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Άπαξ 

Ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται σε αναταραχή. Πολλά πράγματα στην προσωπική μας ζωή κλονίζονται. Αρκετοί 

από εμάς επικεντρώνονται στο κούνημα που προκαλεί αυτή η αναταραχή, αλλά δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Ο 

Κύριος σαλεύει τα πράγματα για έναν σκοπό: "έτσι ώστε τα ασάλευτα να είναι αυτά που θα παραμείνουν." 

 

Η φωνή Του σάλεψε τότε τη γη· μα τώρα έδωσε τούτη ’δω την υπόσχεση: Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη 

γη αλλά και τον ουρανό. Το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που ως δημιουργήματα σαλεύονται θα 

παραμεριστούν, για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατό να σαλευτούν. Γι’ αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας 

προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία, κι ας λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια, 

γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Ἑβραίους 12:26-29 

οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν 

οὐρανόν. τὸ δὲ ἔτι ἅπαξ δηλοῖ τῶν σαλευομένων τὴν μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα. Διὸ 

βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι’ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ Θεῷ μετὰ αἰδοῦς καὶ 

εὐλαβείας· καὶ γὰρ ὁ Θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον. Ἑβραίους 12:26-29 

 

Έρχεται ο καιρός που ο Κύριος θα ταρακουνήσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ στον παρόντα κόσμο στο βαθμό που δεν θα 

μπορέσουμε πια να επιστρέψουμε στις ετοιμόρροπες ζωές μας. Αν και φαινομενικά ασήμαντη, αυτή η μικρή λέξη 

"ἅπαξ"/  μια για πάντα (διαπαντός)/ στο αρχαιοελληνικό κείμενο, είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε κάτι που 

ολοκληρώθηκε, τελείωσε, με τέτοια αιώνια αποτελεσματικότητα και σκοπό που δεν θα χρειαστεί ποτέ 

επανάληψη. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για τη θυσία του Ιησού μία για πάντα/ άπαξ. 

 

Οι άνθρωποι μία φορά (μια για πάντα/ ἅπαξ) πεθαίνουν κι ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι κι ο Χριστός, αφού 

θυσιάστηκε μία φορά (μία για πάντα/ άπαξ) για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για 

δεύτερη φορά, όχι για ν’ αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν.         

Ἑβραίους 9:27-28 

καὶ καθ’ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις, οὕτω καὶ ὁ Χριστός, ἅπαξ 

προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν 

ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν. Ἑβραίους 9:27-28 

 

 Αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του 

αμαρτίες, κι ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. 

Ἑβραίους 7:27 

ὃς οὐκ ἔχει καθ’ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, 

ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ἑβραίους 7:27 
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Υπήρξαν πολλοί αρχιερείς που έμπαιναν στα Άγια των Αγίων μια φορά κάθε χρόνο για να προσφέρουν τη θυσία 

υπέρ του έθνους του Ισραήλ. Αλλά όταν ήρθε ο Ιησούς προσέφερε θυσία ΑΠΑΞ. Ακριβώς όπως δόθηκε στον 

άνθρωπο να πεθαίνει μια για πάντα, και όπως ο Ιησούς πέθανε μια φορά και δεν θα χρειαστεί ποτέ ξανά να 

θυσιάσει τη ζωή Του, κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει ο καιρός που ο Κύριος θα αφαιρέσει όλα τα πράγματα που 

έχουν δημιουργηθεί, τόσο στον ουρανό όσο και γη. Θα γίνει άπαξ και δεν θα επαναληφθεί ξανά. 

 

Είναι αυτό το ΤΕΛΙΚΟ ταρακούνημα; Απ' ό,τι καταλαβαίνω, οι ουρανοί δεν σείονται ακόμη, αλλά αυτή η εποχή 

είναι ο κατάλληλος καιρός να σταθούμε με σοβαρότητα, η ώρα να αναλογιστούμε ότι έρχεται ο αποκαλυπτικός 

αυτός, προκαθορισμένος από τον Θεό καιρός που ΟΛΑ τα χειροποίητα, ανθρώπινα κατασκευάσματα, θα 

κλονιστούν και θα παραμεριστούν μια για πάντα/ άπαξ. Ο Θεός μας προετοιμάζει για εκείνη την ημέρα του 

Κυρίου με αυτά τα προκαταρκτικά τραντάγματα και θα ήταν σοφό να μην προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε αυτό 

που Εκείνος γκρεμίζει τώρα. 

