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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 .

Ο ΘΕΟΣ ΚΆΝΕΙ  
ΚΆΤΙ ΚΆΙΝΟΎΡΓΙΟ 
Ανανέωση, αναγέννηση, ανα-  
δημιουργία

Άνακαλύπτοντας το  
Σιδηροδρομικό Σταθμό 
Ένα οδοιπορικό πίστης

Άκούγοντας και         
για τις δυο μας
Ένας ξεχωριστός 
προσκεκλημένος
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Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή  Α Π Ό  ΤΌ Ν 
ΣΥ Ν ΤΑ Κ Τ Ή
Πο ιός  ε ί να ι  Αυ τός ;

Λίγο μετά αφότου ο Ιησούς είχε θεραπεύσει "μεγάλα 
πλήθη" και είχε ταΐσει 4.000 άτομα με επτά καρβέ-
λια και λίγα ψάρια,1 ρώτησε τους μαθητές Του τι 
έλεγε ο κόσμος για Αυτόν. Του ανέφεραν πως μερι-
κοί πίστευαν ότι Αυτός ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, 

άλλοι ότι ήταν ο Ηλίας ή ο Ιερεμίας ή ένας από τους άλλους προφήτες από 
παλιά που είχε επιστρέψει από τους νεκρούς. Αυτές οι απαντήσεις έδειχναν ότι 
οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν τον Ιησού σε υψηλή εκτίμηση και Τον θεω-
ρούσαν σαν ένα σπουδαίο προφήτη, αλλά ήταν ακόμα μακριά από την 
πραγματικότητα!

Κατόπιν ο Ιησούς τους ρώτησε, "Εσείς ποιός λέτε ότι είμαι;" Μπορούμε να 
φανταστούμε το σκηνικό – οι μαθητές να χαμηλώνουν τα κεφάλια τους ή να 
κοιτάνε ο ένας τον άλλον, αβέβαιοι για το τι να απαντήσουν. Τότε ο Σίμωνας 
Πέτρος, προφανώς ο πιο εκδηλωτικός από τους αποστόλους, πήρε το θάρρος 
και σωστά προσδιόρισε την αληθινή ταυτότητα του Ιησού και το σκοπό Του 
"Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού".2 

Σε όλη τη Βίβλο, ο Ιησούς απεικονίζεται με διαφόρους τρόπους – μεταξύ 
άλλων, το Φως του Κόσμου,3 ο Καλός Ποιμένας,4 ο ζωντανός Θεός,5 ο φίλος 
μας,6 και ο Σωτήρας μας.7 

Ανεξάρτητα από το πώς περιγράφεται ο Ιησούς, αυτό που είναι αληθινά 
υπέροχο είναι ότι ο καθένας μας μπορεί να Τον βιώσει με τον δικό του τρόπο. 
Ο Ιησούς μας συναντά εκεί που είμαστε και συχνά εκδηλώνει τον Εαυτό Του 
στον καθένα μας με τους τρόπους που εμείς χρειαζόμαστε ή που θα μπορέσου-
με καλύτερα να καταλάβουμε σαν ξεχωριστά άτομα. 

Αντί να προσπαθήσω να παραθέσω ένα συγκεκριμένο όραμα για τον Ιησού 
ή το έργο Του, με αυτό το τεύχος του Activated ελπίζω να σας βοηθήσω να 
δυναμώσετε στην προσωπική σας σχέση με Αυτόν που πάντα θα σας αγαπά και 
θέλει το καλύτερο για σας.8 

Εσείς ποιός λέτε ότι είναι Αυτός;
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Νομίζω πως ένα από τα κύρια 
πράγματα που με κάνουν να 
θέλω να είμαι όσο πιο κοντά 
μπορώ στον Ιησού είναι τα προ-
σωπικά αγγίγματα της αγάπης Του 
που μου δίνει. 

Αυτός κάνει ξεχωριστά πράγματα 
στη ζωή του καθενός μας – μερικές 
φορές τα παρατηρούμε, πολλές φορές 
δεν το κάνουμε και άλλες φορές τα 
παρατηρούμε όμως δεν Του τα ανα- 
γνωρίζουμε. Αυτό πρέπει να Τον λυπεί, 
όμως ο Ιησούς μας αγαπά τόσο πολύ 
και δεν τα παρατάει. Συνεχώς σε όλη  
τη διάρκεια της ζωής μας, συνεχίζει  
να μας δείχνει και να μας λέει αυτές  
τις δύο όμορφες λέξεις: Σας αγαπώ!

Όταν ήμουν έφηβη και πάλευα με 
μυριάδες από δυνατά συναισθήματα  
και έντονη μοναξιά, ένοιωθα την ανά-
γκη να νοιώσω αυτή την αγάπη με ένα 
χειροπιαστό τρόπο. Μια μέρα, είδα 
στην άκρη του δρόμου τον πιο χαρι- 
τωμένο, τον πιο αξιολάτρευτο μικρο-
σκοπικό πανσέ. Το άνθος του δεν  
ήταν μεγαλύτερο από το νύχι μου και  
ο βλαστός του όσο το δάχτυλο του  
χεριού μου. Τον έκοψα και κρατώντας 
τον προσεκτικά, πήγα σπίτι όπου τον 
τοποθέτησα μέσα σε ένα χάρτινο 
κύπελλο πάνω στο κομοδίνο μου. 
Πέρασε μια βδομάδα και αυτός ήταν 
ακόμα χαρωπός και λαμπερός όπως 

όταν τον πρωτοπήρα από τον δρόμο. 
Ήμουνα χαρούμενη.

Τότε συνέβη το πιο περίεργο 
πράγμα – κάτι που δεν έγινε "ποτέ 
πριν ούτε μετά" σύμφωνα με την 
εμπειρία μου. Από το μικροσκοπικό 
βλαστό του πανσέ άρχισαν να βγαί-
νουν ρίζες οι οποίες σύντομα έγιναν 
μακρύτερες και πιο δυνατές. Τον 
φύτεψα σε μια γλάστρα και τον είδα 
να μετατρέπεται σε ένα φυτό με πολ-
λά άλλα άνθη. Ήμουν κατάπληκτη 
καθώς επίσης και καθησυχασμένη 
ότι ο Δημιουργός μου – αυτός που 
έκανε τον πανσέ μου να μεγαλώσει 
από το τίποτα – ήταν μαζί μου και με 
έπλαθε μέσα από τις δυσκολίες που 
περνούσα και έσπερνε άνθη χαράς 
στο δρόμο μου.

Καθώς οι μέρες, οι μήνες, τα χρό-
νια – μάλιστα και οι δεκαετίες – πέρα- 
σαν, έμαθα να γνωρίζω καλύτερα και 
να αγαπάω τον Ιησού μέσα από τα 

αμέτρητα ξεχωριστά αγγίγματα και 
τις εκδηλώσεις της αγάπης Του.  
Πολλά απ' αυτά θα φαίνονταν εντε-
λώς ασήμαντα σε σύγκριση με όλη 
την αλλαγή και τα θαύματα που χρει-
άζονται σε ολόκληρο τον κόσμο – 
όμως έφεραν μια τεράστια αλλαγή σε 
μένα. Μου απέδειξε ότι για Αυτόν 
έχω σημασία και σε αντάλλαγμα κέρ-
δισε την αγάπη μου για πάντα. Όπως 
έγραψε και ο απόστολος Ιωάννης, 
"Εμείς Τον αγαπούμε, γιατί πρώτος 
Αυτός μας αγάπησε".1

Η Chalsey Dooley είναι συγ- 
γραφέας εμπνευστικών 
δημοσιευμάτων και είναι 
εκπαιδευτικός-μητέρα πλή-
ρους απασχόλησης στην 
Αυστραλία. Επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της στο http://
www.nurture-inspire-teach.
com.■                                                                                   1. Ιωάννη Α΄ 4:19
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ΑΓΓΙΓΜΑ  
AΓAΠHΣ
Απο την Chalsey Dooley



ΑΚΟΎΓΟΝΤΑΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΎΟ ΜΑΣ

Ήταν προς το τέλος της αγω-
νιστικής περιόδου. Η ομάδα 
μπάσκετ του Μαϊάμι (Χητ) ήταν 
μπροστά με 2-1 ενάντια στους Λέι-
κερς, ενώ ο τέταρτος αγώνας θα 
παιζόταν εκείνο το απόγευμα. Εγώ 
ήμουν απασχολημένη. Πάντα ήμουν 
απασχολημένη, όμως σήμερα η 
αδελφή μου είχε προσκαλέσει κόσμο 
για γεύμα και η λέξη απασχολημένη 
είχε πάρει μια εντελώς νέα διάσταση.

