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Η ΚΡΥΨΩΝΑ
Βρίσκοντας καταφύγιο

Η Ζωή σαν μια Αναρρίχηση
Αξίζει;

Πιεσμένοι
Αφήστε τον Θεό να το φροντίσει
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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν 
ΣΥ Ν ΤΑ ΚΤ Η
δύ σκολο ι  κ α ι ρο ί

Την ώρα που γράφω αυτό, το αυτοκίνητό μου 
παρουσιάζει συνέχεια προβλήματα. Αυτό συμβαίνει 
εδώ και καιρό· και όποτε φαίνεται ότι έχει επισκευ-
αστεί, δεν περνάει λίγος καιρός πριν χαλάσει κάτι 
άλλο πάλι. Ήδη έχει κοστίσει αρκετό χρόνο και 

χρήμα και φαίνεται πως θα χρειαστεί δουλειά μέχρι να ανακαλύψουμε ποιά 
είναι η αιτία του προβλήματος. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θα έπρεπε, 
εγώ αγχώνομαι και αυτό συνεχίζει να είναι ο πονοκέφαλός μου τον τελευταίο 
καιρό.

Ίσως και εσύ να περνάς κάτι δύσκολο επίσης. Ή ίσως και να αντιμετωπίζεις 
μια μεγάλη ταλαιπωρία ή κάποια στενοχώρια. Ίσως να έχασες τη δουλειά σου 
πρόσφατα ή να την έχασε κάποιος άλλος γνωστός σου. Ίσως να έχεις χτυπηθεί 
περισσότερο απ’ ό,τι αντέχεις και απλά δεν μπορείς να φανταστείς ότι κάτι 
καλό μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, ώστε να πάρεις τα πάνω σου.  

Ό,τι και να σε απασχολεί, δεν είσαι μόνος. Ο Ίδιος ο Ιησούς βίωσε δυσκο-
λίες κι Αυτός – έφτασε στο σημείο να ρωτήσει τον Πατέρα Του αν ήταν 
πράγματι αναγκαίο να υποστεί τη δίκη και την εκτέλεση Του.1 

Μερικές φορές οι ταλαιπωρίες μας μπορούν να γίνουν τόσο δυσβάστακτες 
σε σημείο που να μας παραλύουν. Όταν νιώθουμε παγιδευμένοι μέσα στο φόβο 
ή στη θλίψη, ανίκανοι να κάνουμε έστω κι ένα βήμα για να ανακάμψουμε, 
αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο, είναι έναν οδηγό – κάποιον ή κάτι να 
μας δώσει ελπίδα και να φωτίσει το μονοπάτι που οδηγεί στη θεραπεία μας. 
Μπορεί να είναι ένας φίλος, ένα εμπνευσμένο βιβλίο ή μια ιστοσελίδα, κάποια 
μουσική ή ακόμα πιο σημαντικό, ο Θεός. Ανεξάρτητα από τις περιστάσεις 
μας ή τη δυσκολία, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα είναι πάντα 
πιστός.2

Αν τυχαίνει να αντιμετωπίζεις δυσκολίες σήμερα, ή γνωρίζεις κάποιον 
άλλον που είναι καταβεβλημένος, τότε έχεις έρθει στο σωστό μέρος για 
θεραπεία. Ελπίζω ότι το αυτοκίνητό μου – στην πορεία – θα γίνει πάλι σαν 
καινούργιο. Αυτό που είναι πιο σίγουρο είναι ότι ο Θεός θα σε βοηθήσει στις 
δυσκολίες που περνάς. Ο Λόγος Του υπόσχεται "Έκραξαν οι δίκαιοι, και ο 
Κύριος εισάκουσε, και από όλες τους τις θλίψεις τους ελευθέρωσε".3

Samuel Keating
Αρχισυντάκτης

1. βλ. Ματθαίου 26:39. 
2. βλ. Θεσσαλονικείς Β' 3:3.
3. Ψαλμός 34:17 

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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Οι 

ΣΠΗΛΙΕΣ
Απο την Joyce Suttin

Για τα δωδέκατα γενέθλιά 
του, ο γιος μας ήθελε να εξερευ-
νήσει τις υπόγειες σπηλιές κοντά 
στο σπίτι μας. Εγώ δεν ήμουν και 
τόσο ενθουσιασμένη με την ιδέα, 
όμως παρ’ όλες τις προσπάθειές 
μου να κάνουμε κάτι διαφορετικό, 
αυτός επέμενε και έτσι μια αφόρητα 
ζεστή μέρα, η κουνιάδα μου και εγώ 
ξεκινήσαμε με τα τρία μας παιδιά. 
Ενώ προχωρούσαμε προς την είσοδο 
μιας τεράστιας σπηλιάς, η καρδιά 
μου κτυπούσε δυνατά, σύντομα 
όμως ένοιωσα ευχάριστα έκπληκτη 
βλέποντας ότι τα λίγο κατηφορικά 
μονοπάτια που υπήρχαν ήταν καθαρά 
και καλά φωτισμένα. Καθώς κατεβαί-
ναμε όλο και πιο κάτω, ένοιωθες σαν 
να δούλευε το σύστημα ψύξης.

Καθώς διαβάζαμε τις επιγραφές 
και μελετούσαμε τους βράχους και 
τους σχηματισμούς των κρυστάλ-
λων, αρχίσαμε να κατανοούμε τους 
βράχους με έναν εντελώς καινούργιο 
τρόπο. Αυτό που ίσως να φαινόταν 
ακατανόητο μέσα στο σκοτάδι, 
λαμπύριζε όμορφα κάτω από το 
φως των χρωματιστών προβολέων. 

Περάσαμε αρκετές ώρες υπογείως 
και επιστρέψαμε στην επιφάνεια με 
μια καινούργια αξιολόγηση για τα 
θαύματα της δημιουργίας του Θεού 
και την μαγευτική ομορφιά των 
κρυφών πραγμάτων. 

Τον ίδιο καιρό, βρισκόμουν σε μία 
καμπή στη ζωή μου καθώς ένιωθα 
σαν χαμένη ανάμεσα σε μερικές 
πνευματικές σπηλιές. Ο κόσμος μου 
ήταν άνω-κάτω και ένιωθα απόμακρη 
από όλα όσα είχα μάθει. Ένιωθα 
επίσης αρκετά απομονωμένη και 
χωρίς σκοπό. Όμως οι λίγες αυτές 
ώρες μέσα στις σπηλιές με βοήθησαν 
να αποκτήσω μια νέα προοπτική.

Ένα πράγμα που θυμήθηκα 
ξανά είναι ότι ο Θεός είναι φως 
και σ' Αυτόν δεν υπάρχει καθόλου 
σκοτάδι.1 Ακόμα και μέσα σε κάποιο 
μέρος που ίσως να δείχνει τρομα-
κτικό, το φως Του υπάρχει εκεί για 
να καθοδηγεί κάθε βήμα και να με 
φυλάει από το να σκοντάφτω. Το φως 
Του όχι μόνο με προστατεύει αλλά 
και με βοηθάει να δω την ομορφιά 
που υπάρχει τριγύρω. Η ζωή μου 
είναι γεμάτη με φως εφόσον εγώ 
βρίσκομαι στην παρουσία Του.

Μερικές φορές το μονοπάτι του 
Θεού οδηγεί σε κάποιο μέρος γεμάτο 1. βλ. Ιωάννη Α' 1:5.

