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Α Λ Λ Α Ξ Ε  Τ Η  Ζ Ω Η  Σ Ο Υ.  Α Λ Λ Α Ξ Ε  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο .

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ
Ξεκλείδωσε το θησαυρό

ΕΝΝΕΑ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Λύσεις μέσα στις δυνατότητές σας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ!
Ανακαλύπτοντας την πηγή της χαράς
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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν 
ΣΥ Ν ΤΑ ΚΤ Η
πόσ α  ε ί να ι  α ρκετά ;

Ο Θεός αναγνωρίζει τις υλικές μας ανάγκες, και ο 
Λόγος Του περιέχει άφθονες υποσχέσεις για προμή- 
θεια, ακόμα και σε αφθονία.1 Αλλά ο Ιησούς προει-
δοποίησε επίσης ότι μια μάταιη επιδίωξη πλούτου 
μπορεί να γίνει πρόσκομμα στη Χριστιανική ζωή.2 

Βέβαια είναι και η ανθρώπινη φύση που μας δυσκολεύει να αξιολογήσουμε 
σωστά τις ανάγκες μας. Όπως παρατήρησε και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, "Όσο 
περισσότερα [χρήματα] έχει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερα θέλει. Αντί να 
γεμίζουν ένα κενό, το δημιουργούν".

Έτσι, πόσα είναι αρκετά;
Ο απόστολος Παύλος καταπιάνεται με αυτό το μεγάλο ερώτημα σε μια επι-

στολή προς τον Τιμόθεο, και το συμπέρασμά του ξαφνιάζει με τον μινιμαλισμό 
του: "Έχοντας μάλιστα τροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σ’ αυτά. Διότι 
δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο και είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να πάρουμε 
τίποτα μαζί μας".3 Δεν αναφέρει τίποτα το αρνητικό για το να ζεις πάνω από 
αυτό το ελάχιστο βιοτικό επίπεδο, όμως η άποψή του είναι ότι η πραγματική 
ικανοποίηση δεν συσχετίζεται με την υλική ευημερία.   

Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι πέρα από ένα ορισμένο σημείο, ο αυξανό-
μενος πλούτος μπορεί να έχει μειούμενες απολαβές όσον αφορά την ευτυχία 
και την ποιότητα ζωής.4 Και αυτό είναι λογικό – αφού όλοι μας χρειαζόμαστε 
κάποια χρήματα για να ικανοποιήσουμε τόσο τις δικές μας ανάγκες όσο και 
των οικογενειών μας, όμως από τη στιγμή που οι βασικές μας ανάγκες και 
προσδοκίες έχουν ικανοποιηθεί, η επιδίωξη του πλούτου συχνά καταλήγει σε 
ασυμφωνία με την επιδίωξη της ευτυχίας.

Το τελικό συμπέρασμα φαίνεται να είναι ότι πολλά εξαρτώνται από τη δική μας 
στάση και το τι κάνει ο Θεός στις ζωές μας σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. 
Πάνω από όλα, αν προς το παρόν έχουμε λίγα ή πολλά,5 θα πρέπει να θυμόμαστε 
ότι η αληθινή επιτυχία και εκπλήρωση στη ζωή πηγάζουν από το να μαθαίνουμε 
για τον ουράνιο Πατέρα μας και να ερχόμαστε πιο κοντά σε Αυτόν. "Είναι άφρο-
νας όποιος θησαυρίζει στον εαυτό του και δεν πλουτίζει στο Θεό".6

Samuel Keating
Αρχισυντάκτης

1. βλ. Παροιμίες 10:22 και Φιλιππησίους 4:19.
2. βλ. Ματθαίου 19:24.
3. Τιμόθεου Α΄ 6:8,7
4. E.g., Eugenio Proto, Aldo Rustichini, http://www.voxeu.org/article/

gdp-and-life-satisfaction-new-evidence#.UtJNbd8rp_4.twitter

Περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας ή 
επικοινωνήστε με έναν από τους κάτωθι 
αντιπροσώπους μας για να απολαύσετε την 
εμπνευστική, ενθαρρυντική και πρακτική 
βοήθεια που προσφέρουν τα βιβλία μας και το 
οπτικοακουστικό μας υλικό.
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5. βλ. Φιλιππησίους 4:12.
6. Λουκά 12:21
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Τα τελευταία χρόνια τα 
έχω περάσει φροντίζοντας 
αγαπημένα μου πρόσωπα. 
Βοήθησα φροντίζοντας φίλους που 
είχαν σοβαρές ασθένειες και φρό-
ντισα εξ ολοκλήρου την μητέρα μου 
μέχρις ότου έφυγε από τη ζωή το 
2009 από καρκίνο.       

Ενώ φρόντιζα την μητέρα μου, 
έπαιρνα ένα επίδομα φροντιστή το 
οποίο με βοηθούσε να πληρώνω 
τους λογαριασμούς και μου άφηνε 
λίγα επιπλέον μετρητά για να έχω 
να ξοδεύω, όμως ποτέ μου δεν είχα 
πολλά. Το να ζεις με ένα περιορι-
σμένο, σταθερό εισόδημα έχει τις 
προκλήσεις του, αλλά ποτέ δεν με 
ένοιαξε πολύ. Οι προτιμήσεις  μου 
είναι απλές: Μου αρέσει να κολυμπώ, 
να περπατώ και να κάνω ποδήλατο· 
κάπου-κάπου πάω να δω καμιά ται-
νία ή να φάω κάτι έξω και επίσης 
μου αρέσει να επισκέπτομαι φίλους 
και να συζητάμε πίνοντας ένα ποτήρι 
κρασί ή έχοντας μπάρμπεκιου και 

μπύρα ή  κοιτάζοντας τη δύση του 
ηλίου στη θάλασσα.

Κατοικώ σε μια υπέροχη τοποθε- 
σία είκοσι λεπτά από την πόλη και 
μόνο τρία τετράγωνα από την παρα-
λία, όπου μπορώ να περπατήσω ή να 
κάνω ποδήλατο για μίλια. Ο σταθ-
μός του τραίνου είναι πέντε λεπτά 
μακριά, μαζί με την κεντρική λεω- 
φόρο με καταστήματα, σουπερμάρ- 
κετ, βιβλιοθήκη, κοινοτικό κέντρο, 
περιοχές για πικνίκ, προβλήτα και 
φιλικές καφετέριες με υπέροχο καφέ 
ή τσάι με γάλα και κέικ. Είναι η 
τέλεια τοποθεσία για το παρόν οδοι-
πορικό της ζωής μου και νοιώθω 
ευλογημένη που έχω βρεθεί εδώ.

Καθώς φρόντιζα τα αγαπημένα 
μου πρόσωπα, έχουν υπάρξει άφθο-
νες προκλήσεις και φορές που έχω 
αισθανθεί πίεση συναισθηματικά. 
Επίσης υπήρξαν φορές όπου λίγα 
επιπλέον μετρητά θα ήταν ότι χρει-
αζόταν, όμως σε όλα τα χρόνια που 
βρίσκομαι σε αυτή τη κατάσταση 

ΕΝΑ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

δεν μου έλειψε πραγματικά τίποτα. 
Όταν ζεις με ένα σταθερό εισόδημα 
σε κάνει να σκέφτεσαι τι πραγμα-
τικά χρειάζεσαι – στο κάτω-κάτω, 
πόσα ζευγάρια παπούτσια μπορείς να 
φοράς; ― και παρόλο που δεν έχω 
δικό μου σπίτι, έχω ένα λογικό ενοί-
κιο και δεν χρωστάω πουθενά.             

Στο οδοιπορικό μου φροντίζο-
ντας για τους άλλους, ανακάλυψα 
ότι η ηρεμία του νου και της καρ-
διάς είναι κάτι πολύ σπουδαιότερο 
από μια ζωή που κυλάει εύκολα με 
άφθονα μετρητά. Τα χρήματα απλά 
δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την 
διαβεβαίωση του να γνωρίζω ότι βρί-
σκομαι στο σωστό μέρος κάνοντας το 
σωστό· το ότι έχω κάνει ότι περισσό-
τερο μπορούσα για τους άλλους και 
το ότι δεν έχω τύψεις.