Είχε πολλούς φίλους. Αστείο δεν 
ακούγεται το πώς η μικρότερή σου 
αδελφή φαίνεται να έχει πάντα περισ-
σότερους φίλους από σένα; Όχι πως 
με ένοιαζε και τόσο για τους φίλους 
της – όμως από την άλλη, ακόμα θα 
ήθελα να κάνω καλή εντύπωση. Και 
η καλή εντύπωση απαιτεί πολύ 
δουλειά.

Η σαλάτα ήταν έτοιμη –  αγορα-
σμένη έτοιμη σε πακέτο, αν και δεν 
νομίζω ότι θα το πρόσεχαν. Εντού-
τοις, οι μπριζόλες ήταν ακόμα παγω-
μένες, η κουζίνα είχε τα χάλια της, οι 
πατάτες βρισκόταν ακόμα πάνω στον 
πάγκο και κάποιος είχε ξεχάσει να 
πλύνει τα πιάτα από το πρωινό.

Τέλος πάντων. Σιγοψιθύρισα μια 
ευλογία για αυτόν που εφεύρε το 
φούρνο μικροκυμάτων, φόρεσα την 
αγαπημένη μου ροζ ποδιά και έψαξα 
μέσα στα ακατάστατα συρτάρια για 
να βρω τον αποφλοιωτή. Η μέρα είχε 
ξεκινήσει στραβά και ήλπιζα ότι ο 
αγώνας μπάσκετ αργότερα θα μου 
έφτιαχνε τη διάθεση. Δεν υπήρχε 
περίπτωση να τον χάσω! Μερικοί 
γνωστοί έλεγαν ότι θα έπρεπε να παρα- 
κολουθώ το γυναικείο ΝΒΑ ή το 

Απο την Joe Johnston
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Για τον Χριστιανό, ο ουρανός είναι εκεί που είναι ο Ιησούς. Δεν χρειάζεται να 
υποθέτουμε το με τι θα μοιάζει ο ουρανός. Είναι αρκετό να ξέρουμε ότι θα 
είμαστε παντοτινά μαζί Του. Όταν αγαπάμε κάποιον με όλη μας τη καρδιά, 
ή ζωή αρχίζει όταν είμαστε μαζί με εκείνο το άτομο· μόνο με τη δική του 
συντροφιά νοιώθουμε πραγματικά και αληθινά ζωντανοί. Το ίδιο και με το 
 Χριστό. Σε αυτό το κόσμο η επαφή μας μαζί Του είναι σκιώδης επειδή μπο- 
ρούμε να δούμε μόνο μέσα από ένα θαμπό γυαλί. Είναι σπασμωδική επειδή 
είμαστε αδύναμες δημιουργίες και δεν μπορούμε να ζούμε πάντα στα ύψη. 
Όμως ο καλύτερος ορισμός είναι να πούμε πως ο ουρανός είναι εκείνο το 
μέρος όπου θα είμαστε πάντα με τον Ιησού και όπου τίποτα δεν θα μας 
χωρίζει πια από Αυτόν.  — William Barclay (1907–1978)

κανάλι για ψώνια από το σπίτι, όμως 
εγώ πάντα ήμουν αγοροκόριτσο.

Κάπου ανάμεσα στο ξεβούλωμα 
του νεροχύτη και στην αναζήτηση για 
τη σκούπα, άκουσα την αδελφή μου 
να ανοίγει την πόρτα και να πηγαίνει 
κατευθείαν στο σαλόνι με το φίλο 
της. Ήξερα ότι έπρεπε να βρίσκομαι 
και εγώ εκεί μαζί τους, συζητώντας, 
όμως εγώ είχα πολλά να κάνω. Και 
από όσο γνώριζα την αδελφή μου, 
αυτή μπορούσε να ακούσει και για 
τις δύο μας. Δεν είναι τεμπέλα – 
πραγματικά δεν είναι. Όμως κάθε 
φορά που έρχεται αυτός, ξαφνικά την 
πιάνει μια τεμπελιά και παρατάει τα 
πάντα για να είναι μαζί του!

Όχι εγώ, όμως! Δεν είναι σωστό 
ενώ το σπίτι είναι χάλια, εγώ να 
κάθομαι με κάποιον άλλο. Και εκτός 
αυτού, οποιοσδήποτε που αξίζει το 
χρόνο μου θα πρέπει να εκτιμάει μια 
κοπέλα που μπορεί και τα έχει όλα 
υπό έλεγχο.

Το μπολ με τη σαλάτα γλίστρησε 
απ’ τα χέρια μου! Τι κάνω τώρα; 
Μπορείς να σερβίρεις προσκεκλη- 
μένους σε πλαστικό μπολ; Τα πορτο-
καλί κομμάτια από γυαλί θρυμματί-
ζονταν κάτω από τα παπούτσια μου 
και εγώ ακόμα δεν μπορούσα να βρω 

την σκούπα! Έσκυψα να μαζέψω τα 
μεγαλύτερα κομμάτια και έκοψα το 
δάκτυλο μου με κάτι. Το αίμα πήγε 
στον καρπό μου και μετά μέσα στο 
μανίκι μου. Το δυνατό γέλιο της Μαρί-
ας ήρθε μέσα στην κουζίνα από το 
σαλόνι – αναμφίβολα περνούσε όμορ-
φα με το φίλο της.

Η πετσέτα ήταν βρεγμένη και βρώ-  
μικη, και μια-δύο πατάτες έπεσαν στο 
πάτωμα καθώς τις μετέφερα απότομα 
Ο νεροχύτης ξεχείλιζε στον πάγκο και 
στο πάτωμα. Ο κόσμος στριφογύριζε. 
Γιατί πηγαίνανε όλα στραβά;

"Μάρθα".
Μα τι θέλουν από μένα; Πήγα βια-

στικά στο σαλόνι. 
"Κύριε!" είπα. "Δεν σε νοιάζει που 

η αδελφή μου με άφησε μόνη μου να 
σε φροντίσω;” Την έδειξα με το χέρι 
μου. “Δεν μπορείς να της πεις να με 
βοηθήσει λίγο;"

Αυτός σηκώθηκε και άγγιξε τον 
καρπό μου. "Μάρθα, δυσανασχετείς 
για πολλά. Ξέρω ότι έχεις χιλιάδες 
πράγματα στο μυαλό σου, όμως το πιο 
σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή δεν 
είναι το να φροντίσεις εμένα. Το να 
ακούς εμένα – αυτό που επέλεξε να 
κάνει η αδελφή σου – είναι το πιο 
σημαντικό πράγμα. Δεν προσμένεις 

από μένα να της το στερήσω, σωστά;"
Κούνησα το κεφάλι μου και κοίτα-

ξα στο πάτωμα. "Όχι". Ξεροκατάπια. 
"Μάλλον όχι".

Το αίμα είχε σταματήσει. Το κόψι-
μο στο δέρμα μου είχε κλείσει ως εκ 
θαύματος.

