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Αντιλαμβάνομαι ότι δεν σημαίνει, πως το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά το οποίο ζει μια ζωή με
την οποία δεν λυπεί το Άγιο Πνεύμα, θα βιώνει πάντα την αγάπη του Χριστού στον
μέγιστο βαθμό. Όμως θα σας πω το εξής: ΔΕΝ θα τη βιώσετε (την αγάπη του Χριστού) σ'
εκείνον το βαθμό, εάν λυπείτε το Πνεύμα του Θεού, ούτε και θα τη βιώσετε σε μικρότερο
βαθμό! Θα νιώσετε ξηρασία! Θα γίνετε ψυχροί, και το γνωρίζετε αυτό. Αδέλφια, το
γνωρίζετε. Κι αν δείτε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, θα πρέπει να μετανοήσετε, διότι υπάρχει
κάτι στη ζωή σας. Πρέπει να δώσετε ένα τέλος σ' αυτό, πρέπει να το αποβάλετε.
Αδέλφια, θα τελειώσω απλά μ' αυτό: Το να γνωρίζουμε την αγάπη του Χριστού
είναι αυτό που μας κάνει ισχυρούς σαν Χριστιανούς! Αυτό είναι που τροφοδοτεί τη χαρά!
Αυτή είναι η καρδιά, αυτή είναι η ψυχή (του Χριστιανισμού)! Δεν θέλετε τον
Χριστιανισμό να μην το έχει αυτό!
Αδέλφια, ο Howell Harris, ένας Ουαλός κήρυκας κατά την πρώτη Μεγάλη
Αφύπνιση, είπε: "Η αγάπη έπεσε επάνω στην ψυχή μου σαν βροχή, έτσι που μόλις και
μετά βίας μπορούσα να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου. Δεν είχα κανένα φόβο ούτε
καμία αμφιβολία για τη σωτηρία μου." Ω αδέλφια, όταν αυτό (το συναίσθημα) μας
καταβάλλει, έχουμε πλήρη σιγουριά. Μερικές φορές, η έλλειψη σιγουριάς και το γεγονός
ότι παλεύουμε για να νιώσουμε αυτή την πλήρη σιγουριά, μάς ξαναγυρίζουν πίσω ακριβώς
σ' αυτό: το Άγιο Πνεύμα θλίβεται. Ο George Whitefield... Λοιπόν, ο Howell Harris είπε,
"Ένιωσα πως ήμουν όλο αγάπη, πως ήμουν τόσο γεμάτος με αυτή που δεν μπορούσα να
ζητήσω περισσότερη." Ο George Whitefield είπε, "Με είχε καταβάλει εμένα τον ίδιο, μία
αίσθηση της αγάπης του Θεού η οποία σχεδόν μου αφαίρεσε τη ζωή."
Και θα τελειώσω μ' αυτό. Βλέπετε, κάποιος θα πει, "Έχεις μιλήσει σχετικά με
διάσημους κήρυκες..." Ναι, όμως οι διάσημοι κήρυκες είναι εκείνοι που έγραφαν. Είναι γι'
αυτό που έχουμε τα συγγράμματά τους. Δεν ήταν απλά οι διάσημοι κήρυκες που
έγραφαν, ήταν και η γυναίκα του Jonathan Edwards. Θα μου πείτε, "Ναι, όμως εκείνη

ήταν η σύζυγος κάποιου διάσημου." Ε λοιπόν, ναι, είναι γι' αυτό το λόγο που έχουμε
ακούσει γι' αυτό.
Όμως να και κάποια γυναίκα, της οποίας ούτε το όνομα δεν γνωρίζουμε. Μία
άγνωστη Χριστιανή γυναίκα. Ο Χριστός γνωρίζει ποια είναι. Λέει αυτή η γυναίκα, "Είχα
βαθιά εμποτιστεί με την παρουσία Του, και στεκόμουν, σαν να ήμουνα ανίκανη να
κινηθώ, και δεν είχα αίσθηση για τίποτα γύρω μου. Ενώ ήμουν έτσι βυθισμένη σε κοινωνία
με το Σωτήρα μου, Εκείνος μου μίλησε στην καρδιά μου και μου είπε αυτά τα λόγια." Τώρα
λοιπόν, αδέλφια, εάν το αντιληφθείτε κι αν το συλλάβετε, αυτή είναι η ίδια αγάπη που
Αυτός έχει για εσάς, εάν έρθετε σ' Αυτόν με πίστη. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εκείνη η
γυναίκα, που κρατούσε το Πνεύμα ευχαριστημένο, κι όχι λυπημένο, ενδυναμώθηκε για ν'
ακούσει τη φωνή Του. Αληθεύει ωστόσο για σας, εάν είστε λυτρωμένοι, κατά πόσο ακούτε
ή όχι τη φωνή Του. Όμως ακούστε το αυτό: Ενώ ήταν έτσι βυθισμένη σε κοινωνία με το
Σωτήρα της, "Εκείνος μίλησε στην καρδιά μου με αυτά τα λόγια: 'Όλα όσα έχω είναι δικά
σου. Είμαι ο Ιησούς στον οποίο κατοικεί σωματικά όλη η Θεότητα στην πληρότητά της.
Είμαι δικός σου. Το Πνεύμα Μου είναι δικό σου. Ο Πατέρας Μου είναι δικός σου. Και σε
αγαπούν όπως Εγώ σε αγαπώ. Ολόκληρη η Θεότητα είναι δική σου. Όλα όσα είναι ο Θεός
και όλα όσα έχει ο Θεός είναι δικά σου. Ακόμη και τώρα Εκείνος σε επισκιάζει. Σε καλύπτει
τώρα (ο Κύριος) μ' ένα σύννεφο της Παρουσίας Του.' Όλο αυτό έγινε τόσο αντιληπτό
μέσα στην ψυχή μου, με τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω, έτσι που σωριάστηκα κάτω και
έμεινα ακίνητη, ανίκανη ν' αντέξω το βάρος της ένδοξης παρουσίας Του, και της
πληρότητας της αγάπης Του." Νάτο και πάλι, το ότι κυριολεκτικά καθιστά ένα πρόσωπο
σχεδόν ανίκανο. "Πιστεύω, πράγματι, εάν αυτό συνέχιζε όπως το είχα νιώσει
προηγουμένως, ακόμη και για μόλις μία ώρα, η θνησιμότητα θα πρέπει να είχε διαλυθεί, και
η ψυχή να είχε εκτοπιστεί από το πήλινό της οίκημα. Ω, αγάπη ανεξερεύνητη για ένα
τέτοιο σκουλήκι. Απεχθάνομαι τον εαυτό μου, όταν βλέπω το Θεό, και πέφτω στο κενό."
Αδέλφια, για να μην έχετε αμφιβολία ότι αυτό σας αφορά, ο Παύλος προσευχόταν
για τους Εφεσίους, να έχουν τη δύναμη να καταλάβουν, μαζί με ΟΛΟΥΣ τους αγίους, το
πλάτος και το μήκος και το ύψος και το βάθος της αγάπης του Θεού. Μαζί με όλους τους
αγίους! Αυτό είναι για όλους εσάς! Αυτό δεν είναι για εκλεκτούς αγίους. Όμως, ο Θεός να
μας βοηθήσει, αδέλφια. Μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα από το οποίο προέρχεται αυτό!
Μετανοήστε τώρα αμέσως! Αυτό ακριβώς το απόγευμα δώστε ένα τέλος αδέλφια! Δώστε
ένα τέλος σε ο,τιδήποτε στη ζωή σας λυπεί το Πνεύμα το Άγιο! Μετανοήστε τώρα!

Μετανοήστε πλήρως! Και συνεχίστε τον αγώνα για να γνωρίστε τον Κύριο. Έτσι ακριβώς!
Ω, είθε ο Θεός να μας βοηθήσει.

