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  (Ιερεμίας 32) Εδάφιο 38: “Και θα είναι λαός μου” “και εγώ θα είμαι Θεός τους.” Δεν λέει ελπίζω, μπορεί, ή 
εάν είμαι τυχερός, ω, εάν μπορέσω να βρω αρκετούς ευαγγελιστές για να δουλέψουν μαζί μου, μπορεί όλα αυτά να 
πραγματοποιηθούν. Λέει, “θα συγκεντρώσω ένα λαό για Εμένα.” “Ένα λαό που θα δώσω στον Υιό Μου.” Και λέει, 
“θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους.” Κοίταξε το αυτό: “και θα τους δώσω μια καρδιά και έναν δρόμο” 
Τώρα μην θυμώνετε μαζί μου, περισσότερο θυμωμένοι από ότι ήδη είσαστε, τουλάχιστον. Αλλά ακούστε με, όλες 
οι παρελάσεις για τον Ιησού την δεκαετία του 70 και του 80, που όλοι θρηνούσαν και έκλαιγαν, “η εκκλησία 
είναι τόσο διαιρεμένη, η εκκλησία δεν είναι ένα” Αγαπητέ μου φίλε, να σου πω κάτι: Εάν η εκκλησία δεν είναι 
ένα, τότε υπάρχει μια προσευχή εκεί έξω, που ο Θεός ο Πατέρας δεν απάντησε για τον Υιό Του. Και ότι αυτή η 
καινούρια υπόσχεση της διαθήκης απέτυχε. Έτσι θέλω να σε ανακατευθύνω λίγο. Θέλω να σου παραδώσω κάτι: η 
εκκλησία είναι μία, πάντα ήταν μία. Κάθισες ποτέ σε αεροπλάνο ή μπορεί να γνώρισες κάποιον σε μια αγορά που 
δεν τον ήξερες καν; Και εσύ μπορεί να είσαι Βαπτιστής ή Μεννονιτής (άλλου δόγματος) ή αυτό ή εκείνο, αλλά 
πραγματικά ευαγγελικός, πραγματικά Χριστιανός, του μιλάς μόνο για λίγα λεπτά και ανακαλύπτεις, ΜΠΑΜ! 
Είναι ένας πιστός! Αυτός είναι ζωντανός! Και εκείνη την στιγμή, θα έδινες την ζωή σου για αυτόν. 
  Θυμούμαι μια φορά, είμαστε στο departamento amazonas (μέρος του Αμαζονίου) στο Περού και ήταν τον 
καιρό του Sendero Luminoso (Το Λαμπερό Μονοπάτι) και ήταν ο εμφύλιος πόλεμος εκεί. Ταξιδέψαμε 22 ώρες στο 
πίσω μέρος ενός φορτηγού που μετέφερε δημητριακά κάτω από ένα μαύρο μουσαμά. Και γύρω στα μεσάνυχτα, 
ξεσκεπάσαμε τον μουσαμά, το φορτηγό σταμάτησε, και πηδήξαμε μέσα στη ζούγκλα. Μείναμε την νύχτα στην 
άκρη της ζούγκλας και ανεβήκαμε σε ένα τόπο που ονομαζόταν “ingenio en tambolik.” Την επόμενη μέρα, περίπου 
στα μισά του δρόμου, χαθήκαμε, και ήταν σκοτεινά. Έτσι προσευχόμασταν, εγώ και ο αγαπητός μου φίλος Πάκο, 
“Ω Θεέ δώσε μας κάποια κατεύθυνση, είμαστε χαμένοι.” Εάν μας βρουν εδώ, οι τρομοκράτες κατείχαν αυτό τον 
τόπο, ούτε ο στρατός πήγαινε μέσα. Κια εμείς παρακαλούσαμε,”Ω Θεέ δώσε μας κάποια κατεύθυνση, βοήθησε 
μας.” Ακούσαμε ένα καμπανάκι μετά ακούσαμε κάποιον να μιλά. Αρχικά σκεφτήκαμε ότι ήταν μια παράξενη ομιλία. 