"Κάθισε μαζί μας", είπε. "Άκου 
αυτά που έχω να πω". Τα μάτια του 
ζαρώσανε στις άκρες καθώς χαμογέ-
λασε. "Σε παρακαλώ;"

Ο αδελφός μας θα γύριζε σπίτι 
όπου να ‘τανε από τη θεραπεία που 
έκανε στο Νοσοκομείο του Αγίου 
Λαζάρου και η κουζίνα ήταν – ακόμη 
– χάλια. Όμως το πιο σημαντικό 
πράγμα...

Στριμώχτηκα μαζί τους στο καθι-
στικό  της αγάπης μαζί με την αδελφή 
μου και τον φίλο της. Άκουσα αυτά 
που είχε να πει.

Δεν πρόσεξα ότι ο φούρνος μικρο-
κυμάτων άρχισε να χτυπάει. Ξέχασα 
εντελώς τον μεγάλο αγώνα που θα 
άρχιζε σε λίγα λεπτά.

Ήμουν απασχολημένη.

Η Joe Johnston είναι μπλόγκερ 
στο Μεξικό. Αυτή η ιστορία 
είναι μια άλλη εκδοχή του 
Λουκά 10:38-42. ■ 
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Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο 
για το πώς το άκουσμα ορι-
σμένων λέξεων μπορεί να 
επηρεάσει τα συναισθήματά 
μας. Αναμφίβολα, λέξεις όπως 
δέχομαι, άφθονα, αγκαλιάζω, λάμπω, 
χιούμορ, γέλιο, παιχνίδι, άφησαν τα 
άτομα που υποβλήθηκαν στο πείρα-
μα με ένα θετικό συναίσθημα. Με 
τον ίδιο τρόπο, το άκουσμα του ονό-
ματος κάποιου που αγαπάμε μπορεί 
να μας κάνει να νοιώσουμε χαρούμε-
νοι. Δοκιμάστε το! Κλείστε τα μάτια 
σας και πείτε το όνομα κάποιου που 
αγαπάτε πολύ. Δεν σας έκανε να 
χαμογελάσετε;

Όταν ακούω τη λέξη "Ιησούς", με 
κάνει και χαμογελώ. Το άκουσμα και 
μόνο του ονόματός Του μου υπενθυ-
μίζει όλα όσα είναι Αυτός – ο στενό-
τερος φίλος μου, ένας πανταχού 
παρών οδηγός και συνείδηση, η πηγή 
της δύναμής μου και ένας αληθινά 
έμπιστος που γνωρίζει ακόμα και 
τους πιο ενδότερους φόβους μου, τις 
ελπίδες και τις σκέψεις μου.

Η Βίβλος μας ενθαρρύνει να  
προσευχόμαστε για το κάθε τι.1 Προ-
σπαθώ να ακολουθήσω αυτή τη συμ-
βουλή κυριολεκτικά και, σαν 
αποτέλεσμα, ο Ιησούς αναλαμβάνει 
πολλούς ρόλους στη ζωή μου. Γίνε-
ται ο οικονομικός μου σύμβουλος 
που με βοηθά να προϋπολογίσω μια 
μεγάλη αγορά. Γίνεται ο μεσίτης ακι-
νήτων όταν ψάχνω για το σωστό  
σπίτι. Γίνεται ακόμα και ο σεφ όταν 
πρέπει να μαγειρέψω για πολλά άτο-
μα. Και νοιώθω πως αυτό είναι που 
θέλει κι Αυτός – να είναι μέρος από 
το κάθε τι στη ζωή μου. 

Πριν λίγες μέρες, έπρεπε να 
πάρω μια σοβαρή προσωπική από-
φαση. Οτιδήποτε αποφάσιζα θα 
ήταν τελεσίδικο και θα είχε μακρο-
χρόνιες επιπτώσεις. Ένοιωθα μέσα 
μου την πίεση και την ευθύνη να 
αυξάνουν. Καθώς προσπαθούσα να 
φτάσω σε ένα συμπέρασμα, ξαφνικά 
άκουσα μια φωνή μέσα μου να λέει, 
Γιατί ανησυχείς; Ο Ιησούς είναι εδώ! 
Το άκουσμα του ονόματός Του άλ- 
λαξε όλη μου την διάθεση. Θυμήθη-
κα ότι ο Ιησούς ήθελε να με βοηθή-
σει να αποφασίσω και αν Του το 
ζητούσα, μπορούσα να εμπιστευτώ 

ότι θα με καθοδηγούσε στο σωστό 
αποτέλεσμα. 

Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό 
μου να σιγοτραγουδάει κάτι που έμα-
θα όταν ήμουν μικρή. Ο αγαπημένος 
μου στίχος λέει: "Υπάρχει δύναμη, 
δύναμη στο όνομα του Ιησού". Με 
το πέρασμα των χρόνων, συνειδητο-
ποίησα πόσο αληθινό είναι αυτό. 
Όλοι μας έχουμε ωραία ονόματα. Οι 
γονείς μας, μας έδωσαν όμορφα ονό-
ματα με την ελπίδα ότι θα ανταπο-
κριθούμε στην αξία τους. Εντούτοις, 
το όνομα του Ιησού μεταφέρει το 
μοναδικό Του σκοπό μέσα του. Το 
"Ιησούς", που σημαίνει ο "Θεός μαζί 
μας", αντικατοπτρίζει την ταυτότητα 
Του, τη θεότητα Του, το σκοπό Του 
ως Σωτήρα του κόσμου μας. 

Και γι' αυτό το όνομά Του είναι 
τόσο πολύτιμο. Ιησούς – τα έχει όλα 
μέσα του!2

Η Sukanya Kumar-Sinha 
είναι αναγνώστης του 
Activated από την Ινδία. 
Ζει στην Gurgaon,και εργά-
ζεται σαν Υποδιευθύντρια 
σε μια διπλωματική απο-
στολή στο Νέο Δελχί. ■     

1. βλ. Θεσσαλονικείς Α΄ 5:17.
2. βλ. Φιλιππισίους 2:10–11,             

Εβραίους 13:15, Ιωάννη Α΄ 2:12.

Όλα στην  

Ονομασία
Απο την Sukanya Kumar-Sinha
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ΑΥΤΌΣ 
ΠΟΥ 
ΝΟΙΆΖΕΤΆΙ
Απο τον Koos Stenger Αγαπημένη

Απο την Evelyn Sichrovsky

Με αγάπησε –
Όχι για τις σπουδαίες πράξεις και τα 

ύψη που ανέβηκα,
Ούτε για τα επιτεύγματα και τη 

φήμη,
Ούτε για τις στιγμές όταν πετυχαίνω,
Όταν είμαι δυνατή, όταν πιστεύω
Ούτε για τις φορές όταν δεν τα 

παρατάω,
Απτόητη από τη νύχτα, προσμένο-

ντας το χάραμα.

Με αγάπησε –
Γι' αυτό που είμαι, τώρα και  

σήμερα, 
Σκοντάφτοντας, ψηλαφίζοντας να 

βρω το δρόμο μου·
Μια καρδιά από όνειρα και φόβους 

και τοίχους,
Από αρχές και σταματήματα, κορυ-

φές και πεσίματα:
Μια ζωή ακαλλιέργητη, ρηχή, 
Μια αμαρτωλή λυτρωμένη που είχε 

χαθεί και έχει βρεθεί.

Η Evelyn Sichrovsky 
σπουδάζει Αγγλικά. Επίσης 
ασχολείται με εθελοντική 
αποστολική εργασία και ζει 
με την οικογένειά της στην 
Ταιβάν. ■

"Έχεις λίγα λεπτά για να 
μιλήσουμε; Είναι σημαντικό!" 
είπε ο νεαρός που με πλησίασε με 
ένα πλατύ χαμόγελο. Να μιλήσουμε; 
Γιατί; Πρέπει να παραδεχτώ πως φαι-
νόταν φιλικός, όμως ό,τι και να ήθε-
λε, εγώ δεν είχα όρεξη. Ξαφνικά 
παρατήρησα ότι είχε μια Βίβλο μαζί 
του και νόμισα ότι κατάλαβα: Προ-
σηλύτιζε ανθρώπους και ήλπιζε ότι 
εγώ θα ήμουν το επόμενο θύμα του. 
Ξέχασέ το! Όχι εμένα!  

