
καρδιές μας, μήπως, έχουμε εξαπατηθεί.  
3) Υπενθύμισαν στον Ιησού Χριστό ότι στο όνομά Του είχαν 

κάνει πάρα πολλά θαυμάσια έργα.  Αναμφίβολα θα είχαν δώσει 
και μεγάλα χρηματικά ποσά.  Ήσαν οι πιο πιστοί στις δραστηριότη-
τες της εκκλησίας τους.  Κι όμως, δεν είχαν σωτηρία.  Αν υπάρχει 
ένα μάθημα που θα έπρεπε να πάρουμε από το ανάγνωσμά μας 
αυτό είναι το γεγονός ότι η σωτηρία βασίζεται ολοκληρωτικά στη 
χάρη του Θεού μέσω της πίστης.  Εφεσίους 2:8-9.  «Επειδή, κατά 
χάρη είστε σωσμένοι, μέσω της πίστης.  Κι αυτό δεν είναι από σας.  
Είναι δώρο του Θεού.  Όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανείς»

Εδάφιο 23 λέει, «Φεύγετε από Μένα εσείς που εργάζεστε 
την ανομία».  Σήμερα, πολλοί γύρω μας πιστεύουν και διδάσκουν  
ότι δεν υπάρχει αιώνια κόλαση.  Ότι ο τάφος είναι όλη η κόλαση 
που ένας άπιστος θα δοκιμάσει.  Ότι εάν υπάρχει κόλαση, δεν θα 
ειναι αιώνια.  Είμαι πεπεισμένος πως το δόγμα της Κόλασης είναι 
τόσο σαφές όσο και το δόγμα του Ουρανού.  Η Κόλαση είναι αιώνια 
τιμωρία μεσα στην φωτιά!

Εδάφιο 23 - «Και, τότε, θα ομολογήσω σ’ αυτούς:  ότι 
ποτέ δεν σας γνώρισα.  ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ».  Παρόλα τα καλά σας έργα, ποτέ δεν 
σας γνώρισα.  Παρόλη την ειλικρίνειά σας, ποτέ δεν σας γνώρισα.  
Παρόλη την ένθερμη θρησκευτικότητά σας, ποτέ δεν σας γνώρισα!  

Σας θυμίζω ότι το εδάφιο αυτό ΕΝΙΣΧΥΕΙ τα πιο ΦΟΒΕΡΑ 
λόγια που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος.  

Λόγια που λέγονται σε ειλικρινείς, ηθικούς και θρησκευόμενους 
ανθρώπους.  Σε ανθρώπους που περίμεναν να πάνε στον Ουρανό.  
Κι όμως, ο Ιησούς τούς ομολογεί, «Ότι ποτέ δεν σας γνώρισα.  
Φεύγετε από Μένα...»  

Όταν ακούσεις τα λόγια αυτά σαν ένα χαμένο θρησκευόμενο 

άτομο, η ευκαιρία για να σωθείς 
θα έχει φύγει οριστικά από σένα.  
Τότε θα καταλάβεις πόσο φρικτό 
είναι να είναι κανείς χαμένος για 
όλη την αιωνιότητα χωρίς καμιά 
ελπίδα.  Φίλε μου, καθώς κλείνω 
το μήνυμά μου, πιστεύω ότι τα 
εδάφια αυτά και μόνο σε έκαναν 
να σκεφτείς και να αναλογιστείς 
σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι.   

Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή αμφιβολία στο μυαλό σου 
σχετικά με την κατάσταση της ψυχής σου, σε παρακαλώ, πέσε 
στα γόνατα και άφησε τον Χριστό να έρθει στην καρδιά σου 
σαν προσωπικός σου Σωτήρας.  Αν είσαι εξαπατημένος και 
σταθείς μαζί με τους «πολλούς» εκείνη την ημέρα σημαίνει ότι 
θα είσαι χαμένος αιώνια και απομακρυσμένος για πάντα από 
την παρουσία του Θεού.  