Η Louisa Rose Watson διδά-
σκει παιδιά προσχολικής 
ηλικίας και αυτή τη στιγμή 
ζει στην Αυστραλία. ■

Απο την Louisa Rose Watson
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Ο πραγματικός θησαυρός 
μας δεν είναι τα χρήματα 
και τα υπάρχοντα. Ο πραγ-
ματικός θησαυρός μας είναι το 
βασίλειο του Θεού, η αγάπη Του 
και η αλληλεπίδρασή Του στη ζωή 
μας, η σωτηρία μας, η προμήθεια 
του Θεού και η φροντίδα Του για 
μας και οι μελλοντικές ανταμοιβές 
μας. Κατανοώντας αυτό, βάζει τα 
οικονομικά μας και τη χρήση τους 
στη σωστή προοπτική.  

Στον 24ο Ψαλμό, ο Δαβίδ ανα-
φωνεί, "Του Κυρίου είναι η γη και 
το πλήρωμά της".1 Ο Θεός ο Ίδιος 
διεκδικεί την ιδιοκτησία Του όσον 
αφορά τη δημιουργία: "Δική Μου 
είναι ολόκληρη η γη",2 "Όσα είναι 
από κάτω από τον ουρανό είναι 

δικά Μου",3 "Δικό Μου είναι το 
ασήμι και δικό Μου είναι το χρυ-
σάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων".4 
Από αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλα 
όσα μας "ανήκουν" στην πραγματικό-
τητα ανήκουν στον Δημιουργό μας, 
το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο τα 
υπάρχοντά μας, αλλά και τους ίδιους 
μας τους εαυτούς. Απλά διαχειριζό-
μαστε ή φροντίζουμε αυτά τα οποία 
μας έχει αναθέσει ο Θεός.

Ενώ τα πάντα μπορεί να ανή-
κουν στον Θεό, μας θέλει επίσης να 
είμαστε ευτυχισμένοι και να απολαμ-
βάνουμε τα πράγματα που μας έχει 
δώσει, όπως λέει στην Τιμόθεου Α΄ 
6:17: "Στο Θεό ... που μας τα δίνει 
όλα πλούσια για απόλαυση".  Σαν 
επιστάτες της περιουσίας του Θεού 
– ειδικότερα, τα πράγματα που είναι 
στην κατοχή μας και, γενικότερα, 
τους πόρους της γης – μπορούμε να 
τα χρησιμοποιούμε για τους εαυτούς 
μας και τους αγαπημένους μας, να 
ζούμε τη ζωή μας και να απολαμβά-
νουμε αυτά που έχει θέσει κάτω από 

την φροντίδα μας. Το να έχουμε τη 
σωστή σχέση με τα υπάρχοντά μας, τα 
χρήματα και τον πλούτο είναι ζωτικής 
σημασίας στη σχέση μας με το Θεό. 

Κατανοώντας τις αρχές της ιδιο-
κτησίας (ότι τα πάντα ανήκουν στον 
Θεό), της διαχείρισης (το ότι πρέ-
πει να χρησιμοποιούμε ότι μας έχει 
δώσει ο Θεός σε συνδυασμό με το 
θέλημά Του και το Λόγο Του), και την 
ανάγκη να αναπτύξουμε τη σωστή 
σχέση με τα υπάρχοντά μας  και τα 
οικονομικά, μας βοηθά να προσαρμό-
σουμε τη στάση και τη συμπεριφορά 
μας σχετικά με αυτά τα πράγματα τα 
οποία είναι κάτω από τον έλεγχό μας, 
τόσο τα χειροπιαστά όσο και τα μη 
χειροπιαστά. 

Το μυστικό σε αυτή τη σχέση είναι 
η απλότητα. Η απλότητα αυτή μπορεί 
να κατανοηθεί ως ένα μέσο απελευ-
θέρωσης από μερικές μη αναγκαίες 
εξαρτήσεις από τα πράγματα αυτής 
της ζωής, ένα μέσο για να θέσουμε το 
νου μας στα πράγματα άνωθεν, όχι 
στα πράγματα που είναι πάνω στη γη.5

TO MY∑TIKO  
TH∑ A∏ OTHTA∑

1. Ψαλμός 24:1
2. Έξοδος 19:5
3. Ιώβ 41:11
4. Αγγαίος 2:8
5. βλ. Κολοσσαείς 3:2.

Απο τον Peter Amsterdam, προσαρμοσμένο

V
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Ζείτε Απλά
Αγοράζετε πράγματα περισσότερο για τη χρησιμότητά 
τους και όχι για επίδειξη. Αποφεύγετε να βασίζετε τις αγοραστικές 
σας αποφάσεις στο τι θα εντυπωσιάσει τους άλλους και διαλέξτε σύμ-
φωνα με το τι χρειάζεστε. Απλοποιείστε τη ζωή σας αναπτύσσοντας τη 
συνήθεια να ξεφορτώνεστε τα πράγματα που δεν χρησιμοποιείτε πια, ούτε 
τα χρειάζεστε. Προσπαθήστε να τα δίνετε ώστε να μην χρειάζεται να τα 
αποθηκεύετε. Προφυλάξτε τον εαυτό σας από το να επηρεάζεται υπερβο-
λικά από τις διαφημίσεις και τις κοινωνικές τάσεις. Συχνά ο σκοπός του 
μάρκετινγκ είναι να σας πείσει να αναβαθμίσετε στο τελευταίο, καλύτερο, 
γρηγορότερο και πιο ισχυρό μοντέλο. Χρησιμοποιείστε ότι έχετε μέχρι 
πραγματικά να πρέπει να το αντικαταστήσετε. Αποφεύγετε τις αυθόρμητες 
αγορές· μην αγοράζετε πράγματα τα οποία δεν χρειάζεστε.

Απολαύστε πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σας. Χρησιμοποιήστε τη 
βιβλιοθήκη, τη δημόσια συγκοινωνία, μια παραλία ανοικτή στο κοινό, ή 
ένα πάρκο.

Η λίστα προσαρμόστηκε από το Celebration of Discipline του 
Richard J. Foster (New York: HarperOne, 1998), 90–95 ■ 

Ο Ιησούς μας είπε ότι η καρ-
διά μας βρίσκεται εκεί που είναι ο 
θησαυρός μας, ως εκ τούτου είναι 
σοφό να εξετάσουμε το τι θεωρούμε 
ότι είναι ο πραγματικός μας θησαυ-
ρός. Θα πρέπει να έχουμε μια σωστή 
σχέση με τα υπάρχοντά μας και να 
αναγνωρίζουμε τη ζημιά που μπορεί 
να συμβεί αν η σχέση αυτή βγει εκτός 
τροχιάς. Η απλότητα μπορεί να ελατ-
τώσει την εστίασή μας πάνω στους 
εαυτούς μας και τα πράγματά μας 
και να μας βοηθήσει να κρατηθούμε 
εστιασμένοι πάνω στον πραγματικό 
θησαυρό μας, τον στοργικό Θεό μας 
που μας έχει δώσει τα πιο πολύτιμα 
πράγματα που θα μπορούσαμε να 
αποκτήσουμε ποτέ – την αγάπη και 
τη σωτηρία Του.

Ο Peter Amsterdam και η 
σύζυγός του, Maria Fontaine, 
είναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. ■

Η Αγάπη Δεν Αγοράζεται
Απο τον Keith Phillips

Με το τραγούδι τους  "Can’t Buy Me Love", (Η Αγάπη Δεν 
Αγοράζεται) στη δεκαετία του '60 οι Beatles έδωσαν τεράστια έμφαση σε 
μια απλή, τετριμμένη αλήθεια. Θα μπορούσαν το ίδιο καλά να είχαν τρα-
γουδήσει "Η αλήθεια δεν αγοράζεται" ή η "ευτυχία" ή η "ηρεμία του νου". 
Βέβαια ούτε αυτά τα πράγματα ήταν για πούλημα, ούτε και είναι. Και ενώ 
αυτή είναι μια απλή αλήθεια, το να την ζεις δεν είναι και τόσο εύκολο.

