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Πώς µπορεί ο άνθρωπος να αναγεννηθεί; 

από τον Τσακ Σµιθ       Περιτριγυρισµένος από πέπλο σκότους, ο άντρας πλησίασε προσεκτικά τον Ιησού το Ναζωραίο. Όντας άρχοντας των Εβραίων, περίµενε µέχρι να σκοτεινιάσει, επειδή το ερώτηµά του ήταν τέτοιο που δεν ήθελε κανείς άλλος ν’ακούσει. Πάντα από απόσταση, ο Νικόδηµος παρακολουθούσε τον Ιησού να κάνει το ένα θαύµα µετά το άλλο. Γνώριζε καλά ότι κανείς δεν θα µπορούσε να πράξει όπως ο Ιησούς χωρίς να έχει το Θεό µαζί του. Και επιτέλους τώρα, ο Ιησούς ήταν µόνος. Τώρα ήταν η ώρα να κάνει την ερώτησή του.       «Ραββί», είπε ο Νικόδηµος: «Ξέρουµε ότι είσαι δάσκαλος σταλµένος από το Θεό διότι κανείς δεν µπορεί να κάνει τέτοια σηµεία που κάνεις εσύ, αν ο Θεός δεν είναι µαζί του».     Ο Ιησούς, όπως συνήθιζε, ήρθε αµέσως στο ζητούµενο. Ήξερε τι ήθελε να µάθει ο Νικόδηµος. «Εάν κάποιος δεν αναγεννηθεί, δεν µπορεί να δεί την βασιλεία του Θεού.»     Λογικά, σ’αυτό το σηµείο, Ο Νικόδηµος ρώτησε: «Tι εννοείς ν’αναγεννηθεί’;»     Αυτό το ερώτηµα είναι το ίδιο για το οποίο οι άνθρωποι αναρωτιούντε ανά τους αιώνες, συλλογιζόµενοι τα λόγια του Ιησού στο κατά Ιωάννη, κεφ.3, στ.3.      Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο µε τριπλή υπόσταση- πνεύµα, νού, και σώµα. Ο νούς ορίζεται από το πνεύµα και εποµένως, όταν το πνεύµα κυβερνά, ο άνθρωπος ζεί σε επικοινωνία και συναναστροφή µε τον Θεό. Αντιθέτως τα φυτά έχουν µία υπόσταση. Έχοντας υλική υπόσταση, πέρνουν την τροφή τους 
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από το έδαφος και την ατµόσφαιρα, ή σε σπάνιες περιπτώσεις όπως αυτή των σαρκοβόρων φυτών, τρέφονται µε έντοµα. Οι ρίζες διατηρούν τα φυτά σταθερά στη γη, ενώ η αναπαραγωγή πραγµατοποιήται µέσω γενετικού κώδικα περιβαλλόµενος από τον σπόρο. Τα ζώα, έχοντας δύο υποστάσεις, αποτελούνται από σώµα και συναίσθηση, ή «νού». Τα ζώα τρέφονται µε φυτά ή άλλα ζώα και έχουν ευρύ φάσµα κινητικότητας. Όπως και τα φυτά, τα ζώα αναπαράγουν µέσω γενετικού κώδικα στο σπέρµα τους, που συνήθως γονιµοποιήται από το αρσενικό. Αλλά λόγω της συναίσθησης και αυξηµένης κινητικότητάς τους, το βασίλειο των ζώων είναι πολύ ανώτερο του βασιλείου των φυτών.     Όταν ο Θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο, τον έπλασε µε τριπλή υπόσταση: πνεύµα, σώµα, και νού. Η υπόσταση πνεύµατος ταξινοµεί τον άνθρωπο κλάσεις ανώτερα από τα ζώα, διότι τον φέρνει σε επαφή µε το Θεό.     Ο Ιησούς είπε ότι ο Θεός είναι πνεύµα και όσοι Τον λατρεύουν, πρέπει να Τον λατρεύουν µε τρόπο πνευµατικό και µε αλήθεια (κατά Ιωάννη 4:24). ‘Ετσι λοιπόν, όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο (µε πνεύµα, νού, και σώµα), τον δηµιούργησε για επικοινωνία και συντροφικότητα.     Στο βιβλίο της Γένεσης κεφ.3, στ.8 διαβάζουµε, «Και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού, να περπατάει στον παράδεισο προς το δειλινό». Ο άνθρωπος γνώρισε τον Θεό και έζησε σε κοινωνία µαζί του λόγω της πνευµατικής του υπόστασης. Όταν όµως το πνεύµα του ανθρώπου είναι νεκρό, υποβαθµίζεται στο επίπεδο ύπαρξης των ζώων. Οι σκέψεις του κυρίως αναλώνονται σε ότι αφορά τις φυσικές του ανάγκες και ορέξεις.      Το πνεύµα του ανθρώπου είναι νεκρό εξ’αιτίας των παραπτωµάτων και αµαρτιών του. 
