H Αγάπη του Θεού μέσα σε μια
Πανδημία
Ζούμε σε κρίσιμους καιρούς καθώς έχουμε βρεθεί κάτω
από μια παγκόσμιας εμβέλειας "πειθαρχία" ή
προειδοποίηση του Θεού, ο Οποίος μας καλεί να Τον
αναγνωρίσουμε και να Τον εκζητήσουμε. Κι όσο κι αν και δεν μας αρέσει η σκέψη
αυτή, αυτός είναι ο λόγος για όλες τις αιφνίδιες καταστροφές, είτε αυτές είναι
επιδημίες είτε είναι πλήμμυρες ή τεράστιες πυρκαγιές. Η Βίβλος λέει ότι αυτά τα
πράγματα θα συμβαίνουν όλο και πιο συχνά τις "έσχατες ημέρες", όπου πληθαίνει
ο αθεϊσμός και οι άνθρωποι εν γένει, δεν αποτείνουν σκέψη και προσευχή για τον
Δημιουργό τους.
Μια προειδοποίηση από τον Θεό δεν είναι όπως η τελευταία κρίση, καθώς μια
τέτοια προειδοποίηση είναι μια έκφραση της αγάπης του Θεού, ο οποίος προτρέπει
τους ανθρώπους να στραφούν σ' Αυτόν, ενώ η τελευταία κρίση θα κλείσει
τελειωτικά την πόρτα του ελέους για εκείνους που έχουν στραφεί μακριά από
Αυτόν. Μια τέτοια προειδοποίηση δεν είναι μόνιμη, και επίσης, ο Θεός έχει δώσει
στην ανθρωπότητα δεξιοτεχνία για τον έλεγχο της καταστροφής. Αλλά μια
προειδοποιητική καταστροφή μας συναφέρνει και μας ταπεινώνει, καθώς μας
θυμίζει ότι δεν είμαστε παρά άνθρωποι, και ότι είμαστε στα χέρια του Θεού,
υπόλογοι σ' Αυτόν.
Ο κορονοϊός σίγουρα μας ταρακούνησε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
καταστροφή των τελευταίων γενεών. Η σχετικά μαλακή προσέγγιση της
επιστημονικής μας ελίτ στο ΗΒ σύντομα ενέδωσε στη λήψη δραστικών μέτρων,
καθώς ο ϊός ανέτρεπε όλα τα προγνωστικά. Η ισχυρή Κίνα σείστηκε με φόβο, το
σκυθρωπό καθεστώς του Ιράν έμεινε έκπληκτο· η Ευρώπη σύντομα τράπηκε σε
lock-down, και οι παντοδύναμες ΗΠΑ ζάρωσαν φοβισμένα, όπως όλοι οι άλλοι.
Καθώς η πανδημία προχωρά, κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά της ξεκαθαρίζουν.
Είναι οι ηλικιωμένοι (όπως ο συγγραφέας του παρόντος) που κινδυνεύουν
περισσότερο - εκείνοι που είχαν την ευκαιρία μιας ζωής για να τιμήσουν τον
Δημιουργό τους (και ίσως να αρνήθηκαν). Ο ιός φαίνεται να λέει στους νέους:
"Εσάς, σας έμεινε ακόμα μια κάποια ευκαιρία: μην περιφρονήσετε την μακροθυμία
του Κυρίου. Θυμηθείτε ότι αν και ο Θεός είναι αγάπη, είναι ταυτόχρονα άγιος και
δίκαιος."

Αυτή ίσως να μην είναι η τελευταία προειδοποίηση ή πειθαρχία, αν και το πλήρες
"μένος" της δεν έχει ακόμη ξεδιπλωθεί. Οι Χριστιανοί προσεύχονται για
ανακούφιση και θεραπεία γι' αυτούς που υποφέρουν, και έχουμε γίνει μάρτυρες
πολλών πράξεων καλοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά είναι βασικό να
προσέξουμε το μήνυμα και τη σημασία αυτής της πανδημίας. Ο σκοπός της είναι
να μας καλέσει σε μετάνοια και διαλλαγή ή συμφιλίωση με τον Θεό, ερχόμενοι στον
Σωτήρα Ιησού Χριστό, τον Κύριο μας, που έχει ανοίξει τον δρόμο για σωτηρία,
υποφέροντας και πεθαίνοντας για αμαρτωλούς ανθρώπους στον σταυρό του
Γολγοθά. Να Τον εμπιστευθούμε, να μετανοήσουμε από την αμαρτία και να
παραδώσουμε την ζωή μας σ'Αυτόν, για να λάβουμε από Αυτόν μια νέα και αιώνια
ζωή.
Χάριν της ψυχής σου, επισκέψου τις συναθροίσεις μας στο διαδίκτυο -λεπτομέρειες
στην τελευταία σελίδα - ή γράψε ή στείλε ηλεκτρονικό μήνυμα για πληροφορίες που
θα σε βοηθήσουν στα πιο κάτω:
info@MetropolitanTabernacle.org

METROPOLITAN TABERNACLE Elephant & Castle, London SE1 6SD
Βαπτιστική Εκκλησία - έτος ίδρυσης 1650
Ποιμένας: Dr.Peter Masters
Έλα και εσύ μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους να παρακολουθήσεις
διαδικτυακά ή στην τηλεόραση.
Κατά την διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού σε προσκαλούμε εγκάρδια να
επικοινωνήσεις μαζί μας:ON-LINE - www.metropolitantabernacle.org
Δωρεάν ζωντανά video webcasts Κυριακή 11πμ, 6.30 μμ, Τετάρτη Βιβλική Μελέτη
7.30μμ
Ή κατέβασε ανά πάσα στιγμή συναθροίσεις ή κηρύγματα.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - 'Ακουσε τον Dr Masters κάθε Σάββατο 8μμ Sky Channel 5781,
Freeview HD Channel 241, Freesat Channel 692

Επισκέψου την ιστοσελίδα μας για κηρύγματα στα Αραβικά, Κινέζικα, Φάρσι,
Γαλλικά, Γερμανικά, Πολωνέζικα, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, Ρωσσικά, Ισπανικά
και στην Βρεττανική Νοηματική Γλώσσα + ηλεκτρονικό κείμενο για κωφούς.