Χρειάζεται αγώνας για να ζεις απλά, γιατί σχεδόν όπου και να 
κοιτάξουν οι άνθρωποι, κάποιο νέο προϊόν ή κάποια προσωπικότητα αντα-
γωνίζεται για να τραβήξει την προσοχή τους και μέρος από το μισθό τους 
με την ίδια κούφια υπόσχεση: "Επιτέλους, να – το μυστικό της ευτυχίας!" 
Και δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους πωλητές γι' αυτό. Σε έναν κόσμο 
που είναι ακόρεστος για το χρήμα, όλοι πρέπει να πουλήσουν κάτι για να 
επιζήσουν, είτε αυτό είναι ένα τραγούδι, ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ή – 
Θεός φυλάξοι – ακόμα και την ίδια τους την ψυχή.

Ωστόσο, μια μικρή φωνή μέσα στον καθένα μας συνεχίζει να μας λέει 
ότι πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτή τη ζωή. Τα πράγματα 
αυτού του κόσμου μπορούν να προσφέρουν παροδική ευχαρίστηση και 
άνεση, όμως ποτέ δεν μπορούν πραγματικά να ικανοποιήσουν τον εσωτε-
ρικό μας εαυτό. Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό με την αγάπη Του, 
και θέλει να το κάνει και θα το κάνει αν εμείς Του το ζητήσουμε.
 
Ο Keith Phillips ήταν αρχισυντάκτης του Activated για 14 χρό-
νια από το 1999 μέχρι το 2013. Αυτός και η σύζυγός του Caryn 
εργάζονται τώρα για τους άστεγους στις ΗΠΑ. ■
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Συνάντησα τον Ivan για πρώτη φορά το 1995  
στην Ιταλία όταν συγκέντρωνα βοήθεια για καταυλισμούς 
προσφύγων στην Κροατία και τη Βοσνία. Θυμάμαι το 
χαμόγελό του και τη θερμή του χειραψία.

Πέρασαν κάποια χρόνια πριν τον δούμε ξανά. Μας 
τηλεφώνησε για να μας προσφέρει μερικές κούτες γεμάτες 
ρούχα που είχε συγκεντρώσει και πήγαμε στο σπίτι του, 
όπου συναντήσαμε τη γυναίκα του Φραντσέσκα και τα δύο 
τους παιδιά. Από τότε και μετά μείναμε σε επαφή και με 
τον καιρό μάθαμε πολλά ο ένας από τον άλλον. 

Συχνά ο Ιβάν και η Φραντσέσκα μας μιλούσαν για την 
απογοήτευση που ένοιωθαν στην προσπάθεια τους να 
προσαρμοστούν σε μια κοινωνία που έχανε τις αξίες της. 
Εύχονταν να μπορούσαν να υιοθετήσουν έναν διαφορετικό 
τρόπο ζωής, αλλά δεν ήξεραν πώς. Έπειτα, σε μια από τις 
πιο πρόσφατες επισκέψεις μου, έγινε αμέσως αντιληπτό ότι 
κάτι ήταν πολύ διαφορετικό. Πρώτον, η τραπεζαρία τους 
είχε επιπλέον τραπέζια τα οποία γρήγορα γέμισαν με ένα 
σωρό από κεφάτα παιδιά από τη γειτονιά. Ο  Ιβάν ήταν απα-
σχολημένος σερβίροντας και με σύστησε στον Κλαούντιο 
και την Μανουέλα, ένα άλλο ζευγάρι που όχι μόνο ζούσε 
στην μικρή τους πόλη, αλλά είχε επίσης και παρόμοιο όραμα

Αργότερα, γνώρισα και άλλες οικογένειες που ήταν 
επίσης μέρος ενός δικτύου που ονομάζεται  Gruppi di 

"Αν θέλουμε ένα μήνυμα αγάπης να φτάσει στους 
άλλους, πρέπει να το στείλουμε. Αν θέλουμε 
ένα λυχνάρι να συνεχίσει να καίει, θα πρέπει να 
συνεχίσουμε να του προσθέτουμε λάδι".

Acquisto Solidale (Ομάδες Ηθικών Αγορών). Σκοπός τους 
είναι να συνεργάζονται στο να αγοράζουν τρόφιμα και 
άλλα κοινά και χρήσιμα αγαθά απευθείας από παραγωγούς 
ή πωλητές λιανικής με έκπτωση, ενώ την ίδια στιγμή 
δίνουν έμφαση στα προϊόντα τοπικού και δίκαιου εμπορίου 
και σε ανανεώσιμα ή οικολογικά προϊόντα. Ο Ιβάν και η 
Φραντσέσκα (και τα τρία τους παιδιά τώρα) ήταν από τους 
ιδρυτές του τοπικού παραρτήματος, και περιττό να ειπω-
θεί, πάντα έβρισκαν έναν τρόπο να δώσουν λίγη αγάπη και 
προσοχή στον "γείτονά τους, είτε κοντά είτε μακριά". 

Πριν λίγους μήνες, διοργάνωσαν ένα γεύμα για μια 
ομάδα από άπορες οικογένειες που φέραμε στο σπίτι τους. 
Ξεπέρασαν τον εαυτό τους στο να κάνουν και τους 16 από 
εμάς να νοιώσουμε ευπρόσδεκτοι και μας πρόσφεραν τις 
πιο νόστιμες σπιτικές λιχουδιές. Μετά το γεύμα, έλαβαν 
όλοι από ένα μικρό μπουκαλάκι με ελαιόλαδο (δείτε τη 
φωτογραφία), φτιαγμένο από την οικογένειά τους από τα 
ελαιόδεντρα που έχουν στον κήπο τους.

Καθώς κυλά ο χρόνος, είναι προφανές πως αυτό που 
κάποτε ξεκίνησε σαν ένα πείραμα, έχει μετατραπεί σε μια 
δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη εναλλακτική επιλογή 
ζωής.

Η Anna Perlini είναι συνιδρυτής του Per un 
Mondo Migliore,1 ενός ανθρωπιστικού οργανι-
σμού στα Βαλκάνια.■

ΜΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ
Απο την Anna Perlini

1. http://www.perunmondomigliore.org/
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ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΟ 

Απο τον Roald Watterson

ψωμιά, δύο ψάρια. Τίποτα το εξαιρετικό με την πρώτη 
ματιά, όμως κοιτάξτε τι έκανε ο Ιησούς με αυτό! 

Ο ανιψιός μου που είναι δύο χρονών του αρέσει να 
μοιράζεται το φαγητό του. Δεν έχει σημασία τι τρώει  ή 
ακόμα και αν είναι κάτι που του αρέσει ή όχι, πάντα μου 
ζητάει να το δοκιμάσω και εγώ – ακόμα και αν είναι τα 
πατατάκια με την αγαπημένη του γεύση ή το παγωτό 
του. Η προφανής του εμπιστοσύνη στο ότι υπάρχουν 
περισσότερα από εκεί που προήλθε αυτό κάνει το δόσιμο 
εύκολο. Όμως σαν ενήλικες, γνωρίζουμε ότι τα πράγματα 
τελειώνουν και αυτό κάνει το δόσιμο πιο δύσκολο.

Είναι σε αυτές τις στιγμές όμως – όταν νοιώθουμε πως 
είμαστε στο τελευταίο μας ψίχουλο καλοσύνης, συμπό-
νοιας, χρόνου, ή οτιδήποτε – που θα πρέπει να θυμόμαστε 
ότι ο Θεός έχει περισσότερα από εκεί που προήλθε αυτό 
και δεν ανησυχεί μήπως και στερέψουν.     

