάρη Του, οι άνθρωποι να γί-
νουμε «κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υ-
πάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν.» Β΄Πέτρ. α΄[1]4. Ο Λόγος 
του Θεού στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αν μελετηθεί με πι-
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στότητα και γίνει αποδεκτός στη ζωή, θα δώσει πνευματική σοφία και 
ζωή. Αυτόν το Λόγο πρέπει να τον έχουμε μέσα μας με ιερότητα. 
Πίστη στο Λόγο του Θεού και στη δύναμη του Χριστού να μεταβάλει 
τη ζωή, θα καταστήσει ικανό τον πιστό να κάνει τα έργα Του και να 
βιώσει μια ζωή χαράς εν Κυρίω. 

Επανειλημμένα μου δείχθηκε να πω στο λαό μας: η πίστη και η 
εμπιστοσύνη σας ας είναι στο Θεό. Μην εξαρτάσθε από κανέναν άν-
θρωπο πλανώμενο να καθορίσει το καθήκον σας. Είναι προνόμιό 
σας να πείτε: «Θέλω διηγείσθαι το όνομά σου προς τους αδελφούς 
μου. Εν μέσω συνάξεως θέλω σε επαινεί. Οι φοβούμενοι τον Κύριον, 
αινείτε αυτόν. ΄Απαν το σπέρμα του Ιακώβ δοξάσατε αυτόν, και φο-
βήθητε αυτόν άπαν το σπέρμα του Ισραήλ. Διότι δεν εξουδένωσε και 
δεν απεστράφη την θλίψιν του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρό-
σωπον αυτού απ’αυτού. Και ότε εβόησε προς αυτόν, εισήκουσε. Από 
σου θέλει αρχίσει η αίνεσίς μου εν εκκλησία μεγάλη. Θέλω αποδώσει 
τας ευχάς μου ενώπιον των φοβουμένων αυτόν. Οι τεθλιμμένοι θέ-
λουσι φάγει και θέλουσι χορτασθή. Θέλουσιν αινέσει τον Κύριον οι 
εκζητουντες αυτόν. Η καρδία σας θέλει ζη εις τον αιώνα.» Ψαλμ. κβ΄ 
[22]22-26.  

Αυτά τα κείμενα βρήκαν ακριβώς το στόχο τους. Κάθε μέλος της 
εκκλησίας πρέπει να κατανοήσει ότι ο Θεός είναι εκείνος στον οποίον 
να προσβλέπουμε για κατανόηση του ατομικού καθήκοντος. Είναι 
σωστό οι αδελφοί να συσκέπτονται μαζί. Αλλά όταν άνθρωποι κανο-
νίζουν τι οι αδελφοί τους θα κάνουν, ας απαντήσουν ότι έχουν επιλέ-
ξει τον Κύριο ως Σύμβουλό τους. Εκείνοι οι οποίοι θα Τον αναζητή-
σουν ταπεινά, θα βρουν τη χάρη Του επαρκή. Αλλά όταν ένας άν-
θρωπος επιτρέπει σε έναν άλλο να παρέμβει ανάμεσα σε αυτόν και 
στο καθήκον που ο Θεός τού υπέδειξε, εμπιστευόμενος σε αυτόν και 
δεχόμενος αυτόν ως οδηγό, τότε περνάει από την αληθινή εξέδρα σε 
μια λαθεμένη και επικίνδυνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος αντί να αυξη-
θεί, θα χάσει την πνευματικότητά του. 

Δεν υπάρχει δύναμη σε κανέναν άνθρωπο να θεραπεύσει τον ε-
λαττωματικό χαρακτήρα του. Προσωπικά, η ελπίδα μας και η εμπι-
στοσύνη μας πρέπει να είναι σε Εκείνον ο οποίος είναι περισσότερο 
από άνθρωπος. Χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε ότι η βοήθεια βρι-
σκόταν σε Εκείνον ο οποίος είναι ισχυρός. Ο Κύριος εξασφάλισε την 
αναγκαία βοήθεια για κάθε ψυχή η οποία θα τη δεχθεί. 
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«ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΑΡΙΟΝ ΜΙΚΡΟΝ» 
 
Στην αρχή της βασιλείας του ο Σολομών προσευχήθηκε: «Κύριε 

Θεέ μου, συ έκαμες τον δούλον σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός 
μου. Και εγώ είμαι παιδάριον μικρόν. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχωμαι 
και πώς να εισέρχωμαι.» Α΄Βασ. γ΄[3]7. 