Τον παρατήρησα κάπως υπεροπτι-
κά. Τι θράσος να νομίζει ότι είχε κάτι 
που χρειαζόμουνα εγώ! Μήπως είχε 
διαβάσει το Βιβλίο των Νεκρών του 
Θιβέτ όπως εγώ; Είχε μελετήσει δια-
λογισμό και γιόγκα όπως εγώ; Εγώ 
είχα εμπειρία ακόμα και στη χρήση 
ψυχοτρόπων ναρκωτικών. Δεν υπήρ-
χε τρόπος να διαφωτίσει εμένα αυτός 
ο τύπος.

"Ξέρεις ότι ο Θεός νοιάζεται για 
σένα;" με ρώτησε ο νεαρός.

"Μα και βέβαια ξέρω τον Θεό" 
του απάντησα απότομα. "Εγώ είμαι 
Θεός και το ίδιο και συ! Ο καθένας 
είναι Θεός. Όλοι μας είμαστε μέρος 
του μεγάλου κοσμικού σύμπαντος!"

1. Ησαΐας 41:10

Έδειξε αμήχανος για λίγο αλλά 
μετά ένα πλατύ χαμόγελο εμφανίστη-
κε στο πρόσωπό του. "Αυτό δεν το 
ξέρω φίλε μου. Σίγουρα δε μου φαί-
νεσαι για Θεός!"

Κοίταξα προς τα πάνω και έφυγα 
με βαριά βήματα.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο 
νεαρός είχε δίκιο. Δεν έδειχνα καθό-
λου σαν Θεός. 

Ταξίδεψα τον κόσμο για πολλά 
χρόνια ακόμη σε αναζήτηση μιας 
απάντησης, μέχρι που μέσα στη 
μοναξιά της δικής μου σύγχυσης 
ακούστηκε μια φωνή: "Μη φοβάσαι· 
επειδή εγώ είμαι μαζί σου· μη τρομά-
ζεις· επειδή εγώ είμαι ο Θεός σου!"1 

Ενώ περνούσα από μια άλλη 
πόλη, συνάντησα έναν άλλο νεαρό. 
Είχε κι αυτός πλατύ χαμόγελο.

"Ξέρεις ότι ο Θεός νοιάζεται για 
σένα;"

Στο μεταξύ είχα αλλάξει το τρο-
πάριό μου. "Σε παρακαλώ πες μου 
περισσότερα!" 

Αυτό συνέβη πριν σαράντα χρό-
νια σχεδόν και από τότε Αυτός δεν 
με έχει αφήσει ποτέ.

Ο Koos Stenger είναι ανεξάρ-
τητος συγγραφέας στην 
Ολλανδία. ■
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Ο Θεός Κάνει 
Κάτι Καινούργιο
Απο τον Peter Amsterdam, προσαρμοσμένο

Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, η ανάστασή Του ήταν 
η πρώτη φάση της νέας δημιουργίας του Θεού, ένα νέο είδος ύπαρξης – ένα ανθρώ-
πινο σώμα είχε μεταμορφωθεί με τη δύναμη του Θεού σε ένα που δεν επηρεαζόταν 
πια από θάνατο, φθορά και αποσύνθεση. Κάτι τέτοιο δεν είχε ξανασυμβεί! "Γνωρίζο-
ντας ότι ο Χριστός, καθώς αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον· θάνα-
τος δεν τον κυριεύει πλέον".1

Το αναστημένο σώμα του Ιησού δεν υπέφερε πια από το βασανισμό που είχε υπο-
στεί  – η πλάτη Του κατασχισμένη από το μαστίγωμα· το κεφάλι του ματωμένο από 
το αγκάθινο στεφάνι· τα χέρια Του, τα πόδια και το πλευρό Του τρυπημένα. Δεν  
ήταν πια κακοποιημένος, ούτε εξαντλημένος από όσα είχε υποφέρει.

Το αναστημένο Του σώμα δεν ήταν ένα πνεύμα· ήταν φυσικό, το οποίο μπορούσαν να αγγίξουν οι 
οπαδοί Του. Τους δίδαξε,2 περπάτησε μαζί τους,3 μαγείρεψε γι' αυτούς,4 και έφαγε μαζί τους.5 Μια φορά 
βρέθηκε μαζί με 500 από αυτούς συγχρόνως.6 Μετά από 40 μέρες,7 αναλήφθηκε στους ουρανούς,8 όπου 
κάθεται στα δεξιά του Θεού.9

Σαν Χριστιανοί είμαστε κι εμείς επίσης μέρος της νέας δημιουργίας του Θεού. Μπορούμε να περιμέ-
νουμε με ανυπομονησία τον καιρό όταν ο Ιησούς θα επιστρέψει και θα αναστήσει και τα δικά μας 
σώματα επίσης.10 Ο απόστολος Παύλος όταν αναφέρει για το πώς τα σώματά μας θα αναστηθούν από 
τους νεκρούς κάνει ένα παραλληλισμό με το σπόρο που φυτεύεται και από τον οποίο το πιο ολοκληρω-
μένο φυτό μεγαλώνει.11 Συνεχίζει με το να εξηγεί ότι τα νέα αυτά σώματα θα είναι άφθαρτα, αναστημέ-
να με δόξα και δύναμη σαν πνευματικά σώματα.12

1. Ρωμαίους 6:9
2. βλ. Λουκά 24:27.
3. βλ. Λουκά 24:13–15.
4. βλ. Ιωάννη 21:9–13.
5. βλ. Λουκά 24:41–43.
6. βλ. Κορινθίους Α΄ 15:6.
7. βλ. Πράξεις 1:3.
8. βλ. Πράξεις 1:9–11.
9. βλ. Μάρκου 16:19.

10. βλ. Θεσσαλονικείς Α΄ 4:16–17 και 
Κορινθίους Α΄ 15:51–52.

11. βλ. Κορινθίους Α΄ 15:35–38.
12. βλ. Κορινθίους Α΄ 15:42–44,49.
13. Wayne Grudem, Systematic Theology, p. 832.
14. Τίτο 3:4–5
15. βλ. Γαλάτες 5:22–23.
16. The Jesus I Never Knew (Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 1995)
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Έχω συμπεράνει, πως υπάρχουν δύο 
τρόποι για να δούμε την ανθρώπινη 
ιστορία. Ο ένας τρόπος είναι να 
επικεντρωθούμε στους πολέμους 
και τη βία, την εξαθλίωση, τον πόνο, 
την τραγωδία και το θάνατο. Από μια 
τέτοια οπτική γωνία, το Πάσχα δείχνει 
σαν μια παραμυθένια εξαίρεση, μια 
εκθαμβωτική αντίφαση στο όνομα 
του Θεού. Προσφέρει βέβαια κάποια 
παρηγοριά, αν και ομολογώ πως 
όταν πέθαναν οι φίλοι μου, η θλίψη 
ήταν τόσο μεγάλη που έκανε τη 
κάθε ελπίδα σε μια μετέπειτα ζωή να 
δείχνει κάπως αμυδρή και ασύστατη. 
Όμως υπάρχει και άλλος ένας τρόπος 
να δούμε τον κόσμο. Αν εκλάβω το 
Πάσχα σαν σημείο εκκίνησης, το 
μοναδικό αδιαμφισβήτητο γεγονός 
για το πώς φέρεται ο Θεός σε εκείνους 
που αγαπάει, τότε η ανθρώπινη 
ιστορία γίνεται η αντίφαση και το 
Πάσχα μια  προεπισκόπηση της 
απόλυτης πραγματικότητας. Τότε η 
ελπίδα ξεχύνεται σαν λάβα κάτω από 
τον φλοιό της καθημερινότητας.