Ο Roald Watterson εργάζεται για το My Wonder 
Studio,3 μια Χριστιανική ιστοσελίδα για την 
βελτίωση του παιδικού χαρακτήρα. ■

1. Λουκά 6: 38 
2. βλ. Ιωάννη 6:5–15.
3. http://www.mywonderstudio.com/

Όταν μεγάλωνα τα χρήματα ήταν λιγοστά.  
Ποτέ δεν μου έλλειψε κάτι σημαντικό, όμως ποτέ δεν είχα 
αρκετά ώστε να μπορώ να δώσω κάτι περιστασιακά χωρίς 
να νοιώσω κάποιο ζόρι.

Μια φορά όταν ήμουν 17, ένας άστεγος μου ζήτησε 
λίγα χρήματα. Είχα διδαχθεί ότι όταν δίνεις, καλά 
πράγματα επιστρέφουν σε σένα, γι' αυτό υπολόγισα πόσα 
χρήματα χρειαζόμουνα για το εισιτήριο του τραίνου ώστε 
να γυρίσω σπίτι και του έδωσα τα υπόλοιπα – περίπου 
500 γιέν ή χονδρικά 5 ευρώ. Μου ήταν δύσκολο να 
δώσω το τελευταίο μου χαρτζιλίκι. Ενώ δεν μπορώ να 
πω ότι επειδή έδωσα 5 ευρώ πήρα πίσω Χ ευρώ, ξέρω 
καλά ότι με το πέρασμα του χρόνου μου επιστράφηκαν 
αρκετά ώστε να πιστεύω ακράδαντα στο "νόμο των 
ανταποδόσεων".

Ο Ιησούς εκφράστηκε για τον νόμο των ανταπο-
δόσεων έτσι: "Δίνετε, και θα σας δοθεί· καλό μέτρο, 
πιεσμένο και συγκαθισμένο και υπερξεχειλιζόμενο θα 
δώσουν στον κόρφο σας· επειδή με το ίδιο μέτρο, με το 
οποίο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας".1

Παρατηρείστε πώς δεν λέει "το ποσό που δίνετε θα 
ισοδυναμεί με το ποσό που παίρνετε πίσω". Λέει ότι θα 
"καθορίσει" το ποσό. Στην πραγματικότητα, όταν δίνετε, 
συχνά παίρνετε πίσω παραπάνω από το ποσό που δώσατε, 
όπως η ιστορία του αγοριού που έδωσε στον Ιησού το 
κολατσιό του.2 Υπήρχε μια ανάγκη – 5.000 άτομα που πει-
νούσαν – και εκεί ήταν η προσφορά του αγοριού – πέντε 
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Σημεια Για Συλλογισμο

Ζώντας, Αγαπώντας,  
Δίνοντας

να χαμογελάσετε, να αγκαλιάσετε 
τους άλλους και να εξασκηθείτε 
στην ευγνωμοσύνη. Μπορείτε να 
εξασκηθείτε στο να γίνετε ένας 
καλύτερος ακροατής. Μπορείτε να 
προσπαθήσετε να γίνετε σπλαχνικοί, 
ειδικότερα με τα δύσκολα ή απότομα 
άτομα. Μπορείτε να εξασκήσετε την 
πνευματικότητά σας σχεδόν στο κάθε 
τι που κάνετε.—Richard Carlson 
(1961–2006)2 

Οι άνθρωποι που δεν αφήνουν πίσω 
τους σπουδαία επιτεύγματα παρά 
μόνο μια σειρά από μικρές πράξεις 
καλοσύνης, δεν έχουν σπαταλήσει τη 
ζωή τους. — Charlotte Gray

Θα δείτε καθώς ανατρέχετε στο 
παρελθόν σας ότι οι στιγμές που 
έχετε ζήσει αληθινά είναι οι στιγμές 
που κάνατε πράγματα στο πνεύμα 
της αγάπης. — Henry Drummond 
(1851–1897)

Μην νομίζετε ότι η αγάπη για να είναι 
γνήσια πρέπει να είναι και ασυνήθι-
στη. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι 
να αγαπάμε χωρίς να κουραζόμαστε. 
Να είστε πιστοί στα μικρά πράγματα 
επειδή μέσα σε αυτά βρίσκεται 
η δύναμή σας. — Mother Teresa 
(1910–1997)

Καμιά καλή πράξη δεν σταματά 
εκεί. Η μια καλή πράξη οδηγεί 

1. Intra Muros, 1922
2. Don’t Sweat the Small 

Stuff at Work (New York: 
Hyperion, 1998)

3. Love’s Many Faces (Aurora 
Production, 2010)

Η ψυχή που αγαθοποιεί θα παχύνει· 
και όποιος ποτίζει, θα ποτιστεί κι 
αυτός. — Παροιμίες 11:25

Θυμηθείτε, δεν υπάρχει κάτι που να 
λέγεται μικρή πράξη καλοσύνης. Η 
κάθε πράξη δημιουργεί ένα  κύμα 
μετάδοσης και σε άλλες. — Scott 
Adams (γεννημένος το 1957)

Πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο 
στους συνανθρώπους σας. Ακόμα και 
αν είναι ένα μικρό πράγμα, κάντε κάτι 
για τους άλλους – κάτι για το οποίο δεν 
πληρώνεστε αλλά έχετε το προνόμιο 
να το κάνετε. — Albert Schweitzer 
(1875–1965)

Είμαι μόνο ένας, αλλά δεν παύω να 
είμαι ένας. Δεν μπορώ να κάνω τα 
πάντα, όμως δεν παύω να μπορώ να 
κάνω κάτι· και επειδή δεν μπορώ να 
κάνω τα πάντα, δεν θα αρνηθώ να 

κάνω κάτι το οποίο μπορώ να κάνω.
— Edward E. Hale (1822–1909)

Αν μόνο μπορούσαμε να συνει-
δητοποιήσουμε ενώ είμαστε 
ακόμα θνητοί, ότι μέρα με τη μέρα 
χτίζουμε για την αιωνιότητα, πόσο 
διαφορετικές θα ήταν οι ζωές 
μας από πολλές απόψεις! Κάθε 
ευγενικός λόγος, κάθε γενναιόδωρη 
σκέψη, κάθε ανιδιοτελής πράξη 
θα γίνει κολώνα αιώνιας ομορφιάς 
στην ερχόμενη ζωή. Δεν μπορούμε 
να είμαστε εγωιστές και άστοργοι 
στη μια ζωή και γενναιόδωροι και 
στοργικοί στην επόμενη. Οι δύο 
ζωές είναι πολύ στενά συνδεδεμένες 
– η μια δεν είναι παρά μια συνέχεια 
της άλλης. — Rebecca Springer 
(1832–1904)1  

Είναι μια από τις πιο όμορφες 
ανταμοιβές αυτής της ζωής το ότι 
κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ειλι-
κρινά να προσπαθήσει να βοηθήσει 
έναν άλλον χωρίς να βοηθήσει τον 
ίδιο του τον εαυτό. — Ralph Waldo 
Emerson (1803–1882) 

Σε οποιαδήποτε μέρα, έχετε τόσες 
πολλές ευκαιρίες να εξασκηθείτε 
στην υπομονή, τις πράξεις καλο-
σύνης και τη συγχώρεση. Έχετε το 
χρόνο να κάνετε στοργικές σκέψεις, 
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Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης είχε 
πει, "Όσα παίρνεις σε χωρίζουν από 
τους άλλους· όσα δίνεις σε ενώνουν 
με τους άλλους". Η καρδιά της 
ανιδιοτέλειας είναι η γενναιοδωρία. 
Δεν βοηθάει μόνο να ενώσει την 
ομάδα, αλλά βοηθάει επίσης και να 
προωθήσει την ομάδα. — John C. 
Maxwell (γεννημένος το 1947)

Αν βάλουμε στόχο μας να ζήσουμε 
μια ζωή γεμάτη συμπόνια και ανιδι-
οτελή αγάπη, τότε ο κόσμος θα γίνει 
πραγματικά ένας κήπος όπου όλων 
των ειδών τα λουλούδια μπορούν 
να ανθίσουν και να μεγαλώσουν. —
Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004)

