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Ο Ουράνιος Ήχος 

Ανησυχώ μερικές φορές για τους ήχους στην εκκλησία γιατί ο ουράνιος ήχος είναι τόσο διαφορετικός. 

Μερικές φορές η λατρεία της εκκλησίας ακούγεται πολύ γήινη σ’ εμένα, όχι ουράνια ή αιώνια. Νομίζω ότι 

είναι επειδή είναι λίγο πολύ «Λατρεία στην Εξωτερική Αυλή» για να φέρει ανθρώπους μέσα. Υπάρχει 

ένας διαφορετικός ήχος στα Άγια των Αγίων όπου ο Ιησούς οδηγεί τα πάντα, όπου το Άγιο Πνεύμα οδηγεί 

τη χορωδία και τη λατρεία στον Πατέρα. 

 

Ο Πατέρας ψάχνει λατρευτές που θα τον λατρέψουν με Πνεύμα και με αλήθεια. Είναι ένας διαφορετικός 

ήχος. Ο σκοπός της λατρείας είναι να έρθει σε ένωση με τον Θεό. Όταν έρθουμε σε ένωση μαζί Του, 

ερχόμαστε σε ένωση ο ένας τον άλλον, και αυτή είναι η πραγματικότητα του Ουρανού. Δεν υπάρχει 

διαχωρισμός στον Ουρανό. Ο ήχος του Ουρανού είναι ο ήχος πολλών υδάτων, αλλά με μια ροή. Πολλές 

φωνές, αλλά ένας ποταμός. Είμαστε η οικογένεια. Είμαστε το Σώμα του Χριστού λατρεύοντάς Τον με μία 

φωνή. Είμαστε η Νύφη που Τον λατρεύουμε μαζί. 

 

Αυτός είναι ο ήχος ότι οι ηγέτες της λατρείας είναι ανάγκη να ακούσουν και έπειτα να φέρουν το Σώμα σε 

αυτή την ενότητα ενώπιον του Πατέρα. Έχουμε μάθει να δοξάζουμε τον Θεό, αλλά ο έπαινος είναι η 

Εξωτερική Αυλή. Μπαίνουμε στις Αυλές Του με ευχαριστίες και με έπαινο. Απλά μπαίνουμε. Στη συνέχεια, 

σε κάποιο σημείο μπαίνουμε σε μια διάσταση λατρείας. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέρος, τα Άγια των 

Αγίων. Εκεί υπάρχει μόνο ο Ιησούς, στα Άγια των Αγίων. Εκεί το Κεφάλι και το Σώμα συναντιούνται. Είναι 

ένας τόπος ενότητας. Και είναι ένας τόπος της δόξας Του, ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΤΟΥ! Είναι ο τόπος όπου πρέπει να 

μάθουμε πώς να μένουμε και να ζούμε, και να διακηρύττουμε αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε σ’ 

εκείνη την ουράνια δόξα. Οι περισσότερες υπηρεσίες λατρείας, σταματούν προτού φτάσουν στα Άγια των 

Αγίων, επειδή υπάρχει ένας σταυρός ανάμεσα στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Υπάρχει ένας θάνατος 

του εαυτού. Κάθε ένας από εμάς πρέπει να έρθει σε έναν τόπο θανάτου του εαυτό του, όπου δεν έχω 

πλέον συνείδηση στον εαυτό μου. Δεν επικεντρώνομαι σ’ εμένα. Επικεντρώνομαι στον Θεό. Όλα είναι γι’ 

Αυτόν. Δεν Του λέω πια τίποτα. Δεν Του ζητώ τίποτα. Εκείνος μου λέει. Εκφράζει τον εαυτό Του σ’ εμένα. 