Ο Σολομών διαδέχθηκε τον πατέρα του Δαβίδ στο θρόνο του Ισ-
ραήλ. Ο Θεός τον τίμησε πολύ, και, όπως ξέρουμε, έγινε στα επόμε-
να χρόνια ο μεγαλύτερος, ο πλουσιότερος και ο σοφότερος βασιλιάς 
ο οποίος κάθισε ποτέ σε επίγειο θρόνο. Στα πρώτα χρόνια της βασι-
λείας το ΄Αγιο Πνεύμα εγχάραξε στο Σολομώντα την ιερότητα των 
ευθυνών του, και, αν και πλούσιος σε τάλαντα και ικανότητες, συνει-
δητοποίησε ότι χωρίς τη θεία βοήθεια θα ήταν ανήμπορος σαν μικρό 
παιδί να τα εφαρμόσει. Ο Σολομών δεν ήταν ποτέ τόσο πλούσιος ή 
τόσο σοφός ή τόσο αληθινά μεγάλος, όσο όταν εξομολογήθηκε στον 
Κύριο: «Εγώ είμαι παιδάριον μικρόν. Δεν εξεύρω πώς να εξέρχωμαι 
και πώς να εισέρχωμαι.» 

Ο Κύριος του παρουσιάσθηκε σε ένα όνειρό του, λέγοντας: «Ζή-
τησον τί να σοι δώσω.» Και ο Σολομών εξέφρασε το αίσθημά του για 
ανικανότητα και την ανάγκη για θεία βοήθεια συνεχίζοντας: «Και ο 
δούλος σου είναι εν μέσω του λαού σου τον οποίον έκλεξας, λαού 
μεγάλου, όστις εκ του πλήθους δεν δύναται να αριθμηθή ουδέ να 
λογαριασθή. Δος λοιπόν εις τον δούλον σου καρδίαν νοήμονα εις το 
να κρίνη τον λαόν σου, διά να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Διό-
τι τίς δύναται να κρίνη τον λαόν σου τούτον τον μέγαν; 

Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Κύριον, ότι ο Σολομών εζήτησε το 
πράγμα τούτο. Και είπεν ο Θεός προς αυτόν, Επειδή εζήτησας το 
πράγμα τούτο, και δεν εζήτησας εις σεαυτόν πολυζωίαν, και δεν εζή-
τησας εις σεαυτόν πλούτη, και δεν εζήτησας την ζωήν των εχθρών 
σου, αλλ’εζήτησας εις σεαυτόν σύνεσιν διά να εννοής κρίσιν, ιδού 
έκαμα κατά τους λόγους σου. Ιδού, έδωκα εις σε καρδίαν σοφήν και 
συνετήν, ώστε δεν εστάθη πρότερόν σου όμοιός σου. Έτι δε έδωκα 
εις σε και ό,τι δεν εζήτησας, και πλούτον και δόξαν, ώστε μεταξύ των 
βασιλέων δεν θέλει είσθαι ουδείς όμοιός σου καθ’όλας τας ημέρας 
σου.» Και τώρα οι προϋποθέσεις: «Και εάν περιπατής εις τας οδούς 
μου, φυλάττων τα διατάγματά μου και τας εντολάς μου, καθώς περι-
επάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, τότε θέλω μακρύνει τας ημέρας σου. 

Και εξύπνησεν ο Σολομών, και ιδού, ήτο ενύπνιον. Και ήλθεν εις 
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Ιερουσαλήμ, και εστάθη ενώπιον της κιβωτού της διαθήκης του Κυ-
ρίου, και προσέφερεν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς, και 
έκαμε συμπόσιον εις πάντας τους δούλους αυτού.» Α΄Βασ. γ΄[3]8-15.   

 ΄Ολοι όσοι κατέχουν υπεύθυνες θέσεις, χρειάζονται να μάθουν το 
μάθημα το οποίο διδάσκει η ταπεινή προσευχή του Σολομώντα. Πά-
ντοτε πρέπει να θυμούνται ότι η θέση δε θα αλλάξει ποτέ το χαρα-
κτήρα ή να κάνει τον άνθρωπο αλάθητο. ΄Οσο μεγαλύτερη θέση κα-
τέχει ο άνθρωπος, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχει να φέρει. Η ευρύτε-
ρη ευθύνη θα είναι η επιρροή που εξασκεί, και η μεγαλύτερη ανάγκη 
του να αισθάνεται την εξάρτησή του από τη σοφία και τη δύναμη του 
Θεού, και να καλλιεργεί κατά το δυνατόν άγιο χαρακτήρα. Εκείνοι οι 
οποίοι δέχονται μια θέση ευθύνης στο έργο του Θεού, οφείλουν πά-
ντοτε να θυμούνται ότι με την κλήση στο έργο αυτό, ο Θεός επίσης 
τους έχει καλέσει να βαδίσουν προσεκτικά ενώπιόν Του και ενώπιον 
των συνανθρώπων τους. Αντί να θεωρούν ως καθήκον τους να πα-
ραγγέλλουν, να υπαγορεύουν και να διατάζουν, θα έπρεπε να συνει-
δητοποιήσουν ότι οφείλουν να είναι μαθητευόμενοι οι ίδιοι. Αν ένας 
υπεύθυνος εργάτης αποτυγχάνει να διδαχθεί αυτό το μάθημα, όσο 
γρηγορότερα αποδεσμευθεί από τις ευθύνες του, τόσο το καλύτερο 
θα είναι γι’αυτόν και για το έργο του Θεού. Η θέση ποτέ δε δίνει αγιό-
τητα ή υπεροχή στο χαρακτήρα. Εκείνος ο οποίος δίνει τιμή στο Θεό 
και τηρεί τις εντολές Του, ο ίδιος αποκτάει τιμή. 

Η ερώτηση που θα έπρεπε ο καθένας να θέσει στον εαυτό του με 
κάθε ταπεινότητα είναι: «Είμαι κατάλληλος για τη θέση αυτή; Έμαθα 
να κρατώ την οδό του Κυρίου για να εφαρμόζω δικαιοσύνη και κρί-
ση;» Το επίγειο παράδειγμα του Σωτήρα μας μάς δόθηκε ώστε να μη 
βαδίσουμε με τη δική μας δύναμη, αλλά ο καθένας να θεωρεί τον 
εαυτό του όπως εκφράσθηκε ο Σολομών, «παιδάριον μικρόν». 

 
«Μιμηταί του Θεού ως τέκνα αγαπητά» 

Κάθε αληθινά πιστή ψυχή μπορεί να πει: «Είμαι μικρό παιδί, αλλά 
είμαι παιδί του Θεού.» Με άπειρο κόστος έγινε αυτή η προμήθεια 
διαμέσου της οποίας η ανθρώπινη οικογένεια να αποκατασταθεί 
στην υική σχέση με το Θεό. Στην αρχή ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο 
κατά την ομοιότητά Του. Οι προπάτορές άκουσαν τη φωνή του Σα-
τανά και υποτάχθηκαν στη δύναμή του. Αλλά ο άνθρωπος δεν εγκα-
ταλείφθηκε στο αποτέλεσμα του κακού που επέλεξε. Η υπόσχεση 
του Απελευθερωτή δόθηκε λέγοντας στο φίδι: «Έχθραν θέλω στήσει 
αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου 
και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν και 
εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού.» Γέν. γ΄[3]15. Πριν να ακού-



8. Επίκαιρες συμβουλές 

 221

σουν για αγκάθια και τριβόλους, για τη θλίψη και τον κόπο που θα 
είναι η ειμαρμένη τους, ή για το χώμα στο οποίο πρέπει να επιστρέ-
ψουν, άκουσαν τα λόγια τα οποία δεν μπορούσαν να μην τους δώ-
σουν ελπίδα. ΄Ολα όσα έχασαν υποτασσόμενοι στο Σατανά, θα μπο-
ρούσαν να τα επανακτήσουν διαμέσου του Χριστού. 