Ο καλός χαρακτήρας είναι το καλύ-
τερο μνημείο. Εκείνοι που σας έχουν 
αγαπήσει και έχουν λάβει βοήθεια 
από σας θα σας θυμούνται όταν τα 
“μη με λησμονείς” λουλούδια έχουν 
μαραθεί. Χαράξτε το όνομά σας στις 
καρδιές, όχι στο μάρμαρο. — Charles 
Spurgeon (1834–1892)

Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώστε. 
— Ματθαίου 10:8 

Δεν προσποιούμαι ότι σου χαρίζω 
ένα τέτοιο ποσό· απλά στο δανείζω. 
Όταν εσύ [...] συναντήσεις έναν άλλο 
ειλικρινή άνθρωπο σε παρόμοια 
δυστυχία, πρέπει να με ξεπληρώσεις 
με το να δανείσεις αυτό το ποσό 
σ' αυτόν· παραγγέλλοντάς του να 
ξεφορτωθεί το χρέος με μία παρόμοια 
ενέργεια, όταν θα έχει τη δυνατότητα 
και έρθει αντιμέτωπος με μια άλλη 
ευκαιρία. Ελπίζω ότι ίσως έτσι να 
περάσει από πολλά χέρια. ... Αυτό 
είναι ένα τέχνασμα δικό μου για 
να κάνω ένα μεγάλο καλό με λίγα 
χρήματα. — Benjamin Franklin 
(1706–1790), σε ένα γράμμα προς τον 
Benjamin Webb ■

στην άλλη. Το καλό παράδειγμα το 
ακολουθούν κι οι άλλοι. Μια απλή 
πράξη καλοσύνης βγάζει ρίζες προς 
όλες τις κατευθύνσεις και οι ρίζες 
βλασταίνουν και γίνονται νέα δέντρα. 
Το σημαντικότερο έργο που κάνει 
η καλοσύνη στους άλλους είναι 
ότι τους κάνει και αυτούς καλούς. 
— Amelia Earhart (1897–1937 
[πιθανόν])

Οι περισσότεροι από εμάς πιθανόν 
να προσδοκάμε  λίγο περισσότερη  
προσοχή από τους άλλους στα 
γενέθλιά μας και σε άλλες ξεχωριστές 
περιστάσεις. Όμως δεν σε κάνει να 
νοιώσεις ιδιαίτερα αγαπητός όταν, 
από το πουθενά, κάποιος κάνει κάτι 
τρυφερό για σένα για κανένα άλλο 
λόγο παρά μόνο επειδή αυτός ή αυτή 
σε αγαπάει;

Γιατί δεν κάνεις το ίδιο για τους 
άλλους; Αν καθίσεις να το σκεφτείς, 
πιθανόν να εκπλαγείς από τα πόσα  
προνοητικά, μικρά πράγματα θα 
μπορούσες να βρεις να κάνεις για 
τους άλλους που δεν θα κόστιζαν 
σχεδόν τίποτα και απαιτούν ελάχιστο 
χρόνο. Θέλεις να μεταμορφώσεις τις 
σχέσεις σου με την οικογένεια, τους 
φίλους και τους συνεργάτες σου; Γίνε 
μια αυθεντία της πεντάλεπτης χάρης.  
— Shannon Shaylor3
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Μια από τις αγαπημένες μου 
ιστορίες στην Βίβλο είναι επίσης 
και ένα φως καθοδήγησης για μένα από 
τότε που πρωτοάρχισα να εργάζομαι σαν 
εθελόντρια σε ξένες χώρες το 1978. Από 
τότε και μετά, έχει χρησιμεύσει τόσο σαν 
μια υπόσχεση στην οποία μπορώ να στη-
ριχθώ αλλά και σαν μια υπενθύμιση την 
οποία δεν μπορώ να αγνοήσω.

Να πώς έχει η ιστορία: Ο Θεός είχε 
στείλει ανομβρία για να τιμωρήσει το 
Ισραήλ για την ασέβειά τους, και ο χεί-
μαρρος κοντά στον οποίο κατασκήνωνε 
ο Ηλίας είχε στερέψει καθώς επίσης 
είχαν τελειώσει και τα τρόφιμά του. Ο 
Θεός του είπε να ταξιδέψει σε μια κωμό-
πολη που ονομαζόταν Σαρεπτά όπου θα 
συναντούσε μια χήρα με καλή καρδιά 
και πίστη στο Θεό και η οποία θα προ-
μήθευε για τις ανάγκες του ενώ αυτός 
συνέχιζε την υπηρεσία του.

Καθώς ο Ηλίας πλησίασε στην πόλη, 
συνάντησε μια γυναίκα που μάζευε 
ξυλαράκια κοντά στην πύλη της πόλης 
και ένοιωσε πως ήταν αυτή για την  
οποία του είχε μιλήσει ο Θεός. Κουρα-
σμένος και πεινασμένος, της ζήτησε λίγο 
νερό και ένα κομμάτι ψωμί.

Αυτή τον κοίταξε με δυσπιστία και 
του εξήγησε πως δεν της είχε απομείνει 
καθόλου ψωμί και είχε μόνο λίγο αλεύρι 
και λάδι για να ψήσει ένα τελευταίο 
καρβέλι για τον εαυτό της και το γιο της. 
Περίμενε ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο 
τους γεύμα πριν πεθάνουν από την πείνα.

Τότε ο Ηλίας της ζήτησε μια απί-
στευτη χάρη: "Κάνε πρώτα σε μένα μια 
μικρή πίτα και φέρ' την σε μένα, και 
έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για 
τον γιο σου". Κατόπιν την διαβεβαίωσε 
πως ο Θεός θα ευλογούσε αυτήν την 
θυσιαστική και ανιδιοτελή πράξη: "Το 
πιθάρι με το αλεύρι δεν θα αδειάσει, 
ούτε το κιούπι με το λάδι θα ελαττω-
θεί, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο 
Κύριος θα δώσει βροχή επάνω στο πρό-
σωπο της γης".1 Η χήρα έπραξε όπως 
της ζήτησε ο Ηλίας, και όπως ήταν ανα-
μενόμενο, η Βίβλος αναφέρει πως από 
τότε και μετά, το αλεύρι της και το λάδι 

TΟ ΚΙΟΥΠΙ ΜΕ 
ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ΜΕ ΤΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

1. Βασιλέων Α΄ 17:14
2. βλ. Βασιλέων Α΄ 17:7–16.

Απο την Iris Richard
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Ο καθένας μπορεί να είναι σπουδαίος ... 
επειδή ο καθένας μπορεί να προσφέρει. 
Δεν χρειάζεται να έχεις δίπλωμα κολλε-
γίου για να προσφέρεις. Δεν χρειάζεται 
να ξέρεις γραμματική για να προσφέρεις. 
Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια καρδιά 
γεμάτη χάρη. Μια ψυχή παρακινούμενη 
από αγάπη. — Martin Luther King Jr. 
(1929–1968)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
— Άγνωστος συγγραφέας

"Πάρε αυτό και δώσ’ το στη φτωχή χήρα που ζει στην 
άκρη της πόλης", είπε ο ηλικιωμένος Γερμανός τσαγκάρης 
στον νεαρό μαθητευόμενό του, δίνοντάς του ένα καλάθι 
με φρέσκα λαχανικά από τον κήπο. Ο τσαγκάρης εργαζό-
ταν σκληρά και συγχρόνως καλλιεργούσε τον μικρό κήπο 
του ώστε να τα βγάζει πέρα, όμως πάντα φαινόταν να 
δίνει στους άλλους ότι λίγο είχε.  

"Που βρίσκεις τη δύναμη  να δίνεις τόσα πολλά στους 
άλλους;" τον ρώτησαν.

