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Ο Χριστός... είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης. Πήγαινε στο αυτοκίνητο σου σήμερα το απόγευμα και σταμάτα
στο δρόμο και κοίταξε το και αναγνωρίζεις ότι είναι δικό Του. Κοίταξε τον εαυτό σου μέσα στο καθρέφτη εκείνα
τα μάτια μέσα στο κεφάλι σου είναι δικά Του. Το χέρι σου, είναι δικό Του. Μπορείς να σου το αφαιρέσει.
Πολλοί από εσάς γνωρίζετε τα λόγια του Abraham Kuyper: Δεν υπάρχει ίντσα σε ολόκληρη την ανθρώπινη
μας ύπαρξη που να μην ανήκει στο Χριστό, που είναι κυρίαρχος πάνω σε όλα. Ο Χριστός φωνάζει “Δική μου!”
Είναι δική Του.
Σκεφτήκατε ποτέ... Έρχεται αυτός ο άνθρωπος με τον λεγεώνα. Οι δαίμονες λένε, “Κύριε, στείλε μας”
Τον παρακαλούν, “Στείλε μας στα γουρούνια.” “Εντάξει, πηγαίνετε.” Μπήκαν μέσα στα γουρούνια, τα γουρούνια
φρίκαραν και όρμησαν προς τον γκρεμό στη θάλασσα και πνίγηκαν. Λες εσύ, “Ουάου” “Ήταν ευγενικό πράγμα
που έκανε ο Κύριος σε αυτούς που έβοσκαν τα γουρούνια;” “Κάπως κατάστρεψε την παραγωγή τους.” Αλλά
κοιτάξτε, δεν ήταν δική τους. Εκείνα τα γουρούνια είναι δικά Του. Είναι δικά Του και τα κάνει όπως Τον ευχαριστεί.
Και εκείνοι οι δαίμονες είναι δικοί Του. Και μπορεί να τους κάνει ότι Τον ευχαριστεί. Είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης
των πάντων.
Μπορείς να κοιτάξεις μερικές από αυτές τις εικόνες, όταν επιστρέψεις από την Μέση Ανατολή, κοιτάζεις
τις εικόνες από ένα τζαμί και όλους τους Μουσουλμάνους να προσκυνούν τον Αλλάχ. Να θυμάσαι ότι όταν δεις
τέτοιες εικόνες ανήκουν στον Χριστό. Είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης.
Αυτοί οι άγριοι, ο John Dees πρόσφατα μου μιλούσε για αυτό το νησί, που ονομάζεται North Sentinel στα
ανοικτά των ακτών της Ινδίας είναι ένα από τα πιο σκοτεινά μέρη, ένα από τα πιο άβατα σημεία σε όλη την γη.
Πιθανόν το πιο δύσκολο για να φτάσει κανείς. Ο Ιησούς λέει, “Δικό μου. Είναι δικά μου.” Του ανήκουν όλα.
Σε αυτή την παραβολή, όλα είναι δικά Του. Όλοι είναι υπηρέτες Του. Προσέξετε την ροή αυτού του
κεφαλαίου; Ματθαίο 25. Στο εδάφιο 14, “οι δούλοι Του.” Ξανά στο εδάφιο 14, “τα υπάρχοντα Του.” Αυτή είναι η
ουσία που βρίσκεις εδώ. Στο εδάφιο 27, “Το ασήμι μου.” Λέει, “Έπρεπε να έπαιρνα το δικό μου μαζί με τόκο.” Όλα
είναι δικά Του. Όλα θα λογοδοτήσουν σε Αυτόν.
Βλέπετε αδέλφια, ζούμε την Χριστιανική ζωή και μερικές φορές ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον.
“Τοποθέτησε τα όλα στον βωμό.” Εμείς σκεφτόμαστε, “Εκτός και αν απαρνηθείς όλα τα υπάρχοντα σου δεν
μπορείς να είσαι μαθητής Του.” Βλέπετε τι λέει ο Ιησούς; Εκτός και αν αναγνωρίσεις την πραγματικότητα το ποιός
τα έχει όλα, δεν μπορείς να είσαι μαθητής Μου. Αυτό είναι που λέει στο τέλος του κεφαλαίου 14 στο Λουκά. Αυτή
είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πράγμα, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Ο Χριστός είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης.
(Απόσπασμα από το κήρυγμα : Η χαρά του Κυρίου)