Ο Υιός του Θεού δόθηκε για να λυτρώσει τη φυλή. Με τον ανεί-
πωτο πόνο, ο αναμάρτητος για τον αμαρτωλό, πλήρωσε την τιμή η 
οποία ήταν για να λυτρωθεί η ανθρώπινη οικογένεια από την εξουσία 
του καταστροφέα και να αποκατασταθεί πάλι στην εικόνα του Θεού. 
Εκείνοι που δέχονται τη σωτηρία η οποία τους δίνεται εν Χριστώ, θα 
ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού σαν μικρά παιδιά Του. 

Ο Θεός θέλει τα παιδιά Του να ζητούν εκείνα τα πράγματα με τα 
οποία θα αποκαλύψουν τη χάρη Του στον κόσμο. Θέλει να ζητούν τη 
συμβουλή Του, να αναγνωρίσουν την εξουσία Του. Ο Χριστός θέτει  
τις τρυφερές απαιτήσεις Του επάνω σε εκείνους για τους οποίους 
έδωσε τη ζωή Του. Οφείλουν να υπακούσουν στο θέλημά Του αν θα 
ήθελαν να μοιρασθούν τις χαρές που ετοίμασε για όλους όσοι αντα-
νακλούν το χαρακτήρα Του εδώ. Είναι καλό για μας να αισθανόμαστε 
την αδυναμία μας, γιατί έτσι θα αναζητήσουμε τη δύναμη και τη σο-
φία που ο Πατέρας χαίρεται να δώσει στα παιδιά Του για τον καθη-
μερινό αγώνα κατά των δυνάμεων του κακού. 

Ενώ η μόρφωση, η εκπαίδευση και η συμβουλή των πεπειραμέ-
νων είναι ουσιώδεις, οι εργάτες πρέπει να διδάσκονται να μην επα-
ναπαύονται εξολοκλήρου στην κρίση οποιουδήποτε ανθρώπου. Ως 
άνθρωποι του Θεού με ελεύθερη βούληση, όλοι οφείλουμε να ζητή-
σουμε τη σοφία Του. ΄Οταν ένας μαθητευόμενος εξαρτάται εξολο-
κλήρου από τις σκέψεις ενός άλλου, δεχόμενος τα σχέδιά του και μη 
προχωρώντας περισσότερο, βλέπει μόνο με τα μάτια του ανθρώπου, 
και είναι, μέχρι εδώ, μόνο μια ηχώ του άλλου. 
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Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΕΝΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

 
«Εάν το έργον τινός . . . μένη, θέλει λάβει μισθόν.» Α΄Κορ, γ΄[3] 

14. Ένδοξη θα είναι η ανταμοιβή που θα αποδοθεί όταν οι πιστοί ερ-
γάτες συγκεντρωθούν γύρω από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. 
΄Οταν ο Ιωάννης στη θνητή του κατάστασή είδε τη δόξα του Θεού, 
έπεσε σαν νεκρός. Δεν μπορούσε να αντέξει το θέαμα. Αλλά όταν τα 
τέκνα του Θεού ενδυθούν την αθανασία, θα Τον δουν «καθώς είναι.» 
ΑΊωάν. γ΄[3]2. Θα σταθούν ενώπιον του θρόνου, δεκτοί από τον Α-
γαπητό. ΄Ολες οι αμαρτίες τους σβήσθηκαν, όλες οι παρανομίες α-
φαιρέθηκαν. Τώρα μπορούν να δουν την ολοκάθαρη δόξα του Θεού. 
Υπήρξαν μέτοχοι των θλίψεων του Χριστού, υπήρξαν συνεργάτες 
Του στο σχέδιο της απολύτρωσης, και συμμετέχουν στη χαρά Του να 
βλέπουν σωσμένες ψυχές στη βασιλεία του Θεού, όπου θα υμνούν 
το Θεό στην αιωνιότητα. 