Αυτό, ίσως, περιγράφει την αλλαγή 
στην αντίληψη των μαθητών του 
Ιησού καθώς καθόταν σε κλειδωμένα 
δωμάτια συζητώντας τα ακατα-
νόητα γεγονότα της Κυριακής της 
Ανάστασης. Από μια άποψη τίποτα 
δεν είχε αλλάξει: Η Ρώμη ακόμα 
κατείχε την Παλαιστίνη, οι θρησκευ-
τικές αρχές συνέχιζαν να τους είχαν 
επικηρυγμένους, ο θάνατος και το 
κακό βασίλευαν παντού. Βαθμιαία 
όμως, το σοκ της αναγνώρισης άνοιξε 
τον δρόμο για ένα μεγάλο αργό 
υπόγειο ρεύμα χαράς. Αν ο Θεός 
μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο ...
—Phillip Yancey16 (γεννημένος 1949)

Άφθαρτα σημαίνει πως τα σώματά μας δεν θα έχουν τις αδυναμίες 
που έχουν τώρα. Δεν θα επηρεάζονται από ηλικία, αρρώστια, ή κού-
ραση όπως σήμερα. Όπως έγραψε και ένας συγγραφέας, "Σε αυτά τα 
αναστημένα σώματα θα δούμε ξεκάθαρα την ανθρωπότητα όπως ο 
Θεός την σχεδίασε να είναι".13

Όταν κάποιος δέχεται τον Ιησού σαν τον Σωτήρα του, το Πνεύμα 
του Θεού έρχεται να κατοικήσει μέσα του και έτσι ανανεώνεται και 
αναγεννιέται. Η ανανέωση είναι μια ανακαίνιση, μια αλλαγή στον 
πιστό προς το καλύτερο. Η αναγέννηση είναι το αποτέλεσμα μιας 
νέας ζωής αφιερωμένης στον Θεό, μιας ριζοσπαστικής αλλαγής του 
νου. "Όταν όμως φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του 
Σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, 
αλλά σύμφωνα με το έλεός του μας έσωσε διαμέσου λουτρού παλιγ-
γενεσίας και ανακαίνισης του Αγίου Πνεύματος".14

Σαν μέλη της νέας δημιουργίας, το Πνεύμα του Θεού μας αλλάζει, 
βοηθώντας μας να σκεφτόμαστε σαν τον Χριστό, ενώ καλλιεργούμε 
και αντανακλούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά του Θεού με το να 
αυξάνουμε σε αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, αγαθο-
σύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια.15

Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τόσα πολλά να γιορτάσουμε! – Το ότι 
ο Θεός κατοικεί μέσα μας και μας βοηθάει, μας καθοδηγεί και μας 
ανανεώνει· το ότι είμαστε μέρος της νέας Του δημιουργίας· το ότι θα 
ζήσουμε αιώνια με τα νέα μας σώματα, με τέλεια υγεία και χωρίς ηλι-
κία, αρρώστια ή ασθένεια. Αυτά είναι τα καλά νέα του Ευαγγελίου: Η 
αγάπη που έχει ο Θεός για τον καθένα προσωπικά, η προσφορά της 
αιώνιας ζωής, της ανάστασης από τους νεκρούς, του να είμαστε μια 
νέα δημιουργία δια του Χριστού Ιησού σήμερα και μέρος της συνολι-
κής νέας δημιουργίας για την αιωνιότητα.

Είθε να παροτρυνόμαστε από την ομορφιά της δωρεάς του Θεού 
μέσα από τον Ιησού στο να διαδίδουμε τις ευλογίες της με όσους 
μπορούμε.

Ο Peter Amsterdam και η 
συσυγός του, Maria Fontaine, 
ειναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. ■
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Λίγο πριν το περσινό Πάσχα, 
ένοιωθα άσχημα για τον εαυτό μου, 
σκεφτόμενος ότι είχα ξεπέσει από τις 
παραινέσεις του Ευαγγελίου στο να 
αγαπώ τους άλλους και να ζω μια 
ανιδιοτελή ζωή. Ένοιωθα πως ενδια-
φερόμουν πάρα πολύ για τα υλικά 
πράγματα και είχα αρχίσει να προ-
σπαθώ σκληρά για να βελτιωθώ. 

Τότε ήταν που βίωσα μια περίεργη 
εμπειρία ενώ γυρνούσα σπίτι με το 
λεωφορείο γεμάτο κόσμο σε ώρα αιχ-
μής. Όταν η σύζυγός μου κι εγώ ανε-
βήκαμε σε αυτό, δύο νεαροί ευγενικά 
μας πρόσφεραν τις θέσεις τους. Η 
Σάλι κάθισε, εγώ όμως όχι. "Όχι, 
ευχαριστώ!" τους είπα. "Φαίνεστε να 
είστε πιο κουρασμένοι από μάς".

Ένοιωσα αρκετά ικανοποιημένος 
με τον εαυτό μου και του έδωσα 

συγχαρητήρια που έκανε μια καλή 
πράξη, μέχρι που μια κοπέλα που 
καθόταν δίπλα από εκεί που στεκό-
μουν εγώ, με άγγιξε στο χέρι και μου 
είπε κάπως αναστατωμένη: "Κύριε, 
μπορείτε σας παρακαλώ να πάρετε τη 
τσάντα σας από πάνω μου; Πάει πέρα- 
δώθε και με χτυπάει εδώ και ώρα".

Τη στιγμή που εγώ παινευόμουν 
για τους καλούς μου τρόπους! Ζήτη-
σα συγνώμη, όμως ένοιωθα απαίσια, 
όπως πρέπει να είχε νοιώσει και ο 
Παύλος όταν είπε: "Επειδή δεν κάνω 
το αγαθό, που θέλω· αλλά το κακό, 
που δεν θέλω, αυτό κάνω".1 

Καθώς πλησίαζε το Πάσχα και 
ετοίμαζα ένα μήνυμα που ήθελα να 
μοιραστώ με την ομάδα που μελετού-
σαμε τη Βίβλο, ένοιωσα μια περίεργη 
κατάκριση για τις ατέλειές μου όταν ο 
όλος σκοπός του θανάτου του Ιησού 
πάνω στο σταυρό ήταν να μας σώσει 
από τις αμαρτίες μας και τις ατέλειες 
μας και να μας ενδυναμώσει στο να 
αγαπάμε το Θεό και τους άλλους.

Μια άλλη μέρα, ενώ παρακολου-
θούσα τα πάθη του Ιησού στην ταινία, 
Υιός του Θεού,2 ξαφνικά κατανόησα 

για άλλη μια φορά μια αρχή την οποία 
δεν είχα σκεφτεί πολύ για χρόνια: Τη 
στιγμή του θανάτου Του πάνω στο 
σταυρό, Ιησούς μας αφαίρεσε κάθε 
αμαρτία.3 Για πρώτη φορά μετά από 
χρόνια, είδα πόσο μάταιες ήταν οι 
προσπάθειές μου να προσεγγίσω ένα 
απλησίαστο πρότυπο. Ο Ιησούς ήταν 
εκεί πάνω στο σταυρό λέγοντάς μου: 
"Πλήρωσα το τίμημα για σένα. Απλά 
πήγαινε και ζήσε το νέο Μου νόμο 
όσο καλύτερα μπορείς. Εγώ θα σε 
βοηθάω και θα είμαι μαζί σου".

Αυτή η σκηνή με ελευθέρωσε! 
Βλέπετε με τον καιρό είχα χάσει την 
απλότητα και την πεποίθηση ότι όλα 
είναι κατά χάρη και όχι από τα δικά 
μας έργα ή τις προσπάθειες και ασκή-
σεις καλοσύνης.4 Ήταν τόσο υπέροχο 
να ξαναθυμηθώ ότι μόνο ο Θεός είναι 
καλός,5 και ότι εμείς, είμαστε απλώς 
τα εργαλεία Του.

