ΣΑΤΑΝΑΣ

ο ψεύτικος θεός

Αυτού του
κόσμου

Ο Σατανάς επιδρά στους ανήθικους
Έχω μιλήσει με ανθρώπους πίσω απ’ τα σίδερα της φυλακής,
με ναρκομανείς, με αλκοολικούς και έχω δει τα σημάδια της
αμαρτίας στα πρόσωπα και την ζωή τους. Οι περισσότεροι
δεν είχαν αντιληφθεί ότι ο Σατανάς είναι ο θεός της αμαρτίας
και πόσο πολύ είχε επηρεάσει τη ζωή τους. Είναι πόνος
καρδιάς να βλέπεις άντρες και γυναίκες με κατεστραμμένες
ζωές κάτω από τον έλεγχο του Διαβόλου.
Ο Σατανάς επιδρά στους ηθικούς
Από την άλλη, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοί
γονείς, καλοί πολίτες και ηθικοί ηγέτες, να πηγαίνουν στην
εκκλησία, να δίνουν χρήματα όταν επέρχεται κάποια φυσική
καταστροφή, να βοηθούν τους φτωχούς και γενικά να είναι
καλοί στην κοινωνία, όμως, να είναι και αυτοί κάτω από τον
έλεγχο του Σατανά. Μα, πως γίνεται να είναι και αυτοί κάτω
από την επίδραση του Διαβόλου; Η Αγία Γραφή μας δίνει την
απάντηση. «….αλλά ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται υπό την
εξουσία του Πονηρού». (Ιωάννη Α’ 5:19). «καθώς είναι
γραμμένο, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας…» (Ρωμαίους
3:10). «διότι όλοι αμάρτησαν και στερούνται την δόξα του
Θεού» (Ρωμαίους 3:23) Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλοι ηθικοί
και ανήθικοι είναι κάτω από την επιρροή του Διαβόλου.
Ο Σατανάς επιδρά στους ψευδαποστόλους
«Τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλιοι, που
μεταμφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και δεν είναι
περίεργο, διότι ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο
φωτεινό» (Προς Κορινθίους Β’ 11:13-14). Από αυτό το
εδάφιο συμπεραίνουμε ότι ο Σατανάς έχει επιρροή ακόμα και
σε θρησκευτικούς αντιπρόσωπους και ότι αυτοί οι άνθρωποι,
άθελά τους η μη, υπηρετούν τον Διάβολο. Θα ρωτήσει
κάποιος: «μα πως θα ξεχωρίσουμε τους αληθινούς από τους

ψεύτικους;». Πρώτον, από την ζωή τους: «έχουν την
εξωτερική μορφή ευσέβειας, αλλά με τη ζωή τους αρνούνται
τη δύναμη της» (Προς Τιμόθεο Β’ 3:5). Δεύτερον, από την
διδασκαλία τους. Δηλαδή εάν αυτά που λένε συμβαδίζουν με
την Αγία Γραφή. «διότι ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν τον
τίμησαν ως Θεό ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τις σκέψεις
τους παραδόθηκαν σε μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η
ανόητη διάνοια τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί έγιναν
ανόητοι και αντάλλαξαν την δόξα του άφθαρτου Θεού με το
ομοίωμα της μορφής του ανθρώπου και πτηνών και
τετραπόδων και ερπετών. Γι αυτό τους παρέδωσε ο Θεός με
τις επιθυμίες των καρδιών τους σε ακαθαρσία, ώστε να
ατιμάζουν τα σώματα τους μεταξύ τους. Αντάλλαξαν την
αλήθεια του Θεού με το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν
την κτίση αντί του Δημιουργού,….» (Προς Ρωμαίους 1:21-25).
Επίσης, οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί ποτέ δεν θα κηρύξουν ότι
ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε εξ ολοκλήρου για όλες μας τις
αμαρτίες με το πολύτιμο του αίμα. «και χωρίς να χυθεί αίμα
δεν γίνεται συγχώρεση αμαρτιών» (Προς Εβραίους 9:22).
«Σε εκείνον που μας αγαπά και μας έλουσε από τις αμαρτίες
μας με το αίμα του,» (Αποκάλυψη 1:5). Διδάσκουν καλά
έργα και ότι πρέπει να ανήκουμε στην εκκλησία τους για να
σωθούμε, αλλά, ποτέ δεν θα ακούσουμε ότι η σωτηρία είναι
δώρο του Θεού και ότι την λαμβάνουμε με πίστη και δεν
βασίζεται στα έργα μας. «Ο οποίος μα έσωσε και μας κάλεσε
με κάλεσμα άγιο, όχι επί τη βάση των έργων μας, αλλά κατά
την δική του πρόθεση και χάρη». (Προς Τιμόθεο Β’ 1:9). «για
να δικαιωθούμε μέσω της πίστης στο Χριστό και όχι από τα
έργα του νόμου». (Προς Γαλάτες 2:16)
Ο Ιησούς Χριστός έχει δύναμη πάνω από τον Σατανά
Θα ρωτήσει κάποιος: «πώς μπορώ να σωθώ;» Μόνο με την
δύναμη του Θεού. «Αλλά ας ευχαριστούμε τον Θεό, που μας

δίνει την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.» (Προς
Κορινθίους Α’15:57). «σε όσους όμως τον δέχτηκαν, έδωσε
εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού,» (Ιωάννη 1:12) Μόνο η
Αγία Γραφή αποκαλύπτει το αληθινό έργο του Ιησού Χριστού,
στο θάνατο του, στην ταφή του και στην ανάστασή του. Πήρε
την θέση μας στο σταυρό και πλήρωσε ολοκληρωτικά για τις
αμαρτίες μας ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την
κόλαση και να ζήσουμε μαζί του αιώνια.
Η απόφαση είναι δική σας
Πρέπει να πιστέψετε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να
σας σώσει, προσευχηθείτε σ΄ αυτόν τώρα κιόλας. Ζητήστε
του να σας ελευθερώσει από την επίδραση του Σατανά που
μπορεί να έχει στη ζωή σας και ακόμα, να σας σώσει από την
κόλαση. Μην παίζετε με τον Διάβολο και την αιωνιότητα της
ψυχής σας. Εάν θέλετε κάποια βοήθεια στο ζήτημα της
σωτηρίας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας
βοηθήσουμε με περαιτέρω μελέτη της Αγίας Γραφής.
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