Η Προσευχή είναι η Δύναμη
Όταν ήμουν στη Βιβλική Σχολή τη δεκαετία του 1980, πήρα ένα μάθημα στο Βιβλίο των Πράξεων. Μέσω αυτού του
ισχυρού Βιβλίου, ο Κύριος μου έδωσε 3 αρχές που υπήρξαν κλειδιά για να διαμείνω στον Κύριο και να ζήσω μια
υπερφυσική ζωή.
1. Η Υπόσχεση είναι η Προσευχή
2. Η Προσευχή είναι η Δύναμη
3. Η Δύναμη είναι η Διακήρυξη (Πρόγραμμα)

Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.
1 Ιωάννης 1:1-3 «Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο
που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο της ζωής, (και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε
και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλλουμε σε σας την αιώνια ζωή, που ήταν προς τον Πατέρα και φανερώθηκε σε
μας·) εκείνο που είδαμε και ακούσαμε, εξαγγέλλουμε και σε σας, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας· και η δική
μας, μάλιστα, κοινωνία είναι μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό.»

Ο Ιωάννης λέει ότι ο τρόπος διακήρυξης δεν είναι η παρακολούθηση ενός μαθήματος πάνω στο κήρυγμα, αλλά η
σύνδεση με τον Θεό. Είναι η προσευχή. Είναι η κοινωνία με τον Πατέρα και τον Γιό. ΔΕΝ είναι η παρακολούθηση
ενός βιβλικού μαθήματος και η μάθηση 3ων σημείων κηρύγματος. Αυτό το έχουμε κάνει στην Εκκλησία του Ιησού
Χριστού. Και ΔΕΝ είναι αυτό που κάνουν οι μαθητές. ΔΕΝ είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς.

Ιωάννης 5:19 «Ο Ιησούς, λοιπόν, αποκρίθηκε και τους είπε: Σας διαβεβαιώνω απόλυτα: Δεν μπορεί ο Υιός να κάνει
τίποτε από μόνος του, αν δεν βλέπει τον Πατέρα να το κάνει αυτό· επειδή, όσα κάνει εκείνος, αυτά, παρόμοια, κάνει
και ο Υιός.»

Ο Ιωάννης λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπε ο Ιησούς. Λέει, «Αυτό που έχουμε δει, αυτό που έχουμε ακούσει,
αυτό σας διακηρύττουμε.» Ήταν σε μία σφαίρα του Πνεύματος της κοινωνίας με τον Θεό. Συνδέονταν με τον Κύριο
μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Μέσα από αυτό διακήρυτταν στους ανθρώπους αυτό που βιώνουν με τον
Θεό. Αυτή ήταν η κοινωνία τους με τον Θεό και αυτή ήταν η κοινωνία τους μεταξύ τους.

Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα στο Βιβλίο των Πράξεων. Λέει ότι προσεύχονταν στις Πράξεις 4, και ακόμη και όταν
διώκονταν, ύψωσαν τις φωνές τους προς τον Θεό με μια συμφωνία (ὁμοθυμαδόν). Έθεταν τα αιτήματα τους στον
Θεό και στη συνέχεια άρχιζαν να μοιράζονται τη Γραφή απευθείας με τον Θεό:
Θεέ, είπες στο Ψαλμό 2, «Γιατί φρύαξαν τα έθνη;» Άρχιζαν να παραθέτουν Γραφές. Στη συνέχεια λέει, «Αφού
προσευχήθηκαν, εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι ο τόπος κλονίστηκε και όλοι πληρώθηκαν με το Άγιο Πνεύμα και
μιλούσαν τολμηρά τον Λόγο του Θεού».
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Θέλω να πω ότι, έχουμε ξεφύγει από αυτόν τον πολύ απλό τρόπο υπηρεσίας προς αυτόν τον κόσμο: Κοινωνούμε με
τον Θεό. Προσευχόμαστε. Συνδεόμαστε με τον Θεό. Βλέπουμε τι κάνει στη σφαίρα του Πνεύματος. Ακούμε τι λέει.
Και το δηλώνουμε αυτό. Και τότε οι άνθρωποι αποκρίνονται, επειδή δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι η δύναμη του
Αγίου Πνεύματος.

Όταν ήμουν πολύ νέα πιστή, στη Βιβλική Σχολή ο Κύριος μου έδειξε ότι υπάρχει μια 3πλή αρχή στο Βιβλίο των
Πράξεων: Η Υπόσχεση είναι η Προσευχή. Η Προσευχή είναι η Δύναμη. Η Δύναμη είναι η Διακήρυξη. Αυτό
συνεχίζεται σε όλο το Βιβλίο των Πράξεων. Οι μαθητές δεν μάθαιναν κάποιον θεολογικό τρόπο να κηρύττουν το
Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Έμεναν σε κοινωνία με τον Θεό. Έμεναν σε ευθυγράμμιση με τον Θεό. Βίωναν την
παρουσία και τη δύναμη του Θεού. Και αυτή ήταν η διακήρυξή τους.

Θέλω να σας ενθαρρύνω σήμερα να είστε σαν τους μαθητές που δεν ρώτησαν τον Ιησού, «Δίδαξε μας πώς να
κηρύττουμε», αλλά είπαν, «Δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε» (Λουκάς 11:1), επειδή είδαν κάτι μέσα στο Γιό του
Θεού. Είδαν την παρουσία του Πατέρα μέσα στον Γιό. Είδαν ότι ο Ιησούς είχε εξουσία όταν υπηρέτησε στον λαό
επειδή είπε, «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε Ένα» (Ιωάννης 10:30/ Ιωάννης 17:11,22). Είπε: «Δεν είμαι ποτέ μόνος, ο
Πατέρας είναι πάντα μαζί μου» (Ιωάννης 16:32). Άγιοι, αν φτάσουμε σε αυτό το μέρος όπου να μπορέσουμε να
πούμε όπως ο Ιησούς, «Ο Πατέρας είναι πάντα μαζί μου. Το Πνεύμα είναι πάντα μαζί μου. Εγώ και ο Πατέρας, εγώ
και ο Ιησούς, είμαστε Ένα» - όπως λέει στον Ιωάννη 17 - οι Υποσχέσεις του Θεού θα είναι οι Προσευχές μας. Οι
Προσευχές μας θα είναι η Δύναμη του Θεού και η Δύναμη του Θεού θα είναι η Διακήρυξή μας.

Θέλω να σας ενθαρρύνω σήμερα να συνεχίσετε να προσεύχεστε όπως έκαναν οι μαθητές. Περιμένετε το Άγιο
Πνεύμα, γεμίστε με το Άγιο Πνεύμα, ακούστε έναν νέο, παρόντα λόγο από τον Θεό και η δύναμη του Θεού θα είναι
η διακήρυξή σας και αυτός ο κόσμος θα αγγιχτεί. Στο όνομα του Ιησού!

Γκρέτα Μαύρο
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