Ο Gabriel García Valdivieso 
είναι ο συντάκτης της Ισπανι-
κής έκδοσης του Activated 
και μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στη Χιλή. ■

1. Ρωμαίους 7:19
2. Christopher Spencer.  

20th Century Fox, 2014.
3. βλ. Κολοσσαείς 2:13–14.
4. βλ. Εφεσσίους 2:8–9.
5. βλ. Ματθαίου 19:17.

Ξανά 
από την αρχή
Απο τον Gabriel García Valdivieso
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ΕνασΙγουρο
Απο τον Luis Azcuénaga

Είμαι ένα πολύ ανταγωνιστι-
κό άτομο και πάντα μου άρεσε να 
διακινδυνεύω και να παίρνω ρίσκα. 
Πάντα με γοήτευε η ιδέα του να 
επενδύω λίγα με σκοπό να αποκομίζω 
μεγάλες αποδόσεις.

Είμαι καλός στα αθλήματα και τα 
παιχνίδια, αλλά ακόμα και όταν μεγά-
λωνα, αν δεν υπήρχε κάποιο κέρδος ή 
ανταμοιβή σε ένα παιχνίδι τένις ή 
πινγκ-πονγκ ή σ’ ένα επιτραπέζιο παι-
χνίδι, μου έλλειπε το κίνητρο να παί-
ξω όσο καλύτερα μπορούσα και να 
απολαύσω τον ανταγωνισμό. Όταν 
έγινα ενήλικας, μου άρεσε να παίζω 
πόκερ τα σαββατοκύριακα με τους 
φίλους μου που μερικές φορές κρα-
τούσε μέχρι τις πρωινές ώρες.

Αργότερα, μου συνέβη μια μεγάλη 
και απρόσμενη αλλαγή. Στη ζωή μου 

ήρθε ο Ιησούς και τα λόγια Του άρχι-
σαν να με αγγίζουν βαθειά, μεταμορ-
φώνοντας βαθμιαία τις προοπτικές 
μου, τους στόχους μου, τις αξίες και 
τις προτεραιότητές μου. Άρχισα να 
καταλαβαίνω ότι οι πραγματικές 
ανταμοιβές ήταν επουράνιες, όχι επί-
γειες, και ότι θα μπορούσα να κατέχω 
το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορεί 
να έχει κάποιος – την αιώνια ζωή. 
Ήταν αυτό το ίδιο το μαργαριτάρι 
όπως στην παραβολή που είπε ο 
Ιησούς, όταν ένας άνθρωπος ήταν 
πρόθυμος να πουλήσει όλα του τα 
υπάρχοντα με σκοπό να το αγοράσει.1 

Ήξερα ότι ήταν ένα σίγουρο στοί-
χημα επειδή είχε τις καλύτερες εγγυή-
σεις – αιώνιες ανταμοιβές βασισμένες 
στις υποσχέσεις του Θεού: "Μη θησαυ- 
ρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς 
επάνω στη γη, όπου το σκουλήκι και η 
σκουριά τους αφανίζει, και όπου κλέ-
φτες κάνουν διάρρηξη και κλέβουν· 
αλλά, θησαυρίζετε στον εαυτό σας 

1. βλ. Ματθαίου 13:45–46.
2. Ματθαίου 6:19–20,33
3. Ιωάννη 8:32

θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε 
σκουλήκι ούτε σκουριά τους αφανί-
ζουν, και όπου κλέφτες δεν κάνουν 
διάρρηξη ούτε κλέβουν. Αλλά, ζητάτε 
πρώτα τη βασιλεία του Θεού, και τη 
δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας 
προστεθούν".2

Από τη στιγμή που αποφάσισα να 
ακολουθήσω τον Ιησού και να επεν-
δύσω σε αιώνια πράγματα, η επιθυ-
μία μου να στοιχηματίζω με άλλους 
υλικούς τρόπους εξαφανίστηκε. Ακό-
μα απολαμβάνω παιχνίδια και αθλή-
ματα, όμως δεν νοιώθω πια την 
παρόρμηση να στοιχηματίζω σε αυτά. 
Και αυτό είναι η εκπλήρωση μιας 
άλλης υπέροχης υπόσχεσης: "Θα 
γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια 
θα σας ελευθερώσει".3 

Ο Luis Azcuénaga είναι  
μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στην Μπογκοτά 
της Κολομβίας. ■

στοΙχημα
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ΡΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΣΤΑΘΜ
ΟΑπο την

 Joyce Suttin

Όταν ήμουνα μικρή, η πίστη 
είχε διαποτίσει τη ζωή μου.  
Ποτέ δεν αμφέβαλλα την ύπαρξη 
ενός στοργικού Θεού, ο οποίος νοια-
ζόταν για τη ζωή μου και ο οποίος 
απαντούσε στην προσευχή και με 
βοηθούσε σε καθημερινή βάση. Προ-
σευχόμουν από τότε που άρθρωσα τις 
πρώτες μου λέξεις. Τραγουδούσα 
τραγούδια για τον Ιησού και Τον αγα-
πούσα. Η παρουσία Του στη ζωή μου 
ήταν πολύ αληθινή. Όταν κάποιος 
από τους συγγενείς μου πέθαινε, δεν 
ήταν ένα θλιβερό γεγονός αλλά μια 
γιορτή για το πέρασμά του σε έναν 
καλύτερο κόσμο.

Όταν όμως έγινα έφηβη, άρχισα 
να αμφισβητώ τις αρχές της πίστης 
που είχα διδαχθεί σαν παιδί. Θεώρη-
σα ότι οι γονείς μου και η πίστη τους 

στο Θεό και τη Βίβλο μπορεί να ήταν 
λάθος και άρχισα να ξεγλιστρώ από 
την πίστη στην αμφιβολία και στον 
αγνωστικισμό. Αυτό που άκουγα και 
έβλεπα στον κόσμο γύρω μου δεν 
έβγαζε πια νόημα σε σύγκριση με την 
απλή παιδική πίστη που είχα διδα-
χθεί. Καθώς δήλωσα κατηγορηματικά 
το νέο μου σύστημα πίστης, οι γονείς 
μου απλά χαμογέλασαν και μου είπαν 
πως ήταν πρόθυμοι να ακούσουν, 
όμως δεν θα μπορούσα να τους απο-
τρέψω από αυτό που γνώριζαν ότι 
ήταν σωστό.

Η πνευματική μου αναζήτηση 
συνέπεσε με τη μετακόμιση από μια 
μικρή πόλη της επαρχίας στη Βοστώ-
νη της Μασαχουσέτης. Μια μέρα, 
ήταν να πάρω το τραίνο για να πάω 
στους δικούς μου για τις γιορτές. 

Είχα κλείσει εισιτήριο τηλεφωνικά και 
ήμουν σίγουρη πως θα εύρισκα το 
δρόμο μου για το Σιδηροδρομικό 
Σταθμό παίρνοντας το μετρό. 