 

Στην προετοιμασία μας για την τελική ανατάραξη, ο Κύριος επιθυμεί να εξέλθουμε από το κοσμικό σύστημα 

καθώς επίσης και από τα εκκλησιαστικά συστήματα που λειτουργούσαν με τη νοοτροπία του κόσμου και όχι 

σύμφωνα με τη βασίλεια του Θεού. "Ελθέτω η βασιλεία Σου ως εν ουρανώ και επί της γης." Θέλει επίσης από 

εμάς να απορρίψουμε από μέσα μας τα κοσμικά συστήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να ακούμε τη φωνή Του και 

να επικεντρωθούμε σε Εκείνον που κάθεται στο θρόνο Του. Ο Κύριος στρέφει την προσοχή μας από τον άμβωνα 

στο θρόνο, γιατί οι ουρανοί  είναι ο θρόνος Του και η γη είναι το υποπόδιο Του. 

 

Ο Κύριος λέει: Θρόνος μου είν’ ο ουρανός και υποπόδιό μου η γη. Τι είδους κατοικία μπορείτε εσείς να μου 

οικοδομήσετε, τι είδους τόπο για να μείνω εκεί; Ησαϊας 66:1; Πράξεις των Αποστόλων 7:49 

 

Αν Αυτός δεν οικοδομήσει οίκον, μάταια κοπιάζουμε. Ψαλμός 127:1 

 

Μας θέλει έξω από το κουτί, να βγούμε από τη βάρκα, έξω από αυτό το κοσμικό σύστημα. Υπόσχεται ότι όταν 

βγούμε από ανάμεσά τους, θα είναι Αυτός ο Πατέρας μας και θα είμαστε για Αυτόν γιοι και κόρες Του. Αυτός ο 

ίδιος θα καλύψει τις ανάγκες μας. Β΄ Κορινθίους 6:17-18 

 

Διότι λέει ο Κύριος των δυνάμεων · Ακόμα μια φορά, (οι Ο' μεταφράζουν ετι άπαξ/ λίγο ακόμα και διαπαντός)  θα 

σείσω τους ουρανούς, τη γη, τη θάλασσα και τη στεριά και θ’ αναταράξω όλα τα έθνη  ώστε να ’ρθούν οι 

θησαυροί τους  · και θα γεμίσω αυτόν τον ναό με δόξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αγγαίος 2:6-7 

διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὴν 

ξηράν· καὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἥξει τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ πλήσω τὸν οἶκον τοῦτον δόξης, 

λέγει Κύριος παντοκράτωρ. Αγγαίος 2:6-7 

 

Πιστεύω ότι ο Κύριος λέει ότι είναι λίγο ακόμη έως ότου έρθει η άπαξ αναταραχή. Είναι μια προειδοποίηση. Δεν 

είναι μακριά. Σε λίγο... ΑΠΑΞ. 
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Όταν ο Κύριος ταρακουνήσει τους ουρανούς, τη γη, τη θάλασσα και την στεριά, τα έθνη θα έρθουν σ 'Αυτόν και θα 

γεμίσει τον οίκο Του με δόξα! Για εκείνους που δεν είναι έτοιμοι, θα είναι τρομακτικό, αλλά για αυτούς που θα 

έχουν προετοιμαστεί, θα είναι ένδοξο! Τι είναι αυτό που ο Θεός παραμερίζει και αφαιρεί από τη ζωή σας αυτό το 

καιρό; Στρέφεται η προσοχή σας από το προσωρινό στο αιώνιο; Κρατάτε τα μάτια σας επάνω Του εξερευνώντας 

Τον στον θρόνο Του αντί να εξαρτάστε από τα ετοιμόρροπα, τεχνητά, ανθρώπινα συστήματα; Αγωνίζεστε άραγε 

να ξαναχτίσετε αυτό που Εκείνος κατεδαφίζει ή ετοιμάζεστε για εκείνο το οριστικό ταρακούνημα, το  άπαξ  που, 

λίγο ακόμα κι έρχεται; Επιτρέψτε μου να σας ενθαρρύνω να δεχθείτε τη Βασιλεία Του που είναι ασάλευτη και να 

Τον λατρεύετε τώρα,όσο είναι καιρός, με ευλάβεια και φόβο θεϊκό γιατι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. 

 

Γκρέτα Μαύρο 