Γιατί δεν σκύβεις το κεφάλι σου τώρα και να προσευχηθείς αφού 
έχεις την ευκαιρία;  «Επειδή, κάθε ένας που θα επικαλεστεί το 
όνομα του Κυρίου, θα σωθεί» (Ρωμαίους 10:13).   Εάν δεν γνωρίζεις 
πώς,τότε μπορείς να πεις κάτι παρόμοιο με τα παρακάτω: «Κύριε 
Ιησού, Παρακαλώ συγχώρησε με που σε απόρριψα.  Παραδέχομαι 
ότι είμαι αμαρτωλός και ποτέ δεν θα μπορούσα να σωθώ μόνος 
μου.  Σε χρειάζομαι και εμπιστεύομαι μόνον Εσένα για την σωτηρία 
μου!  Σώσε με αγαπητέ Κύριε!  Αμήν.»
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και σωσμένος άνθρωπος θα πρέπει να ενωθεί με μια τοπική εκκλησία 
και να βαπτιστεί.  Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί ποτέ να 
σώσει την ψυχή.  Μήπως βασίζεσαι στο ότι συχνάζεις και είσαι μέλος 

μιας εκκλησίας;  
Ο Διάβολος παραπλανάει μερικούς 

άλλους με το πρόσχημα της ηθικής.  
Τους λέει ότι θα πρέπει ν’ αλλάξουν 
ζωή.  Να σταματήσουν να πίνουν 
και να βλαστημούν.  Αυτό θα πρέπει 

να γίνεται.  Από μόνο του όμως δεν 
μπορεί να σώσει.  Ο Διάβολος, ακόμα, 

τους περισσότερους ανθρώπους προσπαθεί να 
τους πείσει ότι είναι δίκαιοι.  Τους λέει ότι έχουν καλή 

καρδιά, κι ότι δεν είναι ανάγκη να αναγεννηθούν.  Μήπως, αγαπητέ 
μου, έχεις βασιστεί σε κάτι άλλο εκτός από τον Ιησού Χριστό και το 
αίμα Του για να σωθείς;  Αν είναι έτσι, τότε έχεις εξαπατηθεί και θα 
είσαι κι εσύ ανάμεσα σ’ αυτούς τους πολλούς που θ’ ακούσουν αυτά 
τα λυπηρά λόγια της αιώνιας καταδίκης που θα απαγγελθούν και για 
σένα.  Αφού διάβασες λοιπόν από το Λόγο του Θεού ότι θα είναι πολύ 
μεγάλος ο αριθμός εκείνων που εξαπατήθηκαν αιώνια, καλό θα είναι 
να πάρεις στα σοβαρά τα λόγια αυτά και να εξετάσεις βαθιά την καρδιά 
σου, μήπως τυχόν εξαπατηθείς κι εσύ απ’τον Διάβολο. 

 
Στον Ιωάννη 3:5 διαβάζουμε, «Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του 

είπε:  Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από 
πάνω, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού».  Μερικοί δοκιμά-
ζουν την αναμόρφωση, ο Ιησούς όμως κήρυξε την Αναγέννηση.  
Μερικοί προσπαθούν να βασιστούν στην αυτοδικαίωση, αλλά ο Χρι-
στός κήρυξε την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.  Τι εννοώ όταν λέω «ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ»;  
Εννοώ ότι το κείμενό μου υπογραμμίζει, δίνει έμφαση, προσυπογράφει 
και εγγυάται για την εντολή του Χριστού, «Πρέπει να αναγεννηθείτε».  

Σε πολλές από τις εκκλησίες μας, σήμερα, το μήνυμα της ΑΝΑ-

ΓΕΝΝΗΣΗΣ έχει λησμονηθεί.  Προσπαθούμε με διάφορους κοινω-
νικούς τρόπους να επιδιορθώσουμε τη χαλασμένη, και αμαρτωλή 
κοινωνία μας που βαδίζει ολοταχώς προς την Κόλαση, ενώ θα 
έπρεπε να προσπαθούμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στη 
σωτηρία του Χριστού, στο να δεχτούν τον Χριστό σαν ατομικό 
τους Σωτήρα.  Σε οποιαδήποτε εκκλησία κι αν ανήκεις, αγαπητέ 
μου φίλε, γνώριζε ότι είσαι ΧΑΜΕΝΟΣ αν μέχρι τώρα δεν έχεις 
πειραματιστεί την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στη ζωή σου.  Εσύ, έχεις ανα-
γεννηθεί, αγαπητέ μου φίλε;  Θυμήσου την εντολή του Χριστού, 
«Πρέπει να αναγεννηθείτε»! 