Μετά αντιληφθήκαμε ότι ήταν ένα μικρό αγόρι που ερχόταν από τα χωράφια με το γαϊδούρι του και μιλούσε στο 
γαϊδούρι του. Και έτσι πήγαμε πίσω του και τον ακολουθήσαμε. Μετά, σταθήκαμε στην άκρη της πόλης, σε ένα 
μικρό χωριό με καλύβες. Και είπα, “Πάκο, εάν οι τρομοκράτες κατέχουν αυτόν το τόπο είμαστε νεκροί.” Αλλά 
έπρεπε να πάμε κάπου. Έτσι κατεβήκαμε, και πλησιάσαμε στα σκοτεινά έναν άνθρωπο που ήταν μεθυσμένος και 
είπαμε, “υπάρχουν αδελφοί εδώ;” επειδή στα βουνά όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ένας πραγματικός 
Χριστιανός. Και αυτός είπε, “η γριά που είναι εκεί.” Έτσι πήγα εκεί, ήταν μια γριά Ναζαρηνή. Και χτύπησα την 
πόρτα, και είπα, “είμαι ένας ευαγγελικός ποιμένας, παρακαλώ βοήθησε με.” Εκείνη η γριά με εκείνο το φανάρι, 
άπλωσε το χέρι και με άρπαξε, και με τράβηξε μέσα, άρπαξε και τον Πάκο, μας πήρε κάτω, το σπίτι της ήταν 
φτιαγμένο σε μια απότομη πλαγιά μέσα στη λάσπη, και μας πήρε κάτω στο υπόγειο όπου υπήρχε λίγος σανός, 
και κοτόπουλα και διάφορα πράγματα. Και μας κάθισε εκεί και άναψε μια λάμπα και μετά ένα μικρό αγόρι μπήκε 
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μέσα, του φώναξε και του είπε: “Πήγαινε να φέρεις τους άλλους αδελφούς,” και άρχισαν να φέρνουν κοτόπουλα 
και φυτά Υιούκα και όλα τα άλλα, διακινδυνεύοντας τις ζωές τους, γιατί; Επειδή είμαστε ΕΝΑ! 
  Σταματάτε να λέτε όλα αυτά τα ανόητα πράγματα που λέτε, ότι το σώμα του Χριστού είναι διαιρεμένο, 
και υπάρχει αταξία και είναι γεμάτο αμαρτία, δεν θα μιλούσα για τη νύμφη του Χριστού με αυτό τον τρόπο εάν 
ήμουν εσύ. Το τι έχεις είναι μια ομάδα από ερίφια και ζιζάνια, ανάμεσα στα πρόβατα, και επειδή πολύ λίγη βιβλική 
ευσπλαχνική εκκλησιαστική πειθαρχεία εξασκείται, ζουν ανάμεσα στα πρόβατα, τρέφονται από τα πρόβατα, και 
καταστρέφουν τα πρόβατα. Και εκείνοι από εσάς που είναι ηγέτες στην εκκλησία θα έχετε μεγάλη τιμωρία όταν 
σταθείτε μπροστά στον Έναν που τους αγαπά επειδή δεν είχατε αρκετό θάρρος να σταθείτε και να αντιμετωπίσετε 
τους κακούς. 