"Τίποτα δεν δίνω στους άλλους!" είπε. "Τα δανείζω 
στον Θεό, και Αυτός το ξεπληρώνει με το παραπάνω. 
Ντρέπομαι που οι άλλοι νομίζουν ότι είμαι γενναιόδωρος 
όταν εγώ ξεπληρώνομαι τόσο καλά. Πριν πολύ καιρό, 
όταν ήμουν πολύ φτωχός, είδα κάποιον πιο φτωχό από 
μένα. Ήθελα να του δώσω κάτι, αλλά δεν έβλεπα πώς θα 
μπορούσα να το κάνω. Του έδωσα όμως και ο καλός μας 
Κύριος με βοήθησε. Πάντα είχα λίγη δουλειά και ο κήπος 
μου τα πάει περίφημα. Από τότε, ποτέ δεν σταμάτησα να 
το σκεφτώ ξανά όταν άκουγα ότι κάποιος είχε ανάγκη. 
Ακόμα και αν έδινα όλα όσα είχα, ο Θεός δεν με άφηνε 
να πεινάσω. Είναι όπως τα χρήματα στην τράπεζα, μόνο 
που αυτή η τράπεζα – η Τράπεζα του Ουρανού – ποτέ δεν 
χρεοκοπεί, και οι τόκοι έρχονται καθημερινά". ■

ποτέ δεν τέλειωσαν, και υπήρχε αρκετή 
τροφή για αυτήν και το γιο της σ’ όλη τη 
διάρκεια του λιμού. Ο Θεός κράτησε την 
υπόσχεσή Του.2

Καθώς αναλογίζομαι τα πολλά μου 
χρόνια αφιερωμένα στην εθελοντική 
εργασία με έναν πολύ σφιχτό προϋπολο-
γισμό, συνειδητοποιώ ότι έχω και εγώ να 
πω μια παρόμοια ιστορία. Φαίνεται πως 
σχεδόν καθημερινά δεχόμαστε αιτήματα 
ή εκκλήσεις για βοήθεια. Μερικές φορές 
είναι μια άνεργη ανύπαντρη μητέρα 
και τα παιδιά της, ή μια ομάδα από 
πάμφτωχα ηλικιωμένα άτομα που συνα-
ντάμε όταν πάμε σε αποστολικό ταξίδι 
στις αγροτικές περιοχές, ή ένας αβοή-
θητος ξένος που τον έχουν ληστέψει, ή  
πεινασμένα ορφανά που πολύ δύσκολα 
επιβιώνουν στα πάμφτωχα ορφανοτρο-
φεία, ή ένας γείτονας που ξέμεινε από 
κάτι, και ούτω καθεξής.   

Στην Κένυα, η επιλογή  να δώσεις 
ή να μην δώσεις παρουσιάζεται πολλές 
φορές καθημερινά, ακόμα και όταν εμείς 
οι ίδιοι μετά βίας τα καταφέρνουμε. Με 
επτά παιδιά δικά μου να μεγαλώσω, 
συχνά ένοιωθα ότι είχα μια θεμιτή δικαι-
ολογία να μη δώσω. Μετά όμως ένοιωθα 
τον Θεό να αγγίζει την καρδιά μου και 
να παρακινούμαι να απλώσω το χέρι μου 
και να προσπαθήσω να εκπληρώσω την 
ανάγκη.

Μέχρι και σήμερα, μετά από 35 χρό-
νια δοσίματος και πλέον, συνεχίζουμε 
να έχουμε αρκετά. Τα ράφια στην κου-
ζίνα μας είναι σαν το πιθάρι της χήρας 
με το αλεύρι που ποτέ δεν άδειασε, και 
το ντεπόζιτο της βενζίνης του αυτοκι-
νήτου μας σαν το κιούπι της με το λάδι 
που ποτέ δεν έμεινε άδειο. Ο κύκλος 
του δοσίματος έχει ανταμειφθεί με το 
να γεμίσει ξανά, κατόπιν ξεχειλίζει και 
εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε και στη 
συνέχεια γεμίζει ξανά με την καλοσύνη 
του Θεού.

Η Iris Richard είναι σύμβουλος 
στην Κένυα, όπου δραστηριοποι-
είται σαν εθελόντρια στην τοπική 
κοινότητα από το 1995. ■
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ΕΝΝΕΑ 
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Απο τον Alex Peterson

Εμπιστευ-
τείτε τον Θεό

 — Θέλει να σας φροντί-
σει και να προμηθεύσει για 
τις ανάγκες σας. "Ο δε Θεός 

μου θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη 
σας σύμφωνα με τον πλούτο του 

με δόξα διαμέσου του Ιησού 
Χριστού" (Φιλιππησίους 

4:19).

Οικονομική πίεση; Παλεύετε 
να πληρώσετε τους λογαριασμούς 
σας; Παρακάτω είναι εννέα λύσεις 
που πιθανόν μπορούν να σας βοη-
θήσουν να τα καταφέρετε.

Ζείτε 
σωστά  τόσο στην 

προσωπική σας ζωή όσο και 
στην επιχειρηματική. Οι ευλογίες 
του Θεού είναι με προϋποθέσεις. 

"Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, 
και τη δικαιοσύνη Του, και όλα αυτά 

θα σας προστεθούν" (Ματθαίου 6:33). 
“Και θα ‘ρθουν επάνω σου όλες αυτές 

οι ευλογίες και θα σε βρουν, αν 
υπακούσεις στη φωνή του 

Κυρίου του Θεού σου" 
(Δευτερονόμιο 28:2).

 

Δίνετε 
στους άλλους, 

καθώς επίσης και στο 
έργο του Θεού. Να είστε 

δίκαιοι και γενναιόδωροι με 
αυτούς που φροντίζετε. "Κάθε 

ένας ανάλογα με την προαίρεση της 
καρδιάς του, όχι με λύπη ή από 
ανάγκη· επειδή τον πρόσχαρο 

δότη αγαπάει ο Θεός"  
(Κορινθίους Βʹ 9:7). 

Εκτιμάτε 
αυτό που ήδη 

έχετε. "Ας προσφέ-
ρουμε πάντοτε θυσία 

αίνεσης στο Θεό, δηλαδή 
καρπό από τα χείλη μας 

που ομολογούν το όνομά 
Του" (Εβραίους 

13:15). 

Διαχει-
ριστείτε τα 

υπάρχοντα σας σοφά και 
σχεδιάστε από πριν. Ο Θεός 

περιμένει από μας να φροντίσουμε 
σωστά ότι μας έχει εμπιστευτεί. "Οι 

λογισμοί του επιμελή οδηγούν σίγουρα 
σε αφθονία" (Παροιμίες 21:5). “Πήγαινε 

στο μυρμήγκι, παρατήρησε τους δρό-
μους του ... ετοιμάζει την τροφή του 

το καλοκαίρι, μαζεύει τις τροφές 
του κατά τον θερισμό" 

(Παροιμίες 6:6,8).  

Ζείτε 
οικονομικά 

και αποφεύγετε τις 
σπατάλες. "Η ζωή του 
ανθρώπου δεν εξαρτά-
ται από τα υπάρχοντά 

του" (Λουκά 
12:15).

Κάντε έναν 
προϋπολογισμό  

και προσκολληθείτε σε 
αυτόν. Μην ξοδεύετε χρήματα τα 

οποία δεν έχετε για πράγματα που θα 
ήταν ωραία όμως δεν είναι αναγκαία. 

Όταν δανείζεστε ή ζείτε για το σήμερα, 
ελπίζοντας ότι θα μπορέσετε να πληρώ-
σετε το χρέος σας αύριο, αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή. 
"Αυτός που δανείζεται είναι 

δούλος του δανειστή"  
     (Παροιμίες 22:7). 

Κάντε 
το μέρος σας  

και περιμένετε το Θεό 
να κάνει τα υπόλοιπα. 

"Το οκνηρό χέρι φέρνει 
φτώχεια· πλουτίζει όμως 

το χέρι του επιμελή" 
(Παροιμίες 10:4). 

Συνεχίστε 
να προσεύχεστε.  