Μετά από κάποια ώρα στα τούνελ 
του “Τ”, όπως είναι γνωστός ο υπόγει-
ος της Βοστώνης στους ντόπιους, βγή-
κα στο σωστό σταθμό σύμφωνα με το 
χάρτη μου, ανέβηκα μια μεγάλη σειρά 
από σκαλιά και όταν βγήκα στο δρόμο 
τυφλώθηκα από το λαμπερό φως του 
ήλιου. Ήξερα ότι ο σταθμός έπρεπε να 
βρίσκεται ακριβώς εκεί, όμως κοίταζα 
και δεν μπορούσα να τον βρω. Μπήκα 
κάτω από μια τεράστια αψίδα, όμως 
τίποτα. Κοιτούσα συνέχεια το ρολόι 
μου και άρχισα να αγχώνομαι μήπως 
και χάσω το τραίνο. Ρώτησα έναν 
περαστικό, όμως αυτός με κοίταξε 
περίεργα και συνέχισε βιαστικά.
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Τελικά βρέθηκα στην άλλη πλευρά 
του δρόμου. Κάπως έξαλλη τώρα, 
κοίταξα προς τα πίσω εκεί που στεκό-
μουν πριν. Με γιγάντια γράμματα 
τρία μέτρα πάνω από το έδαφος ήταν 
γραμμένο "Σιδηροδρομικός Σταθ-
μός". Εκεί ακριβώς που είχα βγει από 
το μετρό, ήταν η είσοδος του σταθ-
μού – ή ίδια τεράστια αψίδα όπου 
είχα βρεθεί πριν λίγα λεπτά. Ήταν 
τόσο τεράστια και έπιανε τόσο χώρο 
που δεν μπορούσα να την αναγνωρί-
σω από την προηγούμενη θέση μου. 
Μόνο αφότου απομακρύνθηκα λίγο 
και κοίταξα προς τα πάνω μπόρεσα 
να δω ότι ήμουν εκεί όπου έπρεπε να 
βρίσκομαι από την αρχή.  

Λίγο μετά από αυτή την εμπειρία, 
άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ήμουν 
διαφορετική από τους φίλους μου οι 

οποίοι δεν είχαν πίστη. Για παράδειγ-
μα, μου άρεσε να τρώω το κολατσιό 
μου μέσα σε ένα υπέροχο παλιό κοι-
μητήριο στην οδό Τρέμοντ, όπου τα 
μνήματα ήταν από το 1600. Μια μέρα 
ένας φίλος ήρθε να μου κάνει παρέα 
και σχολίασε, "Δεν νομίζεις ότι είναι 
λίγο περίεργο να έρχεσαι σε ένα κοι-
μητήριο για να χαλαρώνεις; Δεν σε 
κάνει να σκέφτεσαι το θάνατο, και 
δεν σε τρομάζει;"

Το σκέφτηκα λίγο ενώ τελείωνα το 
σάντουιτς. "Στην ουσία, δεν φοβάμαι 
καθόλου", του απάντησα. "Πιστεύω 
πως ο θάνατος είναι μόνο ένα πέρα-
σμα από αυτό τον κόσμο στον επόμε-
νο, σαν κάποιο είδος αναγέννησης. 
Πιστεύω πως όταν πεθάνω θα βρεθώ 
σε ένα μεγαλύτερο και καλύτερο 
κόσμο". Αυτό που με έκανε διαφορε-
τική από τους φίλους μου ήταν πως 
βαθιά μέσα μου, συνέχιζα να έχω 
πίστη – συνέχιζα να πιστεύω στο Θεό 
και τον Ιησού.

Λίγες μέρες αργότερα είπα στους 
γονείς μου για την εμπειρία μου με το 
Σιδηροδρομικό Σταθμό και το συσχέ-
τισα με το πρόσφατο οδοιπορικό μου 
στον αγνωστικισμό και πίσω. Από 
την καινούργια μου πλεονεκτική 
θέση, δεν είχα αμφιβολίες για το τι 
πραγματικά πίστευα. Τους ευχαρίστη-
σα για την πίστη που μου είχαν μετα-
δώσει, καθώς επίσης και για την 
υπομονή τους και την κατανόηση. 
Ήξεραν από την αρχή ότι το μόνο 

που είχα να κάνω ήταν να "διασχίσω 
το δρόμο και να κοιτάξω προς τα 
πάνω". 

Με το πέρασμα του χρόνου έγινα 
μητέρα με οχτώ παιδιά και καθώς 
έχουν μεγαλώσει, έχω παρακολουθή-
σει μερικά από αυτά να έχουν τις 
αμφιβολίες τους όσον αφορά την 
πίστη τους και έχουν απομακρυνθεί. 
Έχω δοκιμάσει να ακολουθήσω το 
παράδειγμα των γονιών μου της κατα-
νόησης με το να φαντάζομαι τα παιδιά 
μου να στέκονται κάτω από τις αψίδες 
του Σιδηροδρομικού Σταθμού, αναζη-
τώντας τον. Προσεύχομαι γι' αυτά και 
γνωρίζω ότι βρίσκεται εκεί, είτε το 
πιστεύουν είτε όχι, και προσεύχομαι 
πως θα κοιτάξουν προς τα πάνω και 
θα συνειδητοποιήσουν πού στέκονται.

Όλοι μερικές φορές νοιώθουμε 
χαμένοι και αναρωτιόμαστε πού 
είναι ο Θεός. Ψάχνουμε γύρω μας 
για πίστη και νόημα στη ζωή, και 
στο τέλος ανακαλύπτουμε ότι βρί-
σκεται εκεί μπροστά μας, μεγαλύτε-
ρος από τη ζωή. Όπως ο Σιδηρο- 
δρομικός Σταθμός, στεκόμαστε 
μπροστά του και χρειάζεται μόνο να 
μετακινηθούμε προς μια διαφορετι-
κή θέση για να συνειδητοποιήσουμε 
ότι βρισκόμαστε εκεί ακριβώς που 
ανήκουμε.

Η Joyce Suttin είναι δασκάλα 
και συγγραφέας, και ζει στο Σαν 
Αντόνιο στισ ΗΠΑ. ■
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ΈΝΑΣ ΦΊΛΟΣ 
ΚΑΊ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΊ ΣΤΟ ΜΈΤΈΠΈΊΤΑ

Στιγμεσ Ήρεμιασ 
Απο την Abi May

Έχω ένα σπουδαίο φίλο, κάποιον που 
μπορώ να εμπιστευτώ τελείως. Μου 
ανοίγει τη καρδιά Του και νοιώθω 
άνετα όταν κάνω το ίδιο μαζί Του. Γνω-
ρίζει ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στην 
καρδιά μου και καταλαβαίνει τι είναι 
σημαντικό για μένα.

Σας αποκάλεσα φίλους, επειδή όλα 
όσα άκουσα από τον Πατέρα Μου, 
σας τα φανέρωσα. ― Ιησούς,  
Ιωάννη 15:15

Θα λέω στον Κύριο, “Εσύ είσαι 
καταφυγή μου, και φρούριό μου· 
Θεός μου· σ' Αυτόν θα ελπίζω". 
― Ψαλμός 91:2 

“Ο λόγος τού Θεού είναι ζωντανός 
και ενεργός και κοφτερότερος περισ-
σότερο από κάθε δίκοπη μάχαιρα. ... 
και διερευνάει τούς συλλογισμούς 
και τις έννοιες της καρδιάς". 
― Εβραίους 4:12

Τα θαλασσώνω συχνά – είναι ο χαρα-
κτήρας μου έτσι. Όμως ο φίλος μου 

ποτέ δε με κρίνει. Πάντα με υποστηρί-
ζει – τέτοιος φίλος είναι Αυτός.

Επειδή αν η καρδιά μας μάς κατα-
κρίνει, ο Θεός βέβαια είναι μεγα-
λύτερος από την καρδιά μας και 
γνωρίζει τα πάντα. ― Ιωάννης Α΄ 
3:20

Εγώ δεν κρίνω κανέναν. ― Ιησούς, 
Ιωάννη 8:15

Αν απιστούμε, Εκείνος μένει πιστός· 
να αρνηθεί τον εαυτό Του δεν μπορεί. 
― Τιμόθεου Β΄ 2:13

Όταν έχω κολλήσει κάπου, Αυτός με 
βοηθάει. Μερικές φορές, όταν δεν 
μπορώ να καταλήξω προς τα πού πρέ-
πει να πάω, με συμβουλεύει. Μερικές 
φορές Αυτός τραβάει μπροστά στο 
μονοπάτι ώστε να ακολουθήσω τα βή-
ματά Του. Άλλες φορές, ρίχνει ένα φως 
μπροστά μου ώστε να μπορώ να δω.

Όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβα-
τα, πηγαίνει μπροστά τους· και τα 

πρόβατα τον ακολουθούν, επειδή 
γνωρίζουν τη φωνή του. ― Ιωάννη 
10:4

Λύχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος 
Σου, και φως στα μονοπάτια μου. 
― Ψαλμός 119:105

Πρόσφατα πέρασα πολύ δύσκολες 
στιγμές και δυσκολεύτηκα να τα βγάλω 
πέρα. Και να Αυτός, δίπλα μου, έτοιμος 
πάντα να βοηθήσει. 

Η βοήθειά μου έρχεται από τον 
Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον 
ουρανό και τη γη. — Ψαλμός 121:2

Εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι που 
κρατάω το δεξί σου χέρι, λέγοντάς 
σου: Μη φοβάσαι· Εγώ θα σε βοη- 
θήσω. ― Ησαΐας 41:13 

Όμως Αυτός δεν είναι κοντά μου μόνο 
στις δύσκολες στιγμές· είναι επίσης και 
ένας σπουδαίος φίλος για να γιορτάζω 
μαζί Του και γνωρίζει το κάθε τι όσον 
αφορά την απόλαυση της ζωής. Ξέρει 
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ΈΝΑΣ ΦΊΛΟΣ 
ΚΑΊ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΊ ΣΤΟ ΜΈΤΈΠΈΊΤΑ

Χ Έ Ρ Ι  Μ Έ  Χ Έ Ρ Ι  Γ Ι Α 
Τ Η Ν  Α Ι Ω Ν Ι Ό Τ Η Τ Α

Ιησού, Εσύ μας είπες, "Πιστεύετε 
στον Θεό, και σε Μένα πιστεύετε".1 
Πιστεύω ότι Εσύ είσαι ο Γιος του 
Θεού και πως πέθανες για μένα και 
με την ανάστασή Σου νίκησες το 
θάνατο.2 Σε παρακαλώ συγχώρεσε 
τα λάθη μου και τις ατέλειες, έλα στη 
ζωή μου και κράτησέ με, μέσα στην 
στοργική Σου φροντίδα από τώρα 
και στην αιωνιότητα.

Εάν ο Χριστός Ιησούς κατοικεί μέσα 
σε έναν άνθρωπο σαν φίλος του 
και ευγενικός καθοδηγητής, αυτός 
ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει το 
κάθε τι, επειδή ο Χριστός μας βοηθά 
και μας ενδυναμώνει και ποτέ δεν 
μας εγκαταλείπει. Είναι ένας αλη-
θινός φίλος. — Saint Teresa of Ávila 
(1515–1582)

Υπάρχει ένα μόνο ασφαλές θεμέλιο: 
Μια γνήσια, βαθιά σχέση με τον Ιησού 
Χριστό, η οποία θα σας βοηθήσει να 
ξεπεράσετε οποιαδήποτε θύελλα. 
Ανεξάρτητα από τις καταιγίδες που 
ξεσπάνε γύρω σας, εσείς θα παραμεί-
νετε ατάραχοι αν παραμείνετε μέσα 
στην αγάπη Του. — Charles Stanley 
(γεννημένος το 1932) 

Πεινασμένος για αγάπη, κοιτάει σε 
σένα. Διψασμένος για καλοσύνη, 
σε παρακαλάει. Στερημένος από 
αφοσίωση, ελπίζει σε σένα.  Άστεγος, 
σου ζητά να κατοικήσει μες στην 
καρδιά σου. Θα είσαι εσύ αυτός για 
Εκείνον; — Mother Teresa (1910–1997)

Η ψυχή που δίνεται ολοκληρωτικά 
και χωρίς επιφύλαξη στο Θεό είναι 
γεμάτη με τη δική Του ειρήνη· και όσο 
πιο κοντά πλησιάζουμε στο Θεό μας, 
τόσο πιο δυνατοί και πιο σταθεροί 
και ήρεμοι γινόμαστε. — Jean Grou 
(1731–1803) ■

να ξεχωρίζει ανάμεσα στο πότε να γελά 
και να είναι χαρούμενος και στο πότε 
να κλαίει και να συμπάσχει.

(Υπάρχει) καιρός να κλαίς, και καιρός 
να γελάς· καιρός να πενθείς, και και-
ρός να χορεύεις. ― Εκκλησιαστής 3:4

"Γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι 
για σας, λέει ο Κύριος, βουλές ειρή-
νης και όχι κακού, για να σας δώσω 
το προσδοκώμενο τέλος". ― Ιερεμίας 
29:11

Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή, και να 
την έχουν με αφθονία. ― Ιησούς, 
Ιωάννη 10:10  

Δεν είναι επιλεκτικός. Δεν τον νοιάζει 
το μπόι, η ηλικία, το φύλο, η φυλή, ή η 
κοινωνική θέση. Θα δεχτεί όλους όσους 
έρχονται σε Αυτόν. 

Για να σας δώσει σύμφωνα με τον 
πλούτο της δόξας Του να κραταιωθείτε 
με δύναμη διαμέσου του Πνεύματός 
Του στον εσωτερικό άνθρωπο· ώστε ο 

1. Ιωάννη 14:1
2. βλ. Θεσσαλονικείς Α΄ 5:10.

Χριστός διαμέσου της πίστης να 
κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας· για 
να μπορέσετε, ριζωμένοι και θεμελιω-
μένοι με αγάπη, να καταλάβετε μαζί 
με όλους τους πιστούς, ποιο είναι το 
πλάτος και το μήκος, και το βάθος και 
το ύψος·  και να γνωρίσετε την αγάπη 
του Χριστού, που υπερβαίνει κάθε 
γνώση, για να γίνετε πλήρεις με ολό-
κληρο το πλήρωμα του Θεού. 
― Εφεσσίους 3:16-19

Δεν είναι ο μόνος φίλος που έχω. 
Και οι άλλοι μου φίλοι κάνουν και 
αυτοί λίγα και μερικά από ό,τι κάνει 
κι Αυτός. Όμως δεν υπάρχει κανένας, 
εντελώς κανένας, που να είναι σταθε-
ρός σαν κι Αυτόν. 

Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, 
μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. 
― Ματθαίου 28:20

Η Abi May είναι ανεξάρτητη 
συγγραφέας και εκπαιδευτικός 
στη Μεγάλη Βρετανία. ■
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Ας ζήσουμε!
Αν βρήκες Εμένα, βρήκες το μυστικό για να βιώσεις τη ζωή στο έπακρο. Είμαι πολύ περισ-
σότερο από ένα ιστορικό πρόσωπο που έζησε και πέθανε πριν 2000 χρόνια. Επειδή ανα-
στήθηκα από τους νεκρούς, είμαι ακόμα πιο ζωντανός και ενεργός σήμερα από ό,τι όταν 
περπάτησα στη γη. Και επειδή Εγώ ζω, μπορείς και συ να βιώσεις τη ζωή και την αγάπη 
όπως θα έπρεπε να τα βιώσεις, τόσο εδώ και τώρα, όσο και για πάντα – απεριόριστα και 
αιώνια. Δεν υπάρχει πληγή που δεν μπορώ να θεραπεύσω, ούτε στενοχώρια που δεν μπορώ 
να μετατρέψω σε χαρά, ούτε ανάγκη για την οποία δεν μπορώ να προμηθεύσω, ούτε κενό 
που δεν μπορώ να γεμίσω.

Είμαι ζωντανός σήμερα στην κάθε καρδιά που Με καλωσορίζει. Είμαι ενεργός και εργάζο-
μαι, πάντα ανανεώνοντας, αποκαθιστώντας και αναπληρώνοντας, κάνοντας τα πάντα 
καλύτερα και πιο όμορφα όποτε Μου δίνεται η ευκαιρία. Άσε Με να κατοικήσω μέσα σου!

Από τον Ιησού με Αγάπη