  Ακούστε πως έχουν τα γεγονότα: Στην Βόρεια Αμερική κατά μέσο όρο, το σενάριο είναι, σε σχέση 
με τις εκκλησίες, σε μεγάλο βαθμό, οι εκκλησίες να είναι δημοκρατικές, και δεν θέλω να μπω στα εάν ή στα 
πλεονεκτήματα ή στα μειονεκτήματα τους. Αλλά αυτό είναι που συμβαίνει: Επειδή το κήρυγμα του ευαγγελίου 
είναι τόσο φτωχό, η πλειοψηφία στις εκκλησίες είναι σαρκικοί, χαμένοι άνθρωποι. Και επειδή είναι δημοκρατία, 
αυτοί, σε μεγάλο βαθμό, κυβερνούν την κατεύθυνση της εκκλησίας. Και επειδή ο ποιμένας δεν θέλει να χάσει τον 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων, και επειδή έχει λανθασμένες ιδέες σχετικά με τον ευαγγελισμό και την πραγματική 
αναγέννηση, εξυπηρετεί τους κακούς μέσα στην εκκλησία. Και αυτή η μικρή ομάδα των πραγματικών προβάτων 
που ανήκει τον Ιησού Χριστό κάθονται εκεί, ανάμεσα στο θέατρο, ανάμεσα σε όλη την κοσμικότητα, ανάμεσα 
σε όλα τα πολυμέσα, εμείς θέλουμε απλά να λατρεύουμε τον Ιησού Χριστό, και απλά θέλουμε κάποιον να μας 
διδάσκει την Βίβλο και οι ποιμένες θα πληρώσουν για αυτό. 
  Είναι αλήθεια. Είναι η απλή αλήθεια. Εσύ λες, “Ω είσαι απλά θυμωμένος.” Αγαπητέ μου φίλε, ξέρεις τι 
μου στοιχίζει να τα λέω αυτά; Είναι αλήθεια. Προσπαθώντας να κρατήσεις μαζί μια ομάδα κακών ανθρώπων, 
ενώ υπάρχει ένα μικρό κοπάδι ανάμεσα τους που πεθαίνουν από την πείνα, και τους αναγκάζουν να πάνε σε 
κατευθύνσεις που δεν θέλουν να ακολουθησουν την πλειοψηφία που είναι σαρκικοί. 
  Ακούστε με, εάν η γυναίκα μου ήταν στην υπεραγορά αργά μια νύχτα, και περνούσες από δίπλα και 
έβλεπες ότι 2 άνδρες την κακοποιούσαν, άνδρες την κακοποιούσαν και την πλήγωναν, και εσύ έσκυβες το κεφάλι 
σου κάτω για να προστατεύσεις τον εαυτό σου, και συνέχιζες να περπατάς, θέλω να σου πω κάτι φίλε μου, δεν θα 
ψάξω να βρω μόνο αυτούς τους 10 άνδρες, θα ψάξω να βρω εσένα. Είναι η νύφη του Χριστού, και είναι πολύτιμη 
σε Αυτόν. Θα σου στοιχίσει για να υπηρετήσεις τον Ιησού. Μπορεί να σου στοιχίσει την εκκλησία σου, το καλό 
σου όνομα, και το δόγμα σου όλα απολύτως, αλλά η νύφη του Ιησού Χριστού το αξίζει. 
  Και κοίτα τι λέει, το αγαπώ αυτό. Κοίτα στο εδάφιο 39, “και θα τους δώσω μια καρδιά” “και ένα δρόμο” και 
ποιος είναι αυτός ο δρόμος; είναι ο Χριστός και η αγιότητα Του. Όποιον αληθινό πιστό έχω συναντήσει μιλούσε 
πολύ για τον Χριστό, και είχε μεγάλη επιθυμία να είναι πιο άγιος από ότι ήταν, περισσότερο συμμορφωμένος στο 
Χριστό. Και κοίτα: “θα τους δώσω μια καρδιά και ένα δρόμο” “για να με φοβούνται όλες τις ημέρες, για το καλό 
τους” “και των παιδιών τους ύστερα απ’ αυτούς.” Ω τι εδάφιο είναι αυτό. Αλλά ας συνεχίσουμε: “και θα τους κάνω 
μια αιώνια διαθήκη,” “ότι δεν θα αποστρέψω από πίσω τους, για να τους αγαθοποιώ.” Τώρα, μόλις το διαβάσαμε 
αυτό, και τόσοι άνθρωποι που είναι κακοί, που είναι χαμένοι, απλά πάνε στην εκκλησία την Κυριακή, ακούουν αυτό 
το εδάφιο: “Ναι, ο Θεός έκανε μια αιώνια διαθήκη με μένα.” “ποτέ δεν θα αποστρέψει από πίσω μου, ποτέ, ποτέ.” 
“Είμαι ασφαλής λόγω της χάρης του Θεού.” Αλλά, παραλείπουν να διαβάσουν το δεύτερο μέρος. Και κοίταξε τι 
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λέει: “θα τους κάνω μια αιώνια διαθήκη,” “ότι δεν θα αποστρέψω από πίσω τους, για να τους αγαθοποιώ,” “και 
θα δώσω τον φόβο μου στις καρδιές τους,” “για να μην αποστατήσουν από μένα.” Η απόδειξη ότι ο Θεός έκανε 
αιώνια διαθήκη μαζί σου, κύριε, είναι ότι έβαλε τον φόβο Του μέσα σου, ώστε να μην αποστατήσεις από Αυτόν. 
Και αν αποστατήσεις από Αυτόν, και δεν σε πειθαρχήσει, και συνεχίζεις να αποστατείς από Αυτόν, είναι απόδειξη 
ότι δεν έδωσε τον φόβο Του μέσα σου, δεν αναγεννήθηκες, και δεν έχεις διαθήκη με τον Θεό καθόλου. Είναι 
αλήθεια. 
  Αυτός λέει, “Πρόσεχε στον εαυτό σου” “και στη διδασκαλία” “επίμενε σ’ αυτά.” “Επειδή κάνοντας αυτό, 
θα σώσεις” “και τον εαυτό σου,” “και εκείνους που σε ακούν” 1 Τιμόθεον 4:16 τώρα, ας τελειώσουμε με αυτό: αυτό 
το εδάφιο δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα στη ευαγγελική κοινότητα σήμερα. Πόσοι ποιμένες νομίζετε, και κήρυκες 
το παίρνουν αυτό σοβαρά; “Πρέπει να προσέχω στον εαυτό μου για να σωθώ και εκείνοι που με ακούν.” Έχω μια 
ερώτηση ποιμένα: πότε ήταν η τελευταία φορά που εξέτασες την δική σου ζωή για να δεις εάν είσαι στη πίστη; Για 
να δεις εάν πραγματικά Τον γνωρίζεις; 
  Βλέπεις, αγαπητέ μου φίλε, έχω μεγάλη διαβεβαίωση. Όταν μελετώ την δική μου αναγέννηση όταν το 
συζητώ με άλλους άνδρες, όταν κοιτάξω αυτά τα 25 χρόνια της πορείας μου με τον Χριστό, έχω μεγάλη διαβεβαίωση 
ότι Τον γνώρισα. Αλλά ακόμα και τώρα, εάν αποχωρούσα από την πίστη, και έφευγα, και να συνέχιζα να πήγαινα 
σε εκείνη την κατεύθυνση, στην αίρεση, στην κοσμικότητα, θα μπορούσε να ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη ότι 
ποτέ δεν Τον ήξερα, ότι ολόκληρο το έργο ήταν της σάρκας. Ξέρω ότι αυτά που λέω είναι εκπληκτικά σε σας. 
Σκέφτεστε, αμάν! Ποτέ μου δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Διαβάστε το βιβλίο “Pilgrim’s Progress” “Πρόσεχε στον εαυτό 
σου, και στη διδασκαλία. Επίμενε σ’ αυτά, επειδή κάνοντας αυτό, θα σώσεις και τον εαυτό σου, και εκείνους που 
σε ακούν.” Ας ευλογήσει ο Θεός την εκκλησία Του. 
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