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    Στην αρχή, όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε ένα ιδανικό, αγνό περιβάλλον. Το σώµα του ήταν δυνατό κι υγειή, χωρίς γενετικά ελαττώµατα και καθότι το πνεύµα του ήταν ζωντανό, είχε συναναστροφή και επικοινωνία µε τον Θεό. Ιδού όµως το δίληµµα.     Είχε ο άνθρωπος συναναστροφή µε το Θεό επειδή Τον αγάπησε?     Ή είχε συναναστροφή µε το Θεό διότι δεν είχε άλλη επιλογή;     Για να εξακριβώσει αυτό που κρυβόταν στην καρδιά του, ο Θεός έθεσε στη µέση του κήπου της Εδέµ ένα υπέροχο δέντρο- ένα δέντρο µε απαγορευµένο καρπό, καρπό που έκλεινε µέσα του την απειλή του θανάτου του πνεύµατος. Ήθελε ο άνθρωπος λοιπόν να συνεχίσει να ζεί σε επικοινωνία µε τον Θεό ή να ικανοποιήσει τις σαρκικές του επιθυµίες µε τιµή την αποξένωσή του από το Θεό;    ∆υστυχώς, ο Αδάµ επέλεξε να ακολουθήσει τους σαρκικούς του πόθους και έφαγε από τον απαγορευµένο καρπό. Κι έτσι το αποτέλεσµα ήταν ο θάνατος του πνεύµατός του. Εκείνη τη στιγµή, ο άνθρωπος έγινε όν δύο υποστάσεων: σώµατος (υλική υπόσταση) και ψυχής (ή νού).    Ο Ιησούς είπε στο Νικόδηµο ότι έπρεπε να αναγεννηθεί (κατά Ιωάννη 3:7).    Έιναι απαραίτητη η πνευµατική µας αναγέννηση. Γεννηθήκαµε από σάρκα και αποξενωθήκαµε από το Θεό, αλλά χρειάζεται να αναγεννηθούµε από το Πνεύµα για να γνωρίσουµε την ευλογία και χαρά που ακολουθούν τον άνθρωπο που ζεί σε συναναστροφή µε το Θεό. Αφού ο Αδάµ θανάτωσε το πνεύµα του, ανακάληψε ότι δε µπορούσε µε τίποτα να το επαναφέρει στη ζωή, ούτε µε το να είναι καλός, ούτε µε το να είναι θρησκευόµενος, ούτε και µε το να διατηρεί τους κανόνες ή τις νοµοθεσίες.    