Αδελφέ μου, αδελφή μου, σας προτρέπω να ετοιμασθείτε για την 
έλευση του Χριστού στις νεφέλες του ουρανού. Μέρα με τη μέρα εκ-
διώξτε την αγάπη του κόσμου από τις καρδιές σας. Κατανοήστε από 
εμπειρία τι σημαίνει να έχουμε συντροφιά με το Χριστό. Ετοιμασθείτε 
για την Κρίση, ώστε όταν ο Χριστός έρθει, για να Τον θαυμάσουν 
όλοι οι πιστοί, να είστε μεταξύ εκείνων οι οποίοι θα Τον συναντήσουν 
με ειρήνη. Εκείνη την ημέρα οι λυτρωμένοι θα λάμπουν με τη δόξα 
του Πατέρα και του Υιού. Οι άγγελοι αγγίζοντας τις χρυσές άρπες 
τους θα καλωσορίσουν το Βασιλιά και τα τρόπαια της νίκης Του – 
εκείνους οι οποίοι έπλυναν τα ιμάτιά τους και τα λεύκαναν στο αίμα 
του Αμνού. Ένας ύμνος θριάμβου θα ηχήσει, καλύπτοντας τον ουρα-
νό. Ο Χριστός νίκησε. Εισήλθε στις ουράνιες αυλές, συνοδευόμενος 
από τους λυτρωμένους Του, τους μάρτυρες για τους οποίους η απο-
στολή Του των θλίψεων και της θυσίας δεν ήταν μάταιη. 

Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου είναι βέβαιη απόδειξη του 
θριάμβου των αγίων του Θεού κατά του θανάτου και του τάφου, και 
τεκμήριο ότι ο ουρανός είναι ανοικτός για εκείνους οι οποίοι έπλυναν 
τα ιμάτια του χαρακτήρα και τα λεύκαναν στο αίμα του Αρνίου. Ο Ιη-
σούς ανήλθε στον Πατέρα ως αντιπρόσωπος της ανθρώπινης φυ-
λής, και ο Θεός θα φέρει εκείνους που αντανακλούν την εικόνα Του 
να ενατενίζουν και να συμμετέχουν στη  δόξα Του. 

Υπάρχουν σπίτια για τους οδοιπόρους της γης. Υπάρχουν ενδύ-
ματα για τους δικαίους με διαδήματα δόξας και φοίνικες νίκης. ΄Ο,τι 
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μας περιέπλεξε με την πρόνοια του Θεού, στο μέλλοντα κόσμο θα 
διασαφηνισθεί. Πράγματα που δεν καταλαβαίναμε, θα βρουν την ε-
ξήγησή τους. Τα μυστήρια της χάρης θα ξεδιπλωθούν ενώπιόν μας. 
Εκεί όπου οι περιορισμένες διάνοιές μας ανακάλυπταν μόνο σύγχυ-
ση και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, θα δούμε την πιο τέλεια και ό-
μορφη αρμονία. Θα γνωρίσουμε ότι η άπειρη αγάπη ρύθμισε τις ε-
μπειρίες που φαίνονταν τόσο σκληρές. Καθώς συνειδητοποιούμε την 
τρυφερή φροντίδα Εκείνου ο οποίος συνήργησε όλα για το καλό μας, 
θα χαρούμε με χαρά ανεκλάλητη και γεμάτη δόξα. 