Tο εδάφιο 22 λέει, «Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα 
εκείνη:  Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, και 
στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου κάναμε 
πολλά θαύματα;»  Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι χαμένοι άνθρωποι 
ήταν απ’αυτούς που εργάζονταν περισσότε-
ρο σε πολλές εκκλησίες.  

Προσέξτε τι είπαν: 1) «Προφη-
τέψαμε».  Είναι σαν να λένε, εμείς 
μιλήσαμε στο όνομά Σου.  Επισκεφθή-
καμε φυλακές.  Δώσαμε την ομολογία 
μας κάθε φορά που παρουσιαζόταν η 
ευκαιρία.  Κι όμως, ο Ιησούς ομολογεί, 
«Ότι ποτέ δεν σας γνώρισα».  

2) Είπαν, «Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια».  Φίλε μου, 
αυτό με κάνει να σκέφτομαι πολύ σοβαρά.  Εδώ έχουμε ένα μεγάλο 
πλήθος ανθρώπων που πραγματικά είχαν βγάλει δαιμόνια.  Κι 
όμως, οι ίδιοι τους δεν είχαν σωθεί κι στάλθηκαν στην Κόλαση.  Το 
γεγονός αυτό θα πρέπει να μας διδάξει μια για πάντα ότι η σωτηρία 
δεν εξαρτάται από τα καλά μας έργα.  Τολμώ να πω, ότι κανένας 
από σας δεν θα μπορούσε να πει ειλικρινά ότι έχει τη δύναμη 
να βγάζει δαιμόνια.  Ο Θεός να μας βοηθήσει να εξετάσουμε τις 

«Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών κάθε ένας που 
λέει σε Μένα: Κύριε, Κύριε, αλλ’αυτός που πράττει το θέλημα 
του Πατέρα μου, που είναι στους ουρανούς.  Πολλοί θα Μου 
πουν κατά την ημέρα εκείνη:  Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε 
στο όνομά Σου, και στο όνομά Σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο 
όνομά Σου κάναμε πολλά θαύματα;  Και, τότε, θα ομολογήσω 
σ’αυτούς:  Ότι ποτέ δεν σας γνώρισα.  Φεύγετε από Μένα εσείς 
που εργάζεστε την ανομία» (Ματθαίος 7:21-23). 

Έχεις «αναγεννηθεί», φίλε μου;  Μήπως θα σταθείς κι εσύ μ’ 
αυτή τη μεγάλη ομάδα που ο Ιησούς την ονομάζει «πολλοί» και θ’ 
ακούσεις αυτή τη φοβερή καταδίκη να απαγγέλλεται και για σένα;  
Σίγουρα, τα πιο θλιβερά λόγια που μπορεί ν’ ακούσει κανείς 
είναι τούτα,  «Ποτέ δεν σας γνώρισα.  Φεύγετε από Μένα εσείς 
που εργάζεστε την ανομία».  Τώρα, προσέξτε μαζί μου πέντε 
αληθείες σχετικά με τα Βιβλικά αυτά εδάφια. 

Το εδάφιο 21 λέει, «Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών 
κάθε ένας που λέει σε Μένα:  Κύριε, Κύριε».  Οι άνθρωποι αυτοί 
ήσαν συνηθισμένοι να λένε, «Κύριε, Κύριε».  Οι άνθρωποι αυτοί 
περίμεναν να πάνε στον Ουρανό.  Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να 
υπάρχει μια αίσθηση απογοήτευσης σ’ αυτή την προσφώνηση, 
«Κύριε, Κύριε».  Περίμεναν ειλικρινά να μπούνε στη βασιλεία των 
ουρανών.  Κι όμως, είχαν εξαπατηθεί από το Διάβολο.  Ποτέ δεν 
είχαν αναγεννηθεί.  

Ο Διάβολος είναι ο μεγαλύτερος παραχαράκτης και πλαστο-
γράφος.  Έχει κάνει την πλαστογραφία του σε πολλούς ειλικρινείς, 
σωστούς και καλούς ανθρώπους.  Μερικές φορές ο Διάβολος πα-
ραπλανάει τους ανθρώπους ότι είναι εντάξει επειδή αποτελούν 
μέλη μιας ορισμένης εκκλησίας.  Βέβαια ο κάθε αναγεννημένος 