Μερικές φορές ο Θεός μας 
αφήνει να περάσουμε οικονομικές 

δυσκολίες ώστε να έρθουμε πιο κοντά 
Του, να Τον συμπεριλάβουμε περισσότερο 
στις καθημερινές μας δραστηριότητες, και 

να μάθουμε να εξαρτόμαστε περισσότερο από 
Αυτόν. Μπορούμε να Του δείξουμε ότι εξαρ-
τόμαστε από Αυτόν με το να προσευχόμαστε 
ειλικρινά. Όταν προσευχόμαστε με όλη μας 
την καρδιά, ο Θεός υπόσχεται να δουλέψει 

για μας. "Θα Με ζητήσετε και θα Με 
βρείτε, όταν Με ζητήσετε με όλη 

σας την καρδιά" (Ιερεμία 
29:13).■
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ΖΩΝΤΑΣ ΤΟ  
ΟΝΕΙΡΟ
Απο τον Koos Stenger

1. Φιλιππησίους 4:12

"Χρειάζομαι λεφτά – πολλά 
λεφτά!" είπε ο φίλος μου αναστε-
νάζοντας βαθιά καθώς ανακάτευε τον 
καφέ του στο τραπέζι της κουζίνας 
μας.

"Γιατί;" τον ρώτησα εγώ λίγο 
έκπληκτος. Ο φίλος μου δεν ήταν φτωχός και 
φαινόταν να έχει όλα όσα χρειαζόταν για να 
είναι αρκετά ευτυχισμένος.

Με κοίταξε λιγάκι μπερδεμένος. "Κάνω 
όνειρα, άνθρωπέ μου! Ξέρεις – ένα μεγαλύ-
τερο σπίτι και ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Τα 
πάντα στη ζωή μου φαίνονται τόσο βαρετά! 
Αλλά δεν έχω τα λεφτά να τα αλλάξω". Και 

πράγματι έδειχνε δυστυχισμένος.
Ο απόστολος Παύλος το έθεσε 

σωστά όταν είπε, "Ξέρω να περνώ 
με στέρηση, ξέρω και να έχω περίσ-
σευμα· σε κάθε τι και σε όλα είμαι 
διδαγμένος και να χορταίνω και να 

πεινάω, και να έχω περίσσευμα και να στερούμαι".1  

Το μυστικό είναι να είσαι ικανοποιημένος. Εντάξει 
συμφωνώ, είναι κάπως δύσκολο καθώς τα πάντα 
γύρω μας συνεχώς μας στέλνουν το μήνυμα πως ο 
μόνος δρόμος προς την ευτυχία είναι μέσα από πολύ 
περισσότερα από αυτά που ήδη έχουμε. Αυτό πράγ-
ματι μπορεί να κάνει τη ζωή αρκετά απογοητευτική.

Ο Άγγλος εκατομμυριούχος Jon Pedley είχε και 
αυτός μεγάλα όνειρα επίσης – και αυτός, όχι όπως ο φίλος μου, είχε καταφέ-
ρει να τα εκπληρώσει. Λεφτά, φήμη, σεβασμό – τα είχε όλα. Τον είχαν βάλει 
ακόμα και σε εξώφυλλα περιοδικών.

Όμως αποδείχθηκε ότι υπέφερε. Κάπου πίσω από το προσωπείο υπήρχε 
μια μικρή ενοχλητική φωνή που του έλεγε ότι όλα δεν ήταν όπως έδειχναν να 
είναι.Ότι υπήρχε κάτι περισσότερο στη ζωή από τον πλούτο μόνο. Μισούσε τη 
φωνή αυτή και προσπαθούσε να την πνίξει με το αλκοόλ. Μια μέρα ήπιε τόσο 
πολύ που τράκαρε με το αυτοκίνητό του. Κατέληξε σε κώμα για έξη εβδομάδες.   

Όμως αυτό δεν ήταν το τέλος.
Όταν τελικά ξύπνησε μετά από έξη εβδομάδες, δεν άντεχε άλλο. Είδε 

ότι έπρεπε να αλλάξει. Και τι αλλαγή έκανε! Έδωσε την καρδιά του στο 
Θεό και τα περισσότερα λεφτά του σε αγαθοεργίες. Μετά ταξίδεψε στην 
Ουγκάντα, έζησε σε μια καλύβα από λάσπη ανάμεσα στους φτωχούς και 
άνοιξε ένα ορφανοτροφείο για χαμένα παιδιά. 

Δεν είναι η αποστολή του καθενός να πουλήσει όλα του τα εγκόσμια 
υπάρχοντα και να ζήσει σε πρωτόγονες συνθήκες, όμως η ιστορία του 
Jon Pedley είναι μια καλή απεικόνιση του πώς η αληθινή και διαρκής 
ευτυχία δεν βρίσκεται στη συσσώρευση χρημάτων και υπαρχόντων.  

Ο Koos Stenger είναι ανεξάρτητος συγγραφέας στην 
Ολλανδία. ■
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Οι διαφημίσεις γενικά, 
παρουσιάζουν περισσό-
τερα από ότι το είδος προς 
πώληση.  Μια διαφήμιση για μια 
πλαστική φουσκωτή πισίνα μπορεί 
να δείχνει μια χαρούμενη οικογένεια 
να περνάει υπέροχα πλατσουρίζοντας 
στο νερό. Όταν όμως αγοράσεις την 
πισίνα, θα πάρεις και τη χαρούμενη 
οικογένεια μαζί;

Όταν σκεφτόμουνα να πάρουμε 
μια τέτοια πισίνα για τους γιους μου, 
έπρεπε να τους εξηγήσω ότι υπήρ-
χαν και άλλες λεπτομέρειες στην 
υπόθεση. Για παράδειγμα, μετά 
από μια διασκεδαστική μέρα πλα-
τσουρίζοντας, το νερό στην πισίνα 
κρυώνει και βρωμίζει, και για να την 
καθαρίσεις απαιτεί αρκετή δουλειά. 
Αν δεν ξεφουσκώνουμε την πισίνα 
μετά από κάθε χρήση, το γρασίδι 
από κάτω γίνεται καφετί, μαραίνε-
ται και ίσως να αρχίσει να μυρίζει 
άσχημα. Τους προειδοποίησα ότι 
το πόση ευχαρίστηση θα έβρισκαν 
στην πισίνα εξαρτιόνταν πάρα πολύ 
από αυτούς τους ίδιους και από το 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ!
Απο την Chalsey Dooley

πόσο πρόθυμοι θα ήταν να κρατούν 
την πισίνα καθαρή, να περιμένουν 
τον κατάλληλο καιρό, και να κάνουν 
υπομονή ενώ τη φουσκώνουμε και 
τη γεμίζουμε με νερό. 

Το ίδιο ισχύει και με τα Lego. 
Όταν τα αγόρια μου βλέπουν μια 
διαφήμιση με τα μικρά, έντονα χρω-
ματιστά τουβλάκια, ενθουσιάζονται 
αμέσως να συναρμολογήσουν το 
διαστημόπλοιο ή το αεροπλάνο. 
Όμως άσχετα από το πώς φαίνονται 
οι εικόνες και πόση διασκέδαση 
φαίνεται να έχουν τα παιδάκια στην 
διαφήμιση, στην πραγματικότητα  η 
ευτυχία δεν θα έρθει από τα παιχνί-
δια Lego – αυτό είναι κάτι που οι 
ίδιοι οι παίκτες των Lego πρέπει να 
προμηθεύσουν.

Όταν οι κατασκευές τους διαλύο-
νται – όπως τελικά συμβαίνει με όλες 
τις κατασκευές Lego – τα αγόρια μου 
χρειάζονται ικανότητα ανάκτησης 
της χαράς και του κεφιού για να μην 
ενοχληθούν τόσο, όπως επίσης και 
την επιμονή να αρχίσουν ξανά. Αυτές 
οι ιδιότητες δεν περιλαμβάνονται στο 
κουτί με τα Lego, αλλά χωρίς αυτές 
θα υπάρξει απογοήτευση αντί για 
χαμόγελα.  