σκιές. Τα μάτια μας χρειάζονται 
χρόνο για να προσαρμοστούν στις 
αλλαγές και να δούνε τα πράγματα 
όπως είναι. Όμως ακόμα και μέσα 
στο σκοτάδι υπάρχει ανάπτυξη, 
ομορφιά και τάξη. Όπως ο γιος μου 
που εξερευνούσε τις σπηλιές εκείνη 
τη μέρα, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε 
να αποκτήσω μια αίσθηση χαράς και 
περιπέτειας.

Με έκανε επίσης να εκτιμήσω 
και εκείνους που είχαν πάει εκεί 
πρωτύτερα. Κάποιος είχε κατέβει 
μέσα στο σκοτάδι και είχε εργαστεί 
για να κάνει το μέρος ασφαλές με το 
να τοποθετήσει φώτα και επιγραφές. 
Συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν 
να αφιερώσω περισσότερο χρόνο 
στο να διαβάζω πνευματικά κείμενα 
από εκείνους που κατανοούσαν την 
κατάσταση στην οποία βρισκόμουν 
εγώ. Μπορούν να με βοηθήσουν με 
το να με διδάξουν μερικά βαθύτερα 
μαθήματα πίστης και να με ενθαρρύ-
νουν να συνεχίσω να εμπιστεύομαι 
το στοργικό χέρι του Θεού και την 
καθοδήγησή Του στη ζωή μου.

Η Joyce Suttin είναι δασκάλα 
και συγγραφέας και ζει στο 
Σαν Αντόνιο, ΗΠΑ. ■
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Aπο την Maria Fontaine, προσαρμοσμένο

Πιθανόν να υπήρξαν φορές  
που να νιώσατε τέτοια πίεση όσο δεν 
παίρνει και ότι δεν σας είχε απομείνει 
ούτε μια σταγόνα δύναμης ή θέλη- 
σης. Ο απόστολος Παύλος παραδέχ-
τηκε ότι "απελπίστηκε και από το να 
ζει",1 και είμαι σίγουρη ότι πολλοί 
από μας βρεθήκαμε στο ίδιο σημείο 
κάποια στιγμή. Φτάσαμε σε σημείο 
που νιώσαμε ότι δεν μπορούσαμε 
ούτε να σηκωθούμε το πρωί για να 
αρχίσουμε άλλη μια μέρα και ίσως 
και να περνάτε κάτι τέτοιο αυτή τη 

στιγμή. Ίσως και να περνάτε κάτι 
τέτοιο για πολύ καιρό.

Όμως ακούστε κάτι σημαντικό: 
Παρ’ όλες τις δοκιμασίες και τις 
θλίψεις του Παύλου – τόσο από 
διωγμούς όσο και από εσωτερική 
απόγνωση, αποθάρρυνση και αμφι- 
βολίες – αυτός συνέχισε να κρατιέ-
ται, διακηρύσσοντας ότι, "Τίποτα απ' 
αυτά δεν υπολογίζω, ούτε θεωρώ τη 
ζωή μου τόσο πολύτιμη, όσο το να 
τελειώσω το δρόμο μου και το έργο 
που ανέλαβα από τον Κύριο Ιησού, 
να διακηρύξω δηλαδή το Ευαγγέλιο 
της χάρης του Θεού".2

Αυτό θα κάνουμε καλά να το 
θυμόμαστε: "Θα συνεχίσω να κρατιέ-
μαι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει. 
Δεν πρόκειται να το αφήσω να με 
αποτρέψει από το μονοπάτι της ζωής 
που μου έδωσε ο Θεός". Αυτού του 
είδους η αποφασιστικότητα κράτησε 
τον Παύλο, ώστε ακόμα κι όταν  
βρισκόταν "σε αμηχανία", να μην 

"απελπιστεί".3 
"Γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, 

περισσεύοντας πάντοτε στο έργο τού 
Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας 
δεν είναι μάταιος εν Κυρίω".4 Πώς 
μπορείτε να είστε αμετακίνητοι; Με 
το να κρατιέστε από τον Βράχο – τον 
Ιησού.5 Όλα τα άλλα είναι ασταθή και 
μπορούν να παρασυρθούν, όταν τα 
κύματα της ζωής σάς πάνε πέρα-δώθε. 
Το μόνο πράγμα που θα παραμείνει 
και δεν θα μετακινηθεί ούτε τόσο δα, 
είναι ο Ιησούς! 

Και μην ανησυχείτε αν νομίζετε 
ότι δεν είστε αρκετά δυνατοί ώστε να 
κρατηθείτε, επειδή δεν χρειάζεται να 
είστε δυνατοί από μόνοι σας. Ο Θεός 
θα σας δώσει τη δύναμη.6 Το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε 
τη θέλησή σας με το μέρος Του και 
να θέλετε να κρατηθείτε και Αυτός θα 
σας δώσει τη δύναμη να συνεχίσετε 
να κρατιέστε, ακόμα και όταν εσείς 
νομίζετε ότι δεν μπορείτε άλλο πια.

1. βλ. Κορινθίους Β' 1:8.
2. Πράξεις 20:24
3. βλ. Κορινθίους Β' 4:8.
4. Κορινθίους Α' 15:58
5. βλ. Ψαλμοί 62:6.
6. βλ. Ψαλμοί 46:1, 18:1–2, 121:1.
7. Ησαΐας 50:7
8. Ιερεμίας 31:3, Ησαΐας 54:10,  

Εβραίους 13:5
9. Ιακώβου 4:8

ΠΙΕΣΜΕΝΟΙ
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Την επόμενη φορά που θα σας συμ-
βεί κάτι φαινομενικά άσχημο, αναζη- 
τήστε το θεϊκό μέσα σ' αυτό. Αναζη-
τήστε την ψυχή μέσα στα ανιαρά 
καθημερινά συμβάντα της ζωής σας. 
Αναζητήστε τη σπίθα, αναζητήστε το 
φως.  — Leigh Hershkovich

Συννεφιά δεν σημαίνει πάντα ότι θα 
βρέξει, ούτε η δυσκολία σημαίνει πάντα 
ότι θα αποτύχουμε. — Kevin McKoy

Όμως αυτό πρέπει να το βάλετε 
στην καρδιά σας, ότι θα ακολου-
θήσετε τον Θεό ό,τι και να γίνει. 
Όπως είπε ο Ησαΐας, "Ο Κύριος ο 
Θεός θα με βοηθήσει· γι' αυτό, δεν 
θα συγχυστώ· γι' αυτό, έβαλα το 
πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα, και 
ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ".7 Θα 
πρέπει να περνούσε πολύ δύσκολες 
στιγμές, όμως ήταν αποφασισμένος 
ότι θα κρατιόταν όπως και να είχε· 
έτσι αν κάνετε κι εσείς το ίδιο, δεν θα 
ντροπιαστείτε ούτε κι εσείς. 

Όταν η ζωή σας είναι γεμάτη 
προβλήματα, φυσικό είναι να 
αναρωτιέστε γιατί. Ένας λόγος για τα 
προβλήματα είναι ότι η ζωή είναι ένας 
συνεχής αγώνας. Όπου και να είστε, 
όποιος και να είστε, ό,τι δουλειά και 
να κάνετε, αυτή η ζωή, το να ζείτε 
πάνω στη γη σαν άνθρωπος, εμπερι-
έχει πολλά προβλήματα, τελεία και 
παύλα. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, 
αυτό είναι το σχέδιο του Θεού.

Μερικές φορές μπαίνουμε σε 
πειρασμό να αναρωτηθούμε, Πώς θα 
μπορέσω να τα καταφέρω; Δεν αντέχω 
άλλο πια! Μπορούμε να παρηγορη-
θούμε με το να ξέρουμε ότι ο Θεός το 
επιτρέπει αυτό σαν μέρος του σχεδίου 
Του για μας. Μερικές φορές μας 
επιτρέπει να δούμε το βουνό μπροστά 
μας ώστε να σηκώσουμε τα χέρια 
ψηλά και να αναγνωρίσουμε ότι δεν 
μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς 
τη βοήθειά Του.

Εάν τα προβλήμτα ήταν μικρότερα 
και σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσαμε 
εμείς οι ίδιοι να τα χειριστούμε, θα 
μπαίναμε στον πειρασμό να προσπα-
θήσουμε από μόνοι μας. Έτσι είναι 
η ανθρώπινη φύση. Εάν όμως κάτι 
γίνει πιο δύσκολο και πιο μεγάλο, τότε 
σε αυτό το σημείο συχνά είναι που 
πραγματικά εμπιστευόμαστε όλα τα 
πράγματα σε Αυτόν. 

Ανεξάρτητα από το πώς τυχαίνει 
να νιώθουμε, αν αγαπάμε τον Θεό 

και προχωράμε με πίστη και ακολου-
θούμε τον Λόγο Του, τότε ξέρουμε ότι 
η σχέση μας μαζί Του είναι ακλόνητη. 
Και σίγουρα ξέρουμε ότι η αγάπη Του 
για μας είναι αναλλοίωτη, σταθερή. 
Λέει Αυτός, "Σε αγάπησα με αιώνια 
αγάπη· τα βουνά θα μετατοπιστούν, 
και οι λόφοι θα μετακινηθούν· όμως, 
το έλεός Μου δεν θα εκλείψει από 
σένα. Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε 
εγκαταλείψω".8

Έτσι, ανεξάρτητα από το πόσο 
ίσως νιώθουμε "στραγγισμένοι μέχρι 
και την τελευταία σταγόνα", δεν είμα-
στε μόνοι. Η αγάπη Του είναι εκεί για 
μας – πάντα. Αν εσείς "πλησιάσετε 
στον Θεό, Αυτός θα πλησιάσει σε 
σας".9 Μια παρηγορητική σκέψη! 

 
Η Maria Fontaine και ο σύζυγός 
της Peter Amsterdam, είναι 
διευθύνοντες της Διεθνούς 
Οικογένειας, μιας Χριστιανικής 
κοινότητας πίστης. ■
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ΚΑΜΙΑ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ   
ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ
Απο την Iris Richard

Οι φωνές ακούγονταν πνι-
χτές καθώς συνερχόμουν από την 
αναισθησία που είχα κάνει για μια 
ιατρική εξέταση στην πλάτη μου.

Άκουσα την απαισιόδοξη 
διάγνωση του γιατρού: "Ίσως να μην 
μπορέσει να ζήσει μια κανονική ζωή 
και δεν θα πρέπει σε καμιά περί-
πτωση να κάνει παιδιά αφού η πλάτη 
της έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα". 

Ένας άλλος συμφώνησε: "Ίσως 
να χρειαστεί αναπηρική καρέκλα 
από την ηλικία των 30 αν η σκο-
λίωση συνεχίσει να επιδεινώνεται 
ραγδαία όπως μέχρι τώρα".

Όταν επέστρεψα σπίτι αργότερα 
εκείνη την ημέρα, κλειδώθηκα μέσα 
στο δωμάτιο μου και κάθισα κοντά 
στο παράθυρο για ώρες, ατενίζοντας 
τον γκρίζο, γεμάτο σύννεφα ουρανό 
ενώ τα δάκρυα κυλούσαν στα μά- 
γουλά μου. Το μόνο που μπορούσα 
να σκεφτώ ήταν να περνάω τη ζωή 
μου σε μια αναπηρική καρέκλα.

Ήμουν δώδεκα χρονών όταν 
διαγνώστηκα με σοβαρή περίπτωση 
σκολίωσης σε τρία μέρη της σπονδυ-
λικής μου στήλης. Η διάγνωση 

επιβεβαιώθηκε από αναρίθμητες 
επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκο-
μεία. Η σκολίωση επιδεινώθηκε με 
πολύ γοργό ρυθμό. Για να επιβρα-
δυνθεί η συνέχιση της κυρτότητας, 
άρχισα να κοιμάμαι φορώντας ένα 
καλούπι από γύψο, ενώ στη διάρκεια 
της ημέρας φορούσα έναν χοντρό 
πλαστικό κορσέ.

Η χαρά έφυγε από τη ζωή μου και 
έγινα ντροπαλή και συνεσταλμένη, 
από φόβο μήπως και παρατηρήσουν 
την κυρτή σπονδυλική μου στήλη. 
Στην προσπάθεια μου να κρύψω τη 
μικρή καμπούρα που είχε σχηματι-
στεί στη δεξιά πλευρά της πλάτης 
μου λόγω της κυρτότητας, φορούσα 
φαρδιά ρούχα. Όμως παρ’ όλη την 
απόγνωσή μου, μια εσωτερική φωνή 
με ενθάρρυνε να μην τα παρατήσω 
και τελικά, μετά από μήνες σκληρής 
εκγύμνασης με φυσιοθεραπεία, η 
εξέλιξη της σκολίωσης άρχισε να 
επιβραδύνεται.

Με τον καιρό, η πίστη μου στο 
Θεό επίσης αυξήθηκε και συνειδη-
τοποίησα ότι η προσευχή ενίσχυε 
την επιτυχία μου στο να επιτευχθούν 

οι στόχοι στη ζωή μου, παρ’ όλα τα 
εμπόδια που είχα υποστεί από αυτή 
τη χρόνια κατάσταση. Ο Θεός έφερε 
υπέροχους ανθρώπους στη ζωή μου, 
σαν εκείνη την χαρισματική μασέρ 
που με βοήθησε για χρόνια με τις 
υπηρεσίες της και φίλους που με 
βοήθησαν στη διάρκεια της γέννας 
των επτά παιδιών μου. Έμαθα να 
ζω θετικά με αυτή τη σωματική 
πρόκληση και ακόμα μπόρεσα και 
να βελτιώσω την υγεία μου. Η 
πρόγνωση του να παραμείνω σε μια 
αναπηρική καρέκλα ευτυχώς δεν 
υλοποιήθηκε ποτέ και η σκολίωση 
δεν χειροτέρεψε.

Τώρα, σχεδόν 50 χρόνια αργό-
τερα, είμαι ευγνώμων για τα εμπόδια 
που έμαθα να ξεπερνώ. Η προσευχή 
είναι αυτή που μου έδωσε τις νίκες 
αντί για τις ήττες που έδειχναν 
απειλητικές για τη ζωή μου. 

Η Iris Richard είναι σύμ-
βουλος στην Κένυα, όπου 
κάνει ενεργή, εθελοντική 
εργασία στην τοπική 
κοινότητα από το 1995. ■
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ένα  
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ από την  
πΙΟ ΣΚΟΤΕΙΝΗ θύελ λα 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Απο την  Elsa Sichrovsky

Πρωτάκουσα για την 
Φου-Χούα Τσούανγκ όταν 
η οικογένειά μου κι εγώ παρακο-
λουθήσαμε ένα ντοκιμαντέρ που 
παρουσίαζε αρκετά ταλαντούχα 
νεαρά άτομα, τα οποία είχαν σοβαρές 
αναπηρίες. Έμεινα έκθαμβη από το 
ακτινοβόλο χαμόγελο που φαινόταν 
να φωτίζει όλη της την ύπαρξη, 
αντικατοπτρίζοντας την εσωτερική 
ομορφιά της ψυχής της.

Το 1994, η Φου-Χούα ήταν 
γεμάτη ζωντάνια και μια πολλά υπο- 
σχόμενη δεκάχρονη κοπέλα από την 
Ταϊβάν, η οποία ήταν η καλύτερη 
μαθήτρια στην τάξη της και ονει- 
ρευόταν να γίνει καλλιτέχνης. Τρα- 
γωδία όμως χτύπησε όταν το σπίτι, 
στο οποίο έμενε αυτή και η οικο-
γένειά της, έπιασε φωτιά. Αν και 
όλοι τους επέζησαν, η Φου-Χούα 
έπεσε σε κώμα για τρεις μήνες, το 
οποίο προξενήθηκε από την εισπνοή 
καπνού. Όταν βγήκε από το κώμα, 
αποδείχτηκε ότι οι δηλητηριώδεις 
αναθυμιάσεις είχαν αμετάκλητα και 
ριζικά μεταβάλει τη ζωή της αφήνο-
ντάς την τυφλή, βουβή και παράλυτη 
από το λαιμό και κάτω. Εκτός από 
το να μπορεί να κινεί το κεφάλι της 
και τον λαιμό της, η μόνη σωματική 
ικανότητα που της είχε απομείνει 
ήταν να μπορεί να ακούει. 

Καθώς πέρασε ο καιρός και οι φίλοι 
της και οι πρώην συμμαθητές της 
σιγά-σιγά την ξέχασαν, η Φου-Χούα 
έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη που την 
οδήγησε σε σκέψεις αυτοκτονίας. Τι 
ελπίδα υπήρχε για μια ύπαρξη σε ένα 
αναπηρικό καροτσάκι, εξαρτώμενη 
από τη μητέρα της για να την ντύνει, 
να την ταΐζει και να την βοηθάει με 
όλες τις βασικές ανάγκες της ζωής;

Ήταν ένα Χριστιανικό τηλεοπτικό 
πρόγραμμα που διαπέρασε την οδύνη 
της Φου-Χούα, εμπνέοντάς την να 
εμπιστευτεί τον Θεό. Καθώς η πίστη 
της μεγάλωνε, το ίδιο και η ελπίδα της· 
και από αυτήν την ελπίδα, ξεπρό-
βαλλαν τρία όνειρα – να πάει στο 
πανεπιστήμιο, να γίνει συγγραφέας και 
να διαδώσει την αγάπη σε κάθε γωνιά 
της υδρογείου. Ενώ έκανε φυσικοθερα-
πείες, η Φου-Χούα άκουσε πάνω από 
300 βιβλία, τα οποία της έδωσαν την 
δυνατότητα να αποκτήσει ακαδημαϊκή 
γνώση και να αποφοιτήσει από το 
γυμνάσιο. Στη συνέχεια η καθηγήτρια 
της την βοήθησε να περάσει στο πανε-
πιστήμιο, όπου η Φου-Χούα επιδιώκει 
από τότε να πάρει το πτυχίο της. 

Μέσω μιας επίπονης μεθόδου που 
κινεί το κεφάλι της για να επικοινωνεί 
με σήματα Μορς, η Φου-Χούα έχει 
επίσης συγγράψει πάνω από 300 
ποιήματα στα οποία περιγράφει με 

αισιοδοξία τους αγώνες της, την 
πίστη και τις εμπειρίες της. Χρησι- 
μοποιώντας την ίδια μέθοδο, η 
Φου-Χούα έχει επίσης ενθαρρύνει 
με τις ομιλίες της πάρα πολλούς σε 
γυμνάσια στην Ταϊβάν και την Κίνα. 
Μέσα από τις ομιλίες της, έχει αγγί-
ξει χιλιάδες με το μήνυμα της αγάπης 
και της ελπίδας του Θεού. Τα όνειρά 
της γίνονται πραγματικότητα!

Η Φου-Χούα είχε κάθε λόγο να τα 
παρατήσει, όμως δεν επέλεξε μόνο το 
να ζήσει αλλά και να κάνει σκοπό της 
το να ενθαρρύνει τους άλλους. Αν και 
η ζωή της θα είναι πάντα φορτωμένη 
με πόνο, δυσκολίες και αγώνες 
λόγω της φυσικής της κατάστασης, 
η Φου-Χούα λέει, "Η ζωή είναι ένα 
μονοπάτι. Μερικές φορές συναντάμε 
πόνο, αποτυχία και λύπη, αν όμως 
έχουμε πίστη, το μέλλον είναι πάντα 
φωτεινό".

Η Elsa Sichrovsky είναι 
μαθήτρια γυμνασίου. Αυτή και 
η οικογένειά της ασχολούνται 
με ιεραποστολική εργασία 
στην Ταϊβάν. Διαβάστε 
περισσότερα για την ιστορία 
της Φου-Χούα εδώ: www.
wantchinatimes.com/news-
subclass-cnt.aspx?id=2011121
1000026&cid=1603. ■
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Η ζωή σαν μια  

ANAΡΡΙΧΗΣΗ
Πριν μερικές μέρες, κάποιοι 
φίλοι με πήραν μαζί τους σε κάποια 
ανάβαση που νόμιζα ότι θα ήταν ένας 
σύντομος περίπατος. Παρκάραμε το 
αυτοκίνητο και ρίξαμε μια ματιά στην 
κορυφή. Βγάλαμε από το αυτοκίνητο 
τον εξοπλισμό αναρρίχησης και αρχί- 
σαμε να βάζουμε τις μπότες μας και 
να μαζεύουμε ό,τι χρειαζόμασταν 
στα σακίδια μας

Δεν φαίνεται να είναι πολύ 
μακριά ούτε πολύ δύσκολο! Ωραία! 
Σκέφτηκα.

Τον χειμώνα που πέρασε, είχα 
τραυματίσει το γόνατό μου με αποτέ-
λεσμα να μη βρίσκομαι σε τόση καλή 
φυσική κατάσταση. Όπως και να 
έχει, τώρα πρόσμενα κάτι το απλό.

Αρχίσαμε την ανάβαση και δεν 
πέρασε πολύ ώρα πριν αρχίσουν 
να με πονάνε τα πόδια μου και είχα 
δυσκολία με την αναπνοή μου, όμως 
συνέχιζα να ελπίζω ότι η ανάβαση 
θα ήταν σύντομη. Στη συνέχεια το 
μονοπάτι έγινε περισσότερο βραχώ-
δες και ελικοειδές. Ήμασταν ακόμη 
περιτριγυρισμένοι από ψηλά δέντρα 
που μας εμπόδιζαν από το να έχουμε 
οποιαδήποτε θέα γύρω μας. Ήξερα 
ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει κάποια 
πρόοδο, κρίνοντας από την ώρα, 
όμως δεν ήταν μέχρι που βγήκαμε 
από το δάσος και σταματήσαμε σε 
ένα πανέμορφο σημείο παρατήρησης, 
που μπορέσαμε πραγματικά να δούμε 
την πρόοδο που είχαμε κάνει και 
πόση απόσταση είχαμε να καλύ-
ψουμε ακόμα με σκοπό να φτάσουμε 
στην κορυφή.

Αυτά τα λίγα λεπτά που ξοδέψαμε 
για να θαυμάσουμε τη μαγευτική 

1. Παροιμίες 25:11
2. http://www.perunmondomigliore.org/

Απο την Anna Perlini
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ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

Εάν ένα πουλί πετάει για ευχαρί-
στηση, πετάει με τον άνεμο, αν 
όμως βρεθεί σε κίνδυνο, γυρίζει 
και πάει ενάντια στον άνεμο, με 
σκοπό να ανέβει πιο ψηλά.  
— Corrie ten Boom (1892–1983)

Κάθε φορά που σταματάς 
πραγματικά για να αντιμετωπί-
σεις τους φόβους σου κατάματα, 
αποκτάς δύναμη, κουράγιο 
και εμπιστοσύνη από την κάθε 
εμπειρία.  Πρέπει να κάνεις αυτό 
που νομίζεις ότι δεν μπορείς 
να κάνεις. — Eleanor Roosevelt 
(1884–1962)

Τα πράγματα που προσπαθούμε 
να αποφύγουμε και αντιμαχό-
μαστε – θλίψη, ταλαιπωρία και 
διωγμό – είναι τα πράγματα αυτά 
που φέρνουν άφθονη χαρά μέσα 
μας. Τα τεράστια κύματα που 
θα τρόμαζαν τον συνηθισμένο 
κολυμβητή προκαλούν έναν 
φοβερό ενθουσιασμό σε κάποιον 
που κάνει σέρφινγκ και ανεβαίνει 
πάνω τους. “Σε όλα αυτά, όμως, 
υπερνικούμε, διαμέσου εκείνου 
που μας αγάπησε” – όχι παρ' όλα 
αυτά, αλλά μέσα σε αυτά. Ένας 
άγιος δεν γνωρίζει τη χαρά του 
Κυρίου παρ’ όλη τη θλίψη, αλλά 
λόγω αυτής. — Oswald Chambers 
(1874–1917) ■

θέα της λίμνης από κάτω μας, μια φωτογραφία που βγάλαμε και μια 
γουλιά νερό, μας ενθάρρυναν και μας έδωσαν το συναίσθημα ότι τα πηγαίναμε 
καλά και κάναμε πρόοδο, ακόμα και αν η κορυφή φαινόταν ακόμη αρκετά 
μακριά.

Κατόπιν το μονοπάτι μετατράπηκε σε μια γνήσια αναρρίχηση και έπιασα 
τον εαυτό μου να αρχίζει να πανικοβάλλεται λιγάκι. Στον ουρανό είχαν αρχίσει 
να συγκεντρώνονται μαύρα σύννεφα και άρχισαν να πέφτουν μερικές σταγόνες 
βροχής, κάνοντας τα βράχια γλιστερά. Στην πορεία συναντήσαμε και άλλους, 
μερικούς έμπειρους ορειβάτες και μερικούς που επιχειρούσαν την πεζοπορία 
για πρώτη φορά. Η αβεβαιότητα του καιρού έκανε όλους να νιώσουν κάποια 
ανησυχία. Η βροχή δεν κράτησε για πολύ, όμως τα σύννεφα παρέμειναν. Δεν 
ήταν μια εύκολη ανάβαση όμως η θέα γινόταν όλο και περισσότερο ενδια-
φέρουσα και πιο επιβλητική με την ώρα. Αναμφίβολα έκανε το όλο πράγμα να 
αξίζει.

Σε κάποιο σημείο, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο πέρασμα, ο πιο έμπειρος 
φίλος μου ψιθύρισε στο αυτί μου, "Τα πας καλά, ξέρεις. Υπάρχουν άλλοι στην 
ανάβαση σήμερα που δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο". Αυτά τα λίγα λόγια 
είχαν μια βαθειά επίδραση πάνω μου: Έστρεψαν το βλέμμα μου μακριά από 
τον εαυτό μου και τον προσωπικό μου αγώνα. Έριξα μια ματιά σε μια κοπέλα 
που ανέβαινε για πρώτη φορά και η οποία φαινόταν ανήσυχη. Σιγά-σιγά τα 
κατάφερνε κι αυτή, με την βοήθεια του φίλου της. Της χαμογέλασα και της 
είπα μερικά λόγια. Πόση βοήθεια προσφέρει η ενθάρρυνση: "Ένας λόγος, όταν 
μιληθεί σωστά, είναι χρυσά μήλα σε ασημένια ποικίλματα".1 

Και τελικά φτάσαμε στην κορυφή!
Υπάρχει πάντα κάτι το διεγερτικό γύρω από την κατάκτηση της κορυφής, 

όσο δύσκολη και να ήταν η ανάβαση, όμως αυτή τη φορά ένα μαγικό συναί-
σθημα γαλήνης πλημύρισε την ψυχή μου και με έκανε να δακρύσω. Μπόρεσα 
να διακρίνω το μονοπάτι που είχαμε πάρει για να φτάσουμε στην κορυφή. 
Χρειάστηκαν πολλές στροφές για να ανεβούμε εδώ και είχαν κάνει τη δια-
δρομή πιο γεμάτη – όχι ευκολότερη, οπωσδήποτε όμως πιο ενδιαφέρουσα και 
συναρπαστική.

Στην επιστροφή, δεν μπορούσα να μην αναλογιστώ μερικά από τα γεγονότα 
που είχαν συμβεί στη ζωή μου. Όταν βρίσκεσαι βαθιά μέσα στο δάσος και ανε-
βαίνεις μετά δυσκολίας προς τα πάνω, συχνά είναι δύσκολο να βγάλεις νόημα 
από τις καταστάσεις ή να καταλάβεις πού βρίσκεσαι ή να βρεις τη δύναμη και 
την πεποίθηση να συνεχίσεις να προχωράς. Το μόνο που μπορείς να νοιώσεις 
είναι ο ιδρώτας, ο κόπος, η κούραση. Εκείνη τη στιγμή είναι πολύ εύκολο και 
ίσως και κατανοητό να τα παρατήσεις και να γυρίσεις πίσω και για να είμαι 
ειλικρινής μερικές φορές είχα σκεφτεί να το κάνω.

Αυτό που με κράτησε είναι ο Ιησούς και ο Λόγος Του καθώς επίσης η 
ενθάρρυνση και η υποστήριξη των αγαπητών φίλων στην πορεία. 

Η Anna Perlini είναι συνιδρυτής του Per un Mondo Migliore,2 
ενός ανθρωπιστικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στα 
Βαλκάνια από το 1995. ■
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Η
ΚΡΥΦΗ 
ΔΥΝΑΜΗ

Οι πιο δυνατοί άνθρωποι στον κόσμο 
– εκείνοι που γελάνε δυνατά και έχουν 

ένα γνήσιο χαμόγελο, είναι αυτοί 
που έχουν πολεμήσει τις πιο σκληρές 

μάχες. Επειδή οι ίδιοι αποφάσισαν 
να μην επιτρέψουν σε τίποτα να τους 

καταβάλει, δείχνουν στον κόσμο 
ποιος είναι το αφεντικό.  

—  Άγνωστος συγγραφέας

Υπάρχει ένας παλιός μύθος 
για δυο γείτονες που φύτεψαν 
παρόμοια περιβόλια. Ο ένας πότιζε 
τα φυτά του κάθε μέρα, όμως ο άλλος 
μόνο κάθε λίγες μέρες. Όταν έφτασε 
η εποχή της ξηρασίας, τα δέντρα του 
πρώτου γεωργού ξεράθηκαν, όμως 
τα δένδρα του δεύτερου συνέχιζαν 
να μεγαλώνουν σταθερά. Μιας και 
τα δέντρα του δεν ποτίζονταν τόσο 
συχνά, οι ρίζες τους είχαν μεγαλώσει 
προς τα κάτω ώστε να βρούνε 
υπόγεια νερά. 

Θυμάμαι όταν έπρεπε και εγώ 
να σκάψω βαθιά για αυτά τα κρυφά 
νερά. Η οικογένειά μας ζούσε σε μια 
πόλη στα σύνορα της Βραζιλίας και 
της Αργεντινής. Οι δουλειές πήγαιναν 
καλά και μόλις είχαμε μετακομίσει 
σε ένα όμορφο σπίτι με αυλή την 
οποία είχαμε μετατρέψει σε ένα 
μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου για τα 

αγόρια μας. Και τότε ο σύζυγός μου 
υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε μετά 
από τρεις εβδομάδες στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. Όλος ο κόσμος 
γύρω μου έδειχνε να καταρρέει.

Τα συναισθήματα που περνάς 
αφού χάσεις κάποιον τόσο δικό σου 
μπορείς να τα νιώσεις μόνο μέσα 
από εμπειρία. Ήταν σαν να έλειπε 
ένα χέρι ή ένα πόδι. Συχνά τον 
ονειρευόμουν να βρίσκεται ακόμα 
γύρω μου και μερικές φορές όταν 
έβλεπα κάποιον στον δρόμο νόμιζα 
για δευτερόλεπτα ότι ήταν αυτός, 
όμως δεν ήταν, αφού ο Ιησούς τον 
είχε πάρει μαζί Του.

Η πίστη μου στη μετέπειτα ζωή 
και το ότι κάποια μέρα θα ξαναβρεθώ 
μαζί του ήταν αυτό που με κράτησε 
ζωντανή. Αυτά τα βαθειά νερά, του 
να γνωρίζω ότι ο Θεός δεν θα με 
αφήσει ούτε θα με εγκαταλείψει1 μου 
έδωσαν τη δύναμη να αντιμετωπίσω 
τις πολλές προκλήσεις που βρέθηκαν 
μπροστά.

Σήμερα απολαμβάνω τα εγγόνια 
μου και θεωρώ τον εαυτό μου τόσο 
ευλογημένο. Όταν έρχονται στον 
δρόμο μου δυσκολίες, όπως συμβαί-
νει συνήθως, θυμάμαι το πώς ο Θεός 
δεν έπαψε να βρίσκεται δίπλα μου 
εκείνους τους δύσκολους καιρούς και 
μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. 
Η κρυφή μου δύναμη προέρχεται από 
το εδάφιο στην Φιλιππισίους 4:6-7, 
το οποίο έχω κρεμάσει πάνω από το 
γραφείο μου:

"Μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, 
σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας 
γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία 
διαμέσου της προσευχής και της 
δέησης. Και η ειρήνη τού Θεού, που 
υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει τις 
καρδιές σας και τα διανοήματά σας 
διαμέσου τού Ιησού Χριστού".

Η Rosane Pereira είναι 
καθηγήτρια Αγγλικών και 
συγγραφέας στο Ρίο Ντε 
Τζανέϊρο της Βραζιλίας. ■1. βλ. Εβραίους 13:5.

Απο την Rosane Pereira 
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ΜΙΑ 
ΚΑΡΤΑ 
ΓΕΜΑΤΗ 
ΕΛΠΙΔΑ

Επειδή, Αυτός θα σε λυτρώνει 
από την παγίδα των κυνηγών και 
από θανατηφόρο λοιμό.  Με τα 
φτερά Του θα σε σκεπάζει, και 
κάτω από τις φτερούγες Του θα 
είσαι ασφαλής· — Ψαλμός 91:3-4

Έδειχνε τόσο λυπημένος 
όταν τον είδα για πρώτη 
φορά. Ήταν αρκετά χρόνια μεγα-
λύτερος από εμένα, όμως όπως κι εγώ 
εκείνες τις πρώτες μου μέρες στην 
απρόσωπη πτέρυγα του νοσοκομείου, 
ένιωθε τρομαγμένος και ανήσυχος.

Το κρεβάτι μου ήταν στην άλλη 
πλευρά του δωματίου, αλλά του 
χαμογέλασα καθησυχαστικά. 

"Όλα θα πάνε καλά".
Αυτός όμως γύρισε από την άλλη, 

έκλεισε τα μάτια του και προσποιή-
θηκε ότι κοιμόταν.

Το νοσοκομείο είναι παράξενο 
μέρος. Όλοι οι ασθενείς βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο· ο καθένας αντιμε-
τωπίζει έναν κοινό εχθρό – τον φόβο. 
Τι δεν πάει καλά μαζί μου; Θα γίνω 
καλά; Θα πετύχει η εγχείρηση;

Αργότερα την ίδια μέρα, προ-
σπάθησα να ξαναμιλήσω μαζί του.  
Βρισκόμουν εκεί για δυο εβδομάδες 
σχεδόν και είχα αρχίσει να νιώθω σαν 
βετεράνος.

"Γιατί βρίσκεσαι εδώ;" τον 
ρώτησα.

Φαινόταν τόσο αποκαρδιωμένος, 
σχεδόν ένιωσα άσχημα που τον 
ρώτησα. Κατόπιν απάντησε σιγανά: 
"Πήγαινα διακοπές. Το αυτοκίνητο 
ήταν μπροστά στην πόρτα. Πήγα 
στην τουαλέτα για τελευταία φορά. 
Τότε ήταν που είδα το αίμα …"

Έπαιζε νευρικά με το σεντόνι στο 
κρεβάτι του. "Και τώρα βρίσκομαι 
εδώ αντί σε ένα ξενοδοχείο στη 
Γαλλία με τη σύζυγό μου. Μού ‘ρχε-
ται  να πηδήξω από το παράθυρο".

Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο γιατρός 
όλος σοβαρότητα και είπε στον και-
νούργιο φίλο μου: "Κύριε Γουίλιαμς, 
η εγχείρησή σας είναι προγραμματι-
σμένη για αύριο το πρωί".

Όταν έφυγε ο γιατρός, είδα ότι 
ήταν γεμάτος απόγνωση. Δεν ήθελε 
να μιλήσει άλλο και προσποιήθηκε 
ότι κοιμόταν πάλι.

Ξαφνικά ένιωσα το Πνεύμα του 
Θεού να με σκουντάει. 

Γράψε μερικά εδάφια από τον 91ο 
Ψαλμό σε μια κάρτα και δώσ’ του την 
πριν μπει στο χειρουργείο. 

Ψαλμός 91; Και αν δεν πιστεύει σε 
Σένα, Κύριε;

Απλά κάν’ το! 
Έτσι και έκανα. Η νοσοκόμα του 

έδωσε την κάρτα το επόμενο πρωινό 
πριν μπει στο χειρουργείο.

Η εγχείρηση πήγε καλά.
Το ίδιο και η κάρτα. Όταν του 

μίλησα την επόμενη μέρα, μου είπε: 
"Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά 
τα υπέροχα λόγια. Μου έδωσαν τόσο 
πολύ δύναμη. Εσύ το έγραψες;"

"Όχι", του απάντησα, "ο Θεός το 
έκανε. Είναι από τη Βίβλο". 

"Εκπληκτικό …" σιγοψιθύρισε, 
μετά χαμογέλασε. "Ίσως πρέπει να 
διαβάσω αυτό το βιβλίο κι εγώ".

Ο Koos Stenger είναι 
ανεξάρτητος συγγραφέας 
στην Ολλανδία. ■
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Η ΚΡΥΨΩΝΑ
Στις θυελλώδεις και ταραχώ-
δεις στιγμές της ζωής μας, 
συχνά εστιάζουμε τόσο προσεκτικά  
στο να βρούμε κάποιον τρόπο από- 
δρασης ή διάσωσης ώστε μας διαφεύ- 
γει εντελώς η πιο αξιόπιστη και αληθι- 
νή πηγή καταφυγίου και προστασίας. 

Χθες το βράδυ δεν μπορούσα να 
κλείσω μάτι. Ένιωθα πολύ κατα-
βεβλημένος λόγω απογοήτευσης, 
αμφιβολίας και αναστάτωσης. Τόσο 
ο νους μου όσο και το σώμα μου δεν 
μπορούσαν να χαλαρώσουν. Μόλις 
και μετά βίας μπορούσα να εμποδίσω 
τις σκέψεις μου από το να πηγαίνουν 
εκεί που δεν έπρεπε να πάνε.

Έξω γινόταν κατακλυσμός. Αν και 
εγώ φυσιολογικά ήμουν προστατευ-
μένος, ζεστός και στεγνός μέσα στο 
σπίτι, το πνεύμα μου ένιωθε εντελώς 
το αντίθετο. Η βροχή έξω φαινόταν 
να πέφτει σε συμφωνία με τις συνεχι- 

ζόμενες δυσκολίες που αντιμετώπιζα 
εδώ και καιρό. Μέσα μου, ένιωθα 
εκτεθειμένος και απροστάτευτος 
από τους παγωμένους ανέμους και 
εντελώς μούσκεμα από τη βροχή που 
έδειχνε να μην σταματά ποτέ.

Η ελπίδα μου χανόταν πολύ γρήγο- 
ρα και η πίστη μου αναβόσβηνε επι- 
κίνδυνα και αυτή. Είπα στον Θεό ότι 
ήθελα με όλη μου την καρδιά να κρα-
τηθώ και να μείνω πιστός, όμως αυτό 
δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη δική Του 
βοήθεια. Μετά σώπασα για λίγο.

Η απάντηση που πήρα ήταν κάπως 
απρόσμενη. Ένοιωσα μέσα μου την 
επιθυμία να ακούσω το τραγούδι 
"Κρυψώνα", του Steven Curtis 
Chapman.1

Έβαλα να ακούσω το τραγούδι, 
χωρίς να περιμένω πολλά. Έτσι κι 
αλλιώς, ήξερα το τραγούδι αυτό 
απ' έξω κι ανακατωτά. Κι όμως, η 
κάθε λέξη φάνηκε να ταιριάζει στην 
περίπτωσή μου όπως και μια κούπα 
ζεστού καφέ σε μια κρύα, βροχερή 
μέρα ή όπως νιώθει κάποιος όταν 
μπαίνει από το χειμωνιάτικο κρύο σε 
ένα ζεστό μέρος. 

Δεν σου ζητώ να μου πάρεις τα 
προβλήματά μου, Κύριε.

Επειδή οι άσχημοι καιροί με μαθαί-
νουν να εμπιστεύομαι Εσένα.

Όμως Σε ευχαριστώ για την υπόσχεση 
που έχω μάθει. 

Η αδιάλειπτη αγάπη Σου με καλύπτει 
όταν εγώ τη χρειάζομαι πιο πολύ.

Συ είσαι το καταφύγιό μου,
Είμαι ασφαλής μέσα στην αγκαλιά Σου,
Προστατευμένος από τη θύελλα που 

επικρατεί.
Όταν τα νερά ανεβαίνουν,
Κι εμείς τρέχουμε για να κρυφτούμε,
Κύριε, σε Σένα βρίσκουμε το κατα- 

φύγιό μας.

Καθώς το τραγούδι συνέχιζε να 
παίζει, ο Θεός μου μιλούσε. Εσύ 
βρίσκεις καταφύγιο μέσα στις υποσχέ-
σεις Μου και την αγάπη Μου για σένα; 
Ή είσαι απασχολημένος κοιτώντας 
και ελπίζοντας να βρεις ένα τρόπο να 
αποδράσεις από όλα αυτά;

Ακριβώς αυτό ήταν που έκανα. 
Ήλπιζα και προσευχόμουνα να διασω- 
θώ από την κατάσταση αυτή, αντί να 
χρησιμοποιώ τον Λόγο και την αγάπη 

1. Ακούστε το τραγούδι εδώ: https://www.    
youtube.com/watch?v=jdVj231fPFA

2. Ψαλμός 46:1–3
3. Ψαλμός 57:1
4. Δευτερονόμιο 33:27

Απο τον Steve Hearts 
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Ο  Σ Ω Τ Η Ρ Α Σ  Τ Ο Υ  Δ Ι Κ Ο Υ 
Μ Ο Υ  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Αγαπημένε μου Ιησού, μερικές 
φορές νιώθω ότι οι καταιγίδες 
της ζωής με κατακλύζουν, παρ’ 
όλα αυτά Εσύ υποσχέθηκες ότι 
μπορώ να βρω καταφύγιο σε Σένα. 
Βοήθησέ με να αυξηθώ σε πίστη, 
ασφαλής στη γνώση πως δεν 
υπάρχει ούτε μια στιγμή που δεν 
επισκιάζομαι από την αγάπη Σου. 
Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με για τις 
ατέλειες μου, έλα μέσα στην καρδιά 
μου και μείνε μαζί μου για πάντα.

Είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, 
μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. 
— Ιησούς, Ματθαίου 28:20 

Η διαδρομή σου σε έχει διαπλάσει 
για ό,τι είναι καλύτερο για σένα και 
ήταν ακριβώς ό,τι έπρεπε να είναι. 
Μην νομίζεις ότι έχασες χρόνο. Δεν 
υπάρχει τρόπος να κόψεις δρόμο 
στη ζωή. Η κάθε μία κατάσταση που 
αντιμετώπισες ήταν χρήσιμη στο 
να σε φέρει στο τώρα. Και το τώρα 
είναι ακριβώς στην ώρα του. 
— Asha Tyson

Οι δοκιμασίες αυτές θα δείξουν 
ότι η πίστη σας είναι γνήσια. Έχει 
δοκιμαστεί όπως η φωτιά δοκιμάζει 
και εξαγνίζει τον χρυσό – αν και η 
πίστη σας είναι πολύ πιο πολύτιμη 
από τον απλό χρυσό. Έτσι ώστε 
η δοκιμή τής πίστης σας, η οποία 
είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι 
που φθείρεται, δοκιμάζεται όμως 
διαμέσου τής φωτιάς, βρεθεί σε 
έπαινο και τιμή και δόξα, όταν ο 
Ιησούς Χριστός φανερωθεί·  
— Πέτρου Α' 1:7  ■

του Θεού σαν το καταφύγιο που 
είναι. Μάλλον γι' αυτό ένιωσα τόσο 
εκτεθειμένος και τρωτός.

Δεν είναι ότι δεν μπορώ ή δεν θα 
σε γλυτώσω από αυτή την κατάσταση 
με κάποιον τρόπο, συνέχιζε ο Θεός να 
μιλάει στην καρδιά μου. Όμως μέχρι 
τότε άσε Με να είμαι το καταφύγιο και 
η σκέπη που υποσχέθηκα να σου είμαι 
μέχρι να περάσει η θύελλα.

Με αυτά τα λόγια ήρθε στον νου 
μου μια σειρά από υποσχέσεις που 
ήξερα από όσο παλιά μπορώ να 
θυμηθώ:

"Ο Θεός είναι καταφυγή μας 
και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη 
μέσα στις θλίψεις.  Γι' αυτό, δεν θα 
φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί, 
και τα βουνά μετατοπιστούν στο 
μέσον των θαλασσών· και αν ηχούν 
και ταράζονται τα νερά τους· και τα 
βουνά σείονται εξαιτίας της έπαρσής 
τους".2 

"Στη σκιά των πτερύγων σου θα 
ελπίζω, μέχρις ότου περάσουν οι 
συμφορές".3

"Ο αιώνιος Θεός είναι κατα-
φυγή, και υποστήριγμα οι αιώνιοι 

βραχίονες".4 
Καμιά απ' αυτές τις υποσχέσεις 

δεν μιλάει για "διάσωση" από την 
ταλαιπωρία, αν και ο Θεός μπορεί 
και μας διασώζει σύμφωνα με το 
θέλημά Του. Το πιο σημαντικό είναι 
ότι Αυτός είναι το "καταφύγιό" μας 
ενώ εμείς περνάμε από δοκιμασίες 
και δυσκολίες. Όπως ακριβώς το 
να τρέχεις να μπεις μέσα σε ένα 
κτίριο στη διάρκεια μιας θύελλας 
δεν εξαφανίζει τη θύελλα, αντίθετα 
σου προσφέρει καταφύγιο μέχρι να 
περάσει η θύελλα.

Με αυτή την ανανεωμένη προο-
πτική για τις θύελλες, τώρα μπορώ 
να εμπιστευτώ και να στηριχτώ 
ολοκληρωτικά στον Ιησού να είναι 
το καταφύγιό μου και η σκέπη μου 
για όσο καιρό διαρκεί η θύελλα, 
αφήνοντας το τελικό αποτέλεσμα στα 
χέρια Του.

Ο Steve Hearts είναι τυφλός 
εκ γενετής. Είναι συγγραφέας, 
μουσικός και μέλος της 
Διεθνούς Οικογένειας στην 
Βόρειο Αμερική. ■
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Μεταδίδοντας 
το Bάλσαμο 
της Αγάπης

Πριν μερικά χρόνια, μεσάνυχτα 
της 17ης  Μαρτίου, δέχτηκα ένα 
τηλεφώνημα από τον συγκάτοικο του 
27-χρονου γιου μου στις Βερμούδες. 
Ο γιος μου είχε εξαφανιστεί και τα 
ρούχα του είχαν βρεθεί σε μια κοντινή 
παραλία. 

Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να 
γονατίσω και να προσευχηθώ στον 
Θεό απεγνωσμένα. Καθώς το έκανα, 
είδα μια εικόνα, τον γιο μου να 
εισέρχεται στον ουρανό προς χαρά 
των γονιών μου και άλλων αγαπη-
μένων που είχαν ήδη απεβιώσει. 
Αμέσως ήξερα ότι δεν θα βρισκόταν 
ζωντανός. Και έτσι κι έγινε, μετά από 
πέντε μέρες το σώμα του ξεβγάλθηκε 
στην παραλία. 

Τι ήταν αυτό που με βοήθησε εκεί-
νες τις δύσκολες μέρες; Ποιο ήταν 
το βάλσαμο; Οπωσδήποτε, η σχέση 
μου με τον Θεό ήταν η μεγαλύτερη 
πηγή παρηγοριάς, όμως ένα άλλο 
σημαντικό μυστικό για τη θεραπεία 
μου με ορατό και φυσικό τρόπο ήταν 

η αγάπη και η ενθάρρυνση που πήρα 
από τους άλλους. 

Την πρώτη μου μέρα στις 
Βερμούδες, ενώ ζητούσα πληροφο-
ρίες σε κάποιο κατάστημα, είπα στην 
κοπέλα που εργαζόταν εκεί ότι ήμουν 
ο πατέρας του νεαρού που είχε πνιγεί 
πρόσφατα. "Λυπάμαι τόσο πολύ", 
είπε γεμάτη τρυφερότητα και με 
αγκάλιασε. Σε πολλές άλλες περι-
στάσεις, και άλλοι ξένοι μου έδωσαν 
παρόμοια ενθάρρυνση.

Ο Θεός έχει υποσχεθεί να μας 
παρηγορήσει στους δύσκολους και-
ρούς. Ο Ιησούς είπε πως θα έστελνε 
τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, σε 
μας. Θέλει να μας παρηγορήσει. Αν 
όμως κρατάμε τις στενοχώριες μας 
μέσα, αν κρατάμε τον πόνο μέσα μας, 
δεν θα δεχτούμε την αγάπη και την 
ενθάρρυνση που χρειαζόμαστε, και η 
θεραπεία θα διαρκέσει περισσότερο 
και ίσως ποτέ να μην ολοκληρωθεί.

Έτσι λοιπόν μην κρατάτε τα 
συναισθήματα αυτά κρυφά. Μην 
υποφέρετε σιωπηλά. Μοιραστείτε τον 
πόνο σας ώστε οι γύρω να μπορέσουν 
να βοηθήσουν να θεραπευτεί. Ο Θεός 

εργάζεται κατ' αυτόν τον τρόπο για 
να μας φέρει πιο κοντά τον έναν με 
τον άλλο και να μας κάνει να γίνουμε 
τα χέρια Του, τα χείλη Του και τα 
αυτιά Του ο ένας για τον άλλον. 

Όταν δεχόμαστε αγάπη και ενθάρ-
ρυνση σε μια ώρα ανάγκης, αργότερα 
μπορούμε να τα δώσουμε και σε 
άλλες βασανισμένες ή πονεμένες 
ψυχές που βρίσκονται στον δρόμο 
μας. "Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας 
τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο 
Πατέρας των οικτιρμών και Θεός 
κάθε παρηγοριάς, Αυτός που μας 
παρηγορεί σε κάθε μας θλίψη, για να 
μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε 
εκείνους που είναι σε κάθε μορφής 
θλίψη, με την παρηγοριά, με την 
οποία εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε 
από τον Θεό".1

Ο Dennis Edwards είναι 
συνταξιούχος δάσκαλος ο 
οποίος εργάζεται με μια 
Πορτογαλική ΜΚΟ που 
προμηθεύει μορφωτικό υλικό 
σε φτωχές οικογένