Εκζήτησε τον Θεό με όλη σου την καρδιά
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Ο Παύλος προσευχήθηκε για τους Εφεσίους μολονότι είχαν σφραγισθεί με το Πνεύμα. Τους λέει,
προσεύχομαι για να γίνετε πλήρεις με ολόκληρο το πλήρωμα του Θεού.
Να πάρετε περισσότερα, βλέπετε, o Μωυσής ζήτησε για περισσότερα, ο Παύλος ζήτησε για περισσότερα,
ο Δαυίδ ζήτησε για περισσότερα. Θα σε εκζητήσω ένθερμα.
Μόνο ένας ανόητος που βρίσκει μπροστά του ένα χρυσωρυχείο, δεν θα πήγαινε πίσω για να πάρει το
υπόλοιπο.
Εκζήτησε Τον με πίστη. Πίστη. Πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι μεγάλος. Αρκετά μεγάλος για να με
ελευθερώσει από αυτή την αμαρτία. Αρκετά μεγάλος για να διορθώσει την ζωή μου, αρκετά μεγάλος για να με
βοηθήσει, να με προχωρήσει, να στερεώσει τα πόδια μου σε ψηλότερο έδαφος. Κύριε σε εμπιστεύομαι ότι δεν
υπάρχει τίποτα πολύ δύσκολο για σένα, Είσαι ικανός να θεραπεύσεις την ζωή μου, να επιδιορθώσεις την ζωή μου,
να με βοηθήσεις, να κάνεις οτιδήποτε χρειάζεται στη ζωή μου.
Ρίχνω, οργώνω, επενδύω ξανά τα πάντα σε Σένα. Σε εμπιστεύομαι να το κάνεις αυτό για μένα. Προσεύχομαι
με μεγάλη πίστη, ερχόμαστε σε ένα Βασιλιά και φέρνομε μεγάλα αιτήματα. Η χάρης Του και η δύναμη Του είναι
τέτοια που κάποιος δεν μπορεί να ζητήσει πάρα πολύ.
Ο Μωυσής σήκωνε τα χέρια της μεσολάβησης, ο Ισραήλ υπερίσχυσε. Ο Ιησούς του Ναυή προσευχήθηκε
και ο ήλιος στάθηκε. Ο ποιμένας Χσι από την Κίνα, αυτός πίστεψε αλλά η γυναίκα του δεν πίστεψε, αυτή ήταν
εμπόδιο στο έργο του. Αυτός νήστεψε και προσευχήθηκε για τρεις μέρες, πήγε στο υπνοδωμάτιο και έβγαλε ένα
δαιμόνιο από την γυναίκα του, και έπειτα αυτή ήταν μια σπουδαία βοηθός.
Προσευχήσου...προσευχήσου με πίστη, ο Θεός είναι πρόθυμος, ο Θεός είναι ικανός, εμπιστεύσου τον
Κύριο για όλα αυτά τα πράγματα. Οτιδήποτε, κράξε σε μένα, και θα σου απαντήσω, και θα σου δείξω μεγάλα και
ισχυρά πράγματα, που δεν γνωρίζεις.
Βασίσου στο Θεό, βασίσου στη παντοδυναμία. Είσαι σε μία από δύο κατηγορίες, ή είσαι κάποιος που
αναζητάς τον Θεό ή δεν είσαι. Εάν δεν αναζητάς τον Θεό... Θα σου πω τι ξέρω ότι σου λέει ο Θεός σήμερα, και
αυτό είναι να ζητήσεις τον Κύριο, ενόσω μπορεί να βρεθεί.
Λέει στον Έσδρας, είπε στο βασιλιά, ότι το χέρι του Θεού μας είναι προς αγαθό επάνω σε όλους όσους Τον
ζητούν, (Έσδρας 8:22) αλλά η κυριαρχική του δύναμη και η οργή του επάνω σε όλους όσους Τον εγκαταλείπουν. Η
δύναμη Του και η οργή Του επειδή Τον εγκαταλείπουν. Είναι καλύτερα να εισέλθεις σήμερα ενόσω ο Κύριος είναι
κοντά, ενόσω ο Κύριος είναι εδώ, ενόσω έχεις ζωή και πνοή.
Ξέρεις μια στάσιμη θέση είναι πολύ επικίνδυνη. Εάν το αεροπλάνο σταματά να προχώρα τότε θα πέσει
κάτω.
Ο Αμασίας έπραξε το σωστό μπροστά στα μάτια του Θεού, όμως όχι με όλη του την καρδιά. Πω πω!..
Κύριε μην επιτρέψεις να το έχω αυτό στη ταφόπετρα μου! Μην αφήσεις να είναι αυτή η βιογραφία μου, Έπραξα το
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σωστό στα μάτια του Θεού αλλά όχι με όλη μου την καρδιά. Βοήθησε μας!
Καλύτερα να εκζητήσεις τον Θεό τώρα, καλύτερα να έλθεις σε Αυτόν.
Φοβάσαι να πας στη κόλαση; Αυτό είναι που πρέπει να κάνεις, λέει αυτός ο φτωχός έκραξε, και ο Κύριος
τον εισάκουσε, και από όλες τις θλίψεις του τον έσωσε. Φοβάσαι να πας στη κόλαση; Κράξε στο Θεό σαν ένας
φτωχό άνθρωπος.
Έρχομαι με άδεια χέρια. Κύριε, δεν έχω τίποτε στα χέρια να σου φέρω, έρχομαι σε Σένα. Σε εκζητώ. Λέει,
“αν με εκζητήσετε θα με βρείτε, αν ψάξετε για Μένα με όλη σας την καρδιά.”
Ο λόγος γιατί δεν βρίσκεις τον Θεό, αν και Τον ψάχνεις λίγο, είναι επειδή ακόμα κρατάς κάτι πίσω. Πρέπει
να Τον εκζητήσετε και θα Τον βρείτε όταν Τον εκζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Θα Τον βρείτε με αυτό τον
τρόπο, η Βίβλος το λέει.
Ακολούθησε Τον με όλη σου την καρδιά δίχως να κατακρατάς κάτι. Απόλυτη υποταγή χωρίς όρους στο
βασιλιά των Βασιλιάδων, όλη την αγάπη μας να την δώσουμε σε Αυτόν, να την επενδύσουμε σε Αυτόν.
Ας προχωρήσουμε, νοιώθω σαν να κάποιος μας δείχνει απέναντι τον ωκεανό. Ας πάμε μέσα σε αυτή την
περιπέτεια, μακριά από τα καλοπιάσματα της αμαρτίας και μέσα στην παρουσία του Θεού.
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