Πόνος δεν μπορεί να υπάρχει στην ατμόσφαιρα του ουρανού. 
Στην πατρίδα των λυτρωμένων δε θα υπάρχουν δάκρυα, πένθιμες 
πομπές, σύμβολα πένθους. «Ο κάτοικος δεν θα λέγη, Ητόνησα. Ο 
λαός ο κατοικών εν αυτή θέλει λάβει άφεσιν ανομίας.» Ησ. λγ΄[33]24. 
Μια πλούσια παλίρροια ευτυχίας θα ρέει και θα βαθαίνει καθώς κυ-
λάει η αιωνιότητα. 

Ακόμη βρισκόμαστε ανάμεσα σε σκιές και σάλο επίγειων δραστη-
ριοτήτων. Ας λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ευλογημένη μέλλου-
σα ζωή. Η πίστη μας ας διασχίσει κάθε σύννεφο σκότους και να 
δούμε Εκείνον ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. ΄Ανοιξε 
τις πύλες του παραδείσου σε όλους εκείνους οι οποίοι Τον δέχονται 
και πιστεύουν σε Αυτόν. Σε αυτούς δίνει την εξουσία να γίνουν υιοί 
και θυγατέρες του Θεού. Οι θλίψεις οι οποίες μας προκαλούν πόνο 
τόσο οδυνηρό ας γίνουν εκπαιδευτικά μαθήματα, διδάσκοντας σε 
μας να προωθηθούμε προς το βραβείο της υψηλής κλήσης μας εν 
Χριστώ. Ας ενθαρρυνθούμε με τη σκέψη ότι ο Κύριος γρήγορα θα 
έρθει. Αυτή η ελπίδα ας χαροποιεί την καρδιά μας. «Έτι ολίγον και-
ρόν, και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει.» Εβρ. 
ι΄[10]37. Ευλογημένοι είναι εκείνοι οι δούλοι τους οποίους, όταν έλθει 
ο Κύριος, θα βρει να αγρυπνούν. 

Βρισκόμαστε στα σύνορα προς την πατρίδα μας. Εκείνος που 
μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε να πεθάνει για μας, κατασκεύασε μια 
πόλη για μας. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος της ανάπαυσής μας. 
Δε θα υπάρχει λύπη στην πόλη του Θεού. Δε θα ακουσθεί ποτέ πια 
κλάμα θλίψης, μοιρολόι από συντριμμένες ελπίδες και θαμμένες α-
γάπες. Σύντομα τα ενδύματα του βάρους θα αλλαχθούν με ενδύματα 
γάμου. Σύντομα θα είμαστε μάρτυρες της στέψης του Βασιλιά μας. 
Εκείνοι των οποίων η ζωή είναι κρυμμένη με το Χριστό, εκείνοι οι 
οποίοι στη γη αγωνίσθηκαν τον καλό αγώνα της πίστης, θα λάμψουν 
με τη δόξα του Λυτρωτή στη βασιλεία του Θεού. 

  Δε θα περάσει πολύς καιρός που θα δούμε Εκείνον στον οποίο 
επικεντρώθηκαν οι ελπίδες μας για αιώνια ζωή. Στην παρουσία Του 
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όλες οι δοκιμασίες και όλα τα βάσανα θα είναι σαν ανυπαρξία. «Μη 
αποβάλλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν 
μεγάλην. Διότι έχετε χρείαν υπομονής διά να κάμητε το θέλημα του 
Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν. Διότι έτι ολίγον καιρόν, και θέλει 
ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει.» Εβρ. ι΄[10]35-37. Κοιτάξτε 
ψηλά, κοιτάξτε ψηλά και συνεχώς να αυξάνετε την πίστη σας. Αυτή η 
πίστη ας σας οδηγήσει από τα στενά μονοπάτια που φέρουν στις πύ-
λες της πόλης του Θεού, στο μεγάλο πέραν, στο αχανές, ατέλειωτο 
μέλλον της δόξας, το οποίο προορίζεται για τους λυτρωμένους. «Μα-
κροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού, 
ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης, και μακροθυμεί 
δι’αυτόν, εωσού λάβει βροχήν πρώιμον και όψιμον. Μακροθυμήσατε 
και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου 
επλησίασε.» Ιακ. ε΄[5]7,8.  

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