Αποκαλύπτει τον εαυτό Του σ’ εμένα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σφαίρα στην οποία ήταν ο Ιωάννης, στο 

Βιβλίο της Αποκάλυψης. Είπε ότι, «ήμουν στο Πνεύμα την ημέρα του Κυρίου και είδα και άκουσα». Όλα 

είναι σχετικά με μια αποκάλυψη από τον Ιησού και άρχισε να αποκαλύπτει τους Τελευταίους Καιρούς 

στον Ιωάννη. 

 

Δεν έχει νόημα σ’ εκείνο το βιβλίο να λέει ο Ιωάννης, «Μπορείς παρακαλώ να κάνεις αυτό; Xρειάζομαι 

αυτό». Παίρνει μόνο την αποκάλυψη και την διακηρύττει και την γράφει. Μάλιστα λέει στην αρχή του 

βιβλίου ότι όταν είδε τον Ιησού, «έπεσε ως νεκρός». Ο Ιησούς είπε: «Μη φοβάσαι, ήμουν νεκρός, αλλά 

είμαι ζωντανός για πάντα. Γράψτε αυτά τα πράγματα». Πρέπει να φτάσουμε σ’ αυτό. Είναι ο τόπος όπου 

τώρα πρέπει να ζήσουμε ως εκκλησία. Γι’ αυτό στις 7 εκκλησίες στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, πάντα 

υπάρχει κάτι που πρέπει να νικηθεί, μέχρι που λέει: «Για όσους έχουν νικήσει, θα καθίσετε μαζί Μου, θα 
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έχετε ένα νέο όνομα, θα σας δώσω το κρυμμένο μάννα». 

 

Είναι τα Άγια των Αγίων. Η εκκλησία δεν μπαίνει συχνά σε αυτόν τον τόπο, επειδή πραγματικά 

χρειάζονται άνθρωποι που πήγαν εκεί ή που ξέρουν πώς να πάνε εκεί για να βοηθήσουν τους ανθρώπους 

να μπουν. Αλλά θα φτάσουμε εκεί και πιστεύω ότι είναι η επόμενη κίνηση του Θεού να μας ελκύσει εκεί. 

Στο Άσμα Ασμάτων η Νύφη λέει: «Έλκυσέ με, έλκυσέ με στα δωμάτια Σου και θα τρέξω πίσω Σου». 

Πρέπει να μας ελκύσει σ’ εκείνον τον τόπο. Νομίζω, ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορώ να 

μοιραστώ μαζί σας για τα Άγια των Αγίων είναι επειδή αυτή ήταν η εμπειρία της αλλαγής μου. Φέρθηκα 

εκεί. Δεν ξέρω πως. Ήταν ο Θεός. Με πήρε πάνω αφού μετανόησα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι στις 7 εκκλησίες λέει: «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!». Λέει: «Σε όσους νικήσουν, σε αυτούς που είναι 

νικητές θα δώσω μια θέση. Θα τους προσφέρω κάτι αιώνιο. Αυτός που έχει αυτί, ας ακούσει τι λέει το 

Πνεύμα στην εκκλησία». Εννοεί ότι αυτός που έχει πνευματικό αυτί, ας ακούσει! Κατά κάποιο τρόπο με 

εξοικείωσε με αυτή την ατμόσφαιρα. Ξέρω πότε είναι εκεί και ξέρω πότε δεν είναι. Είναι το ίδιο όπως 

όταν έχετε δοκιμάσει κάτι και τότε ξέρετε τι είναι. Λέει: «Δοκιμάστε και δείτε ότι ο Κύριος είναι καλός» - 

όχι μόνο μάθετε εγκεφαλικά. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ και δείτε ότι ο Κύριος είναι καλός. Πραγματικά λέει, 

εμπειρευτείτε Τον. Φάτε! Πάρτε μέρος! Δημιουργηθήκαμε γι’ αυτό. Αγαπημένοι, πρέπει να πάρουμε 

σοβαρά το προνόμιο μας να ζήσουμε στο δεύτερο (ουράνιο) όροφο του Οίκου του Πατέρα μας. 

 

 

Γκρέτα Μαύρο 