Τα πράγματα, οι καταστάσεις και 
τα υλικά αντικείμενα δεν μπορούν 
από μόνα τους να φέρουν ευτυχία. 
Δεν υπάρχει κανένα κατάστημα που 
να πουλάει "χαρά". Αυτή πηγάζει από 
μέσα μας, από μια ζωή μοιρασιάς και 
καλοσύνης, και από τον Ιησού, την 
πηγή της αγάπης. Αυτός μπορεί να 
μας βοηθήσει να σκεφτόμαστε περισ-
σότερο τους άλλους από τους εαυτούς 
μας. "Μου φανέρωσες τον δρόμο της 
ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το 
πρόσωπό Σου· τερπνότητες βρίσκο-
νται στα δεξιά Σου παντοτινά".1

Απολαύστε την πισίνα αν έχετε 
μια, αλλά μην ξεγελιέστε από τις 
αστραφτερές διαφημίσεις. Η ζωή 
είναι αυτό που την κάνετε να είναι. 
Με χαρά στην καρδιά, τα υπόλοιπα 
είναι έξτρα.

Η Chalsey Dooley είναι 
συγγραφέας εμπνευστικών 
δημοσιευμάτων για παιδιά 
και παιδαγωγούς και είναι 
εκπαιδευτικός-μητέρα 
πλήρους απασχόλησης στην 
Αυστραλία. Επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της στο www.
nurture-inspire-teach.com. ■1. Ψαλμός 16:11
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Δεν προκαλεί έκπληξη το 
ότι η Βίβλος έχει εμπνεύσει 
αμέτρητους καλλιτέχνες·   
το κείμενο της είναι γεμάτο με 
ζωντανές παραστάσεις.  Για παρά-
δειγμα, πάρτε αυτό το εδάφιο: " 
Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο· 
τρώτε και δεν χορταίνετε· πίνετε 
και δεν ευχαριστιέστε· ντύνεστε 
και δεν θερμαίνεστε· κι αυτός που 
μισθοδοτείται, μισθοδοτείται για 
ένα τρυπημένο βαλάντιο".1 Είναι 
τόσο αληθινό σήμερα όσο ήταν δύο 
χιλιετίες πριν και εύκολα μπορούμε 
να φανταστούμε για το τι μιλούσε ο 
προφήτης Αγγαίος: Έλλειψη ικανο-
ποίησης στην εργασία, ο αγώνας να 
τα βγάλουμε πέρα, μάταιες προσπά-
θειες να είμαστε μέσα στη μόδα, τη 
φθίνουσα αξία των χρημάτων.

Τώρα ας πάμε στον Εκκλησια-
στή: "Καλύτερα μια δραξιά γεμάτη 
ανάπαυση παρά δύο γεμάτες μόχθο 
και θλίψη πνεύματος".2 Αυτό είναι 
(στην κυριολεξία) μια εικόνα κίνη- 
σης. Φανταστείτε το ένα χέρι γεμά- 
το με το αγαπημένο σας σνακ, όπως 
φιστίκια, κομματάκια από φρούτα 
ή σοκολάτα. Μπορείτε να το φάτε 
με ευχαρίστηση. Τώρα φανταστείτε 
και τα δύο χέρια γεμάτα με νομί-
σματα που προσπαθείτε να τα 
κρατήσετε από το να πέσουν στο 
πάτωμα ενώ αρπάζετε ένα σχοινί 
για να ελέγξετε το πανί του ιστιο-
πλοϊκού σας.  

Αν και χρειάζεται να δουλέ-
ψουμε για να διασφαλίσουμε 
"τροφές και σκεπάσματα",3  και 
είναι ένα δώρο του Θεού το να μπο-
ρούμε να τρώμε, να πίνουμε και να 
απολαμβάνουμε τους καρπούς των 
προσπαθειών μας4 το να "κυνηγάμε 
τον άνεμο" πάει πέρα από αυτό. Η 
ικανοποίηση έρχεται όταν μαθαί-
νουμε να ευχαριστούμε το Θεό 
και για ότι έχουμε και για ότι δεν 
έχουμε. – Και αυτό είναι το μυστικό 
του να είσαι ευχαριστημένος.5

"Η ικανοποίηση είναι ένα από 
τα λουλούδια του ουρανού και αν 
θέλουμε να την έχουμε, θα πρέπει να 
την καλλιεργήσουμε. ... ο Παύλος 
αναφέρει, ''Έμαθα να αρκούμαι σε 
όσα έχω'6 [υπονοώντας ότι] κάποτε 
δεν ήξερε πώς να το κάνει αυτό. 
Πέρασε μερικές δυσκολίες για να 
φτάσει στο μυστήριο αυτής της 
μεγάλης αλήθειας”. — Charles 
Spurgeon (1834–1892)

Αγαπημένε μου Ιησού, έχεις κάνει 
το κάθε τι όμορφο στον καιρό του.7 

Δώσε μου τη χαρά να ζω την κάθε 
στιγμή, ευχαριστώντας Εσένα για τις 
προμήθειές Σου, όχι μόνο για τις υλι- 
κές ανάγκες, αλλά επίσης και για την 
αγάπη και την πίστη που προσφέρεις 
σε όλους όσους προσφεύγουν σε Σένα. 
Βοήθησέ με να γνωρίσω την πραγμα-
τικότητα της υπόσχεσής Σου, "Αρκεί 
σε σένα η χάρη Μου".8 Να είσαι το 
επίκεντρό μου και η εστίασή μου, 
ώστε η καρδιά μου να είναι γαλήνια. 

Η Abi May είναι ανεξάρτητη 
συγγραφέας και εκπαιδευτικός 
στη Μεγάλη Βρετανία.  ■

1. Αγγαίος 1:6
2. Εκκλησιαστής 4:6
3. Τιμόθεου Α΄ 6:8 
4. βλ. Εκκλησιαστής  3:13.
5. βλ. Παροιμίες 13:25 και Τιμόθεου Α΄ 6:6.
6. Φιλιππησίους 4:11
7. βλ. Εκκλησιαστή 3:11.
8. Κορινθίους Β΄ 12:9

Λoυλoύδια τoυ Oυρανού 
Στιγμες Ηρεμιας  
Απο την Abi May
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1. Μάρκου 10:27

2. Φιλιππησίους 4:19

3. Μάρκου 11:24

4. Ματθαίου 6:33

ο παραγοντας  ΘΕΌΣ
Σχεδόν ο καθένας στον κόσμο βιώνει οικονομική πίεση κάποια στιγμή, όμως μερικοί 
άνθρωποι την αντιμετωπίζουν καλύτερα από άλλους. Συχνά η διαφορά δεν έγκειται 
τόσο στις περιστάσεις αυτών των ανθρώπων, αλλά σε ποιόν προσφεύγουν για βοήθεια. 
Το μυστικό για να ξεπεράσεις τα οικονομικά προβλήματα είναι στην ουσία το μυστικό 
για να ξεπεράσεις οποιοδήποτε πρόβλημα: Κάνε ότι μπορείς και μετά στηρίξου πάνω 
στον "παράγοντα Θεό".

Είπα στους μαθητές Μου πριν πολύ καιρό, "Στους ανθρώπους είναι αδύνατο, όχι 
όμως και στο Θεό· επειδή τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό".1 Ο παράγοντας Θεός μπορεί 
να αλλάξει τα πάντα! Όταν εφαρμόζεις τον παράγοντα Θεό, τα πάντα γίνονται δυνατά 
για σένα επίσης, επειδή η πίστη στο Θεό και τις υποσχέσεις Του υπερισχύουν του 
ακατόρθωτου.

Εδώ είναι μερικές υποσχέσεις στις οποίες μπορείς να στηριχθείς: "Ο δε Θεός μου θα 
εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας σύμφωνα με τον πλούτο Του με δόξα".2 "Όλα όσα ζητάτε 
καθώς προσεύχεστε, πιστεύετε ότι τα παίρνετε, και θα γίνουν σε σας".3 "Ζητάτε πρώτα 
τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και όλα αυτά θα σας προστεθούν".4

Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά Μου, γι' αυτό έχω όλα τα πλούτη του σύμπαντος 
στη διάθεσή Μου, και νοιάζομαι για την ευτυχία και την ευημερία σου. Αρχίστε λοιπόν 
να κάνετε ότι μπορείτε και μετά εφαρμόστε τον παράγοντα Θεό, ζητώντας από Μένα να 
επέμβω και να κάνω ότι δεν μπορείτε να κάνετε εσείς.  
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