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   Μπορεί να προσπαθούµε να είµαστε καλοί, αλλά δεν µπορούµε ποτέ να γίνουµε ικανοποιητικά καλοί.    Ο Ιησούς συνέχισε να µιλάει στο Νικόδηµο: «Εάν δεν αναγεννηθείς, δεν θα µπορέσεις να δεις τη βασιλεία του Θεού» (κατά Ιωάννη 3:3).     Ο φυσικός άνθρωπος δεν µπορεί να καταλάβει αυτή την υπόσταση. Ο απόστολος Παύλος έγραψε στους Κορινθίους: «∆ιότι ποιός από τους ανθρώπους γνωρίζει όλα όσα είναι µέσα στον άνθρωπο, εκτός από το πνεύµα που ζει µέσα του; ‘Ετσι, κι εκείνα που είναι µέσα στο Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας παρά µονάχα το Πνεύµα του Θεού. Εµείς όµως, δεν λάβαµε το Πνεύµα του κόσµου, αλλά το Πνεύµα που προέρχεται από το Θεό, για να γνωρίσουµε εκείνα που µας χαρίστηκαν σε µας από το Θεό, για τα οποία και µιλάµε, όχι µε λόγια διδαγµένα από ανθρώπινη σοφία, αλλά διδαγµένα από το Άγιο Πνεύµα, συγκρίνοντας τα πνευµατικά µε τα πνευµατικά. Ο φυσικός άνθρωπος όµως, δεν δέχεται αυτά που ανήκουν στο Πνεύµα του Θεού, επειδή είναι γι’ αυτόν ανοησίες, και δεν µπορεί να τα γνωρίσει, επειδή αντιλαµβάνονται πνευµατικώς»  (Α’ Κορινθίους 2:11-14).    Όπως είπε ο απόστολος Παύλος, ο φυσικός άνθρωπος δεν µπορεί να γνωρίσει ούτε να καταλάβει αυτά που ανήκουν στο Πνεύµα. Του φαίνονται ανόητα. Αυτό κάνει δύσκολη την επικοινωνία για εµάς διότι υπάρχει χάσµα µεταξύ του ανθρώπου που κυριεύεται από το Πνεύµα κι εκείνου που κυριεύεται από τη σάρκα.     Έχεις προσέξει πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσεις ορισµένα πράγµατα σ’ένα παιδί; Αισθάνεσαι αγανάκτηση όταν σκέφτεσαι, «Μα γιατί δεν καταλαβαίνει; Αφού είναι πεντακάθαρο. Τόσο απλό. Τόσο λογικό και ολοφάνερο. Γιατί δεν το αντιλαµβάνεται;» 
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   Σε ότι αφορά τα πνευµατικά, ο φυσικός άνθρωπος είναι σαν το παιδί.    Η Αγία Γραφή λέει ότι ο φυσικός άνθρωπος δεν µπορεί να γνωρίσει αυτά που ανήκουν στο Πνεύµα γιατί χρειάζεται πνευµατική διορατικότητα. «Πρέπει να αναγεννηθείς, για να µπορέσεις να δεις τη βασιλεία του Θεού». Για να δείς αυτή τη διάσταση της βασιλείας του Θεού, είναι απαραίτητη η πνευµατική αναγέννηση. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να αναγεννηθείς.    Η ερώτηση εποµένως του Νικοδήµου ήταν, «Πώς µπορώ τότε να αναγεννηθώ; Με ποιά διαδικασία αναγεννιέται ο άνθρωπος; Πώς γίνεται κάτι τέτοιο;»     O Ιησούς, για να του εξηγήσει, χρησιµοποίησε ένα παράδειγµα πού θα µπορούσε να το καταλάβει ο Νικόδηµος. Του είπε µια ιστορία από το βιβλίο των Αριθµών από την Παλαιά ∆ιαθήκη. Όταν οι Ισραηλίτες βρεθήκανε στην έρηµο, άρχισαν να παραπονιούνται ενάντια του Θεού και του Μωυσή. Λέγανε, «Μας οδήγησαν έξω από την Αίγυπτο για να µας αφήσουνε να πεθάνουµε στην έρηµο. ∆εν έχουµε άλλο ψωµί και το µάννα το συχαθήκαµε» (Αριθµοί 21:5).     Επειδή µουρµουρίζανε και παραπονιόντουσαν ενάντια στο Θεό, άφησε δηλητηριώδη φίδια να εισβάλλουν στην κατασκήνωσή τους. Εκατοντάδες αρχίσανε να πεθαίνουν από τα δαγκώµατά τους. Οι Ισραηλίτες τρέξανε στον Μωυσή και ζήτησαν συγνώµη, ικετεύοντάς τον να προσευχηθεί γι’αυτούς. Έτσι, ο Μωυσής, ζήτησε από τον Θεό να τους θεραπεύσει.    Αντί να τους θεραπεύσει, ο Θεός τους παρείχε τον τρόπο να θεραπευτούν από µόνοι τους.   Στους Αριθµούς κεφ.21, στ.8 διαβάζουµε « Και ο ΚΥΡΙΟΣ είπε στο Μωυσή: Φτιάξε για σένα ένα φλογερό φίδι, και να το βάλεις επάνω σε ένα στύλο, και καθένας που θα δαγκωθεί και κοιτάξει σ’αυτό, θα ζήσει.» 
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   Ο Μωυσής, λοιπόν, έφτιαξε ένα φίδι από χαλκό και το έβαλε πάνω σ’ένα ξύλινο στύλο στη µέση της κατασκήνωσης. Όταν κάποιος δαγκωνόταν από ένα δηλητηριώδες φίδι, κοίταγε πρός το χάλκινο φίδι, και θεραπευόταν αµέσως.    Τώρα ας εξηγήσουµε τους συµβολισµούς. Στις γραφές, ο χαλκός συµβολίζει την κρίση του Θεού. Οι Ισραηλίτες είχαν ένα χάλκινο βωµό όπου κάνανε τις θυσίες (Β’ Βασιλέων 16:15). Επίσης στις γραφές, το φίδι είναι σύµβολο της αµαρτίας – όπως το φίδι στον κήπο της Εδέµ, στο βιβλίο της Γένεσης 3:13. Στη συγκεκριµένη περίπτωση όµως, το φίδι υπερυψωµένο στο ξύλινο στύλο συµβολίζει το σταυρό στον οποίο θα σταυρωνόταν ο Χριστός. Ο Ιησούς είπε «Έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου» (κατά Ιωάννη 3:14). Και πάλι στο ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφ.12,στ.32 είπε «Κι εγώ, όταν θα υψωθώ από τη γη, θα τους ελκύσω όλους στον εαυτό µου.»    Ο Ιησούς προφήτευε τον θάνατό του στο σταυρό.    Εποµένως, το χάλκινο φίδι στο στύλο συµβολίζει τις αµαρτίες µας που κρίνονται από το Θεό στο σταυρό.    Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρηµο, έτσι και ο Υιός του Ανθρώπου θα υψωθεί. Πώς µπορεί ο άνθρωπος να αναγεννηθεί; Μπορεί να αναγεννηθεί διαµέσου της διαδικασίας πού παρείχε ο Θεός µέσω του θανάτου του Υιού του. Ο Ιησούς πήρε επάνω του την κρίση των αµαρτιών µας όταν θανατώθηκε στη θέση µας. Όταν το καταλάβουµε αυτό και κοιτάξουµε µε πίστη το Χριστό επάνω στο σταυρό, διαπιστώνουµε ότι πέθανε για τις αµαρτίες µας, αναλαµβάνοντας την κρίση του Θεού που είχαµε χρεωθεί εµείς.     Φαντάσου τον εαυτό σου 3.800 χρόνια πριν, να ζεί µαζί µε τους Ισραηλίτες όταν εµφανίστηκαν τα δηλητηριώδη φίδια στη κατασκήνωση. Μια µέρα, όπως µιλάς µ’ένα φίλο σου στη σκηνή σου, ένα φίδι τρυπώνει µέσα και τον δαγκώνει στο πόδι. 
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Ανίκανος να κάνεις κάτι, βλέπεις το πόδι του να πρήζεται και σε δευτερόλεπτα να τον πιάνουν σπασµοί.    Γρήγορα σέρνεις το φίλο σου έξω από τη σκηνή και φωνάζεις «Κοίταξε το φίδι στο στύλο, εκείνο που έβαλε ο Μωυσής στο µέσο της κατασκήνωσης!»    «∆εν καταλαβαίνω πως αυτό µπορεί να βοηθήσει», απαντάει εκείνος.    «Κάντο!», του φωνάζεις.    «Κοίτα ψηλά!»    «Μα δε καταλαβαίνω. Πως είναι δυνατόν να σωθώ µε το να κοιτάξω ένα φίδι κρεµασµένο σ’ένα ξύλο; Εδώ πεθαίνω.»     «∆ε ξέρω πώς», απαντάς πανικόβλητος. «Το µόνο που ξέρω είναι ότι εκατοντάδες πεθαίνανε γύρω µας όπως εσύ. Μόλις κοίταξαν το φίδι στο στύλο, γίνανε αµέσως καλά. Κοίτα το!»    «Αυτά είναι βλακείες», ο φίλος σου ανένδοτος. «∆εν πρόκειται να κοιτάξω.»     Ο φίλος σου πεθαίνει. Κι εσύ δε µπορείς να το πιστέψεις. ∆ε του ζήτησες να κάνει κάτι φοβερό. To µόνο που του ζήτησες ήταν να κοιτάξει. ∆εν ήταν απαραίτητο να καταλάβει το πώς και το γιατί για να γίνει καλά.     Παρόµοια, ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αµαρτίες µας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να καταλάβουµε τη διαδικασία µε την οποία το πνεύµα αναγιεννιέται. ∆εν είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε πώς είναι δυνατή τέτοια δραστική µεταµόρφωση. Το µόνο που χρειάζεται να γνωρίζουµε είναι ότι είναι δυνατό. Όπως οι Ισραηλίτες στην έρηµο, δεν είναι απαραίτητο να καταλάβουµε τη διαδικασία για να αποκοµίσουµε το αποτέλεσµα. Μπορούµε να ζήσουµε σε συνειδητή κοινωνία και συναναστροφή µε τον Θεό. Μπορούµε να γνωρίζουµε τι υπέροχο είναι να έχεις αιώνια ζωή και να ελευθερωθείς από την αµαρτία.     
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   O Iησούς εξήγησε τον τρόπο µε τον οποίο µπορείς να αναγεννηθείς όταν είπε «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι µέσα στην έρηµο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Για να µη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή» (κατά Ιωάννη 3:14-15).    Στην καλύτερη περίπτωση, χωρίς πνευµατική αναγέννηση είσαι ολοκληρωµένος άνθρωπος µόνο κατά τα δύο-τρίτα. Ο φυσικός άνθρωπος γνωρίζει κατά κάποιο τρόπο ότι κάτι λείπει από τη ζωή του, και συνεχώς προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό. Το λάθος είναι ότι συχνά προσπαθεί να το καλύψει διαµέσου κάποιας σωµατικής ή συναισθηµατικής εµπειρίας. Τελικά όµως, ακόµα κι αν ο άνθρωπος φτάσει σε σηµείο κορεσµού σε ότι αφορά τις σωµατικές ή συναισθηµατικές του εµπειρίες, η αίσθηση ότι κάτι παραπάνω λείπει παραµένει. ∆ιότι τίποτα δεν µπορεί να γεµίσει το κενό του Πνεύµατος στον άνθρωπο, εκτός από την αναγέννησή του.    Ο άνθρωπος δηµιουργήθηκε για να λατρεύει το Θεό. Εάν δεν λατρέψεις τον αληθινό και ζωντανό Θεό, τότε θα βρεις αντικατάστατο. Μπορεί να είναι κάτι υλικό όπως το αυτοκινητό σου ή το σπίτι σου ή κάτι άλλο. Τα παραδείγµατα είναι άπειρα. Η λατρεία, όµως, είναι έµφυτο µέρος της ύπαρξής µας.     Μπορεί να σκεφτείς ότι όλα αυτά είναι πολύ απλά. Μπορεί να µην καταλαβαίνεις πως µπορείς να έχεις πνευµατική αναγέννηση µόνο µε το να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό. Όσο κι αν είναι απλό, ο Θεός το έκανε έτσι για να µπορεί ακόµα κι ένα παιδί να αναγεννηθεί.    O Ιησούς συνέχισε να εξηγεί στον Νικόδηµο ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσµο τόσο πολύ- ένα κόσµο που καταστρεφόταν από την αµαρτία και χανόταν ως αποτέλεσµα της αµαρτίας- ώστε καθένας που πιστέψει σ’αυτόν να µη χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή (κατά Ιωάννη 3:16). 
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    Σκέφτοµαι πάλι τους Ισραηλίτες πως περιπλανιόντουσαν στην έρηµο, κατηγορόντας τον Θεό για όλα τους τα προβλήµατα, µε συνεχής γκρίνια και διαµαρτυρία εναντίον Του για τη κατάντια τους, ενώ στην πραγµατικότητα, η ευθύνη ανήκε στους ίδιους. Γυρνάµε τη πλάτη µας στον Θεό και ζούµε κατά σάρκα. Έτσι αρχίζουµε να γευόµαστε την αγωνία του να ζεις κατά σάρκα- το κενό, την αγανάκτηση, τις συνέπειες. Η ζωή κατά σάρκα είναι θανατηφόρα. Όπως το δηλητηριώδες δάγκωµα φιδιού, θα σε καταστρέψει και θα αφανιστείς.      Η µακροχρόνια και επίπονη εµπειρία των Ισραηλιτών στην έρηµο δεν ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού γι’αυτούς. Ήθελε να τους φέρει στη Γη της Επαγγελίας, όπου θα απολάµβαναν τη γονιµότητα και τις ευλογίες εκείνης της γης- ευλογίες τις οποίες είχε υποσχεθεί στον πατέρα τους Αβραάµ. Αλλά εκείνοι απέρριψαν την µαρτυρία του Χάλεβ και του Ιωσύφ. Είπαν, «∆εν µπορούµε εµείς να καταλάβουµε εκείνη τη γη. Ο εχθρός είναι πολύ δυνατότερός µας.» Έτσι, επέστρεψαν στην έρηµο. Κι έπειτα, προσπάθησαν να κατηγορήσουν τον Θεό όταν δεινοπάθησαν ζώντας στην έρηµο.      Εάν κι εσύ είναι σαν να ζεις στην έρηµο, δεν είναι διότι ο Θεός σε θέλει εκεί. Ο Θεός δε θέλει να ζεις µια ζωή που κυριεύεται από τη σάρκα. Θέλει να ζεις την ολοκληρωµένη ζωή του Πνεύµατος, και να επωφελήσαι από τις ευλογίες και τα πλεονεκτήµατα που επέρχονται µέσω της συναναστροφής µε τον Κύριο.       Οι Ισραηλίτες παρερµήνευσαν τις προθέσεις του Θεού, και τους λόγους για τους οποίους έστειλε τα δηλητηριώδη φίδια. Αυτό που ήθελε ήταν να τους φέρει κοντά του. ∆ιότι ο Θεός συχνά επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή µας όταν περιπλανιόµαστε σε επικίνδυνα µονοπάτια. Γνωρίζει πως επίπονες εµπειρίες έχουν την δυνατότητα να µας συνεφέρουν, έτσι ώστε να επανέλθουµε σ’ Εκείνον. Στην ουσία, δεν είναι 
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κρίση Θεού. Αλλά είναι σα να λέει, «Γύρνα πίσω σε µένα. Θα καταστραφείς. Αυτό είναι ένα δείγµα της καταστροφής που έρχεται όταν προσπαθείς να ζήσεις χωρίς Εµένα.»       Όλα είναι σχεδιασµένα να σε φέρουν κοντά Του, έτσι ώστε να έχεις τη δυνατότητα να αναγεννηθείς από το Πνεύµα και να ζήσεις µια υπέροχη ζωή σε συναναστροφή µε τον Θεό.      Χωρίς τη βοήθεια του Θεού, οι Ισραηλίτες θα είχαν πεθάνει στην έρηµο. ∆εν θα είχαν διαρκέσει ούτε δύο εβδοµάδες, πόσο µάλλον σαράντα χρόνια. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Θεός σε στηρίζει έστω κι αν διανύεις τη δική σου έρηµο. Χωρίς το θεικό χέρι στήριξης, δε θα τα κατάφερνες ούτε για πέντε δευτερόλεπτα.      Του ωφείλεις όλη σου την ύπαρξη. Σε στηρίζει έτσι ώστε να γνωρίσεις ενδεχοµένως την µεγάλη αγάπη και έννοια Του για σένα, για να µπορέσεις να αναγεννηθείς από το Πνεύµα, και να εισέλθεις στην ολοκληρωµένη διάσταση που προόρισε για τον καθένα µας.      Πολλοί από εσάς αυτή τη στιγµή οδεύετε σ’επικίνδυνο µονοπάτι που οδηγεί στην καταστροφή. Πρέπει να γυρίσετε στο Θεό πριν καταστραφείτε. Η υπέροχη υπόσχεση του Θεού είναι ότι εάν απλά πιστέψεις στον Υιό Του, δεν θα χαθείς αλλά θα έχεις αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή δεν είναι µόνο ποσότητα. Είναι επίσης ποιότητα. ∆ιότι, ποσότητα χωρίς ποιότητα είναι κόλαση. Αλλά η ζωή εν πνεύµατι κατέχει ποιότητα ζωής πολύ ανώτερη αυτής των ζώων (ή του φυσικού κόσµου), πολύ πιό ανώτερη απ’όσο µπορεί να φτάσει η φαντασία µας.      Κι αυτή είναι η ζωή για την οποία σε καλεί ο Θεός, ζωή του Πνεύµατος, ζωή κοινωνίας µ’ Εκείνον. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο νούς της σάρκας είναι θάνατος, αλλά ο νούς του Πνεύµατος είναι ζωή, ειρήνη και χαρά. Όλα αυτά επιθυµεί ο Θεός για σένα: αιώνια ζωή, ειρήνη και χαρά- χαρά που µπορείς να έχεις όταν ζεις σε κοινωνία µε τον Θεό, όταν 



 11 
γνωρίζεις ότι είναι µαζί σου και σε καθοδηγεί, κι όταν γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο.     Ο άνθρωπος αναγεννιέται όταν πιστέψει στην προσφορά του Θεού για την συγχώρεση των αµαρτιών του- αµαρτίες που ο Χριστός πήρε επάνω Του. Έτσι, όταν δεχθείς τον Ιησού ως Σωτήρα σου και πιστέψεις ότι πέθανε για τις αµαρτίες σου, θα διαπιστώσεις µια εκπληκτική εσωτερική µεταµόρφωση καθώς το πνεύµα σου γεννιέται. Και ξαφνικά, ζείς µια ζωή πιό γεµάτη µε καινούρια διάσταση του Πνεύµατος που ποτέ δεν είχες ονειρευτεί, ούτε γνώριζες ότι υπάρχει. Αυτό που συµβαίνει είναι εκπληκτικό, υπέροχο και τόσο διαφορετικό απ’ότι έχεις βιώσει, που θα δυσκολευτείς να το περιγράψεις. Ο απόστολος Παύλος είπε ότι αυτά που έζησε εν πνεύµατι ήταν τόσο θαυµάσια που θα ήταν έγκληµα να τα περιγράψει µε λέξεις (προς Κορινθίους 12:4). Καµία γλώσσα δεν µπορεί να τα περιγράψει.       Ο Ιησούς είπε, «Εάν θέλεις να δεις το ουράνιο βασίλειο και να το κατανοήσεις, πρέπει να αναγεννηθείς».      Για να εισέλθεις στο βασίλειο του Θεού, πρέπει να αναγεννηθείς. Κοίταξε προς τον Ιησού Χριστό, που πέθανε στο σταυρό για τις αµαρτίες σου, και πίστεψε σ’Εκείνον και στην αγάπη Του για σένα- και τότε η   µεταµόρφωσή σου θα γίνει πραγµατικότητα. Το κύριο ερώτηµα είναι, «Έχεις αναγεννηθεί από το Πνεύµα του Θεού;» Εάν όχι, η διαδικασία είναι πολύ απλή.      Σήµερα βρίσκεσαι σ’ένα από τα δύο στρατόπεδα- κι αυτό εξαρτάται από την σχέση σου µε τον Ιησού Χριστό. Μπορείς να πιστέψεις και να κοιτάξεις προς το Χριστό µε πίστη, σ’ Εκείνον που πέθανε για σένα στον σταυρό, ή να συνεχίσεις την ζωή σου όπως πριν. Είναι αξιοθαύµαστο το πόσο εύκολα µπορείς να χαθείς. Συνέχισε τον ίδιο τρόπο ζωής και θα αφανιστείς. 
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     Αλλά, εάν κοιτάξεις στο σταυρό και πιστέψεις σ’Εκείνον που πέθανε για τις αµαρτίες σου, τότε το δώρο του Θεού είναι δικό σου...     Το δώρο της αιώνιας ζωής.      
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Η προσευχή του αµαρτωλού  Εάν επιδιώκεις προσωπική σχέση µε τον Θεό και την επιβεβαίωση ότι οι αµαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί, σου συνιστώ την προσευχή που ακολουθεί... Πατέρα, παρουσιάζοµαι µπροστά σου, εξοµολογούµενος των αµαρτιών µου και ζητώντας την συγχώρεσή σου. Σ΄ευχαριστώ Κύριε, για την υπόσχεση που έδωσες ότι εάν οµολογήσω τις αµαρτίες µου, σύµφωνα µε το λόγο σου θα µε συγχωρήσεις και θα µε εξαγνίσεις από την ανηθικότητα. Θέλω να στρέψω µακριά από τις αµαρτίες µου και να ζήσω µε τρόπο ο οποίος θα σ’ευχαριστεί. Γι’αυτό ζητάω τη βοήθειά σου, Κύριε. Ζητάω να µου δώσεις την δύναµη µέσω του Αγίου Πνεύµατος να ζήσω σωστά τη ζωή µου.  Σ’ευχαριστώ που ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο σταυρό, πληρώνοντας το τίµηµα για τις αµαρτίες µου, και που αναστήθηκε νικώντας τον θάνατο. Τον δέχοµαι ως Σωτήρα µου, Κύριό µου, και φίλο µου. Επίσης σ’ευχαριστώ γιατί είπες ότι όποιος έρθει σ’Εσένα, δεν θα τον διώξεις µε κανένα τρόπο. Σ’ευχαριστώ που µου έδωσες καινούρια ζωή µε το Χριστό. Παραδίνω τον εαυτό µου σ’Εσένα. Φτιάξε µε έτσι όπως θέλεις να είµαι, στο όνοµα του Ιησού Χριστού. Αµήν.    
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Και τώρα, ποιό είναι το επόµενο βήµα;  Εάν αποφάσισες να δεχτείς τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα, έχεις αναγεννηθεί. Υπάρχουν µερικά πράγµατα που µπορούν να σε βοηθήσουν καθώς εξελίσεσσαι ως Χριστιανός...  1. ΠΡΟΣΕΥΧΗ-- Η προσευχή είναι σαν τηλεφωνική γραµµή που σε συνδέει κατ’ευθείαν µε το Θεό. Είναι σηµαντικό να αφιερώνεις καθηµερινά χρόνο να µιλάς µε τον Θεό, όσο πιό πολύ τόσο καλύτερα.  2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ-—Η Αγία Γραφή είναι σαν µια επιστολή αγάπης από τον Θεό. Όσο πιό πολύ την διαβάζεις, τόσο πιό πολύ θα Τον αγαπήσεις. Α’Πέτρου 2:2   3. ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ-—χρειάζεσαι φίλους που έχουν τα ίδια πιστεύω µ’εσένα και που µπορούν να σ’ενθαρρύνουν. Γι’αυτό είναι βασικό να βρεις µια εκκλησία που να πιστεύει στην Αγία Γραφή κι όπου µπορείς να συναντήσεις άλλους Χριστιανούς. Προς Εβραίους 10:24-25  4. MAΡTYΡIA—-πρέπει να µοιραστείς την πίστη σου µε τους άλλους. Προσευχήσου να σου αποκαλύψει ο Κύριος πώς να το κάνεις και πότε. Κατά Μάρκου 16:15    
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Επίσης, δες τις παρακάτω ιστοσελίδες:  www.calvarychapel.com/gospel  www.calvarychapel.com/costamesa/ newbelievers/study/index.htm  www.twft.com  www.calvarychapel.com  O Θεός να σ’ευλογεί και η προσευχή µας είναι να συνεχίζεις  να έρχεσαι καθηµερινά όλο και πιό κοντά στον Κύριο!     Τσακ Σµιθ, πάστορας στο Calvary Chapel στην Costa Mesa, California, και δάσκαλος της Αγίας Γραφής  πάνω από 50 χρόνια. Οι µελέτες του στην Αγία Γραφή εκπέµπονται καθηµερινά σε διεθνές ραδιοφωνικό σταθµό,  στο πρόγραµµα, Ο Λόγος της Ηµέρας. Βιβλία του συµπεριλαµβάνουν «Το ζωντανό νερό»,  «Γιατί η θεία χάρη µπορεί να αλλάξει τα πάντα», και «Προσευχή και ο ρόλος της στη ζωή µας».   The Word For Today P.O. Box 8000, Costa Mesa, CA 92628 (800) 272-WORD (9673) www.twft.com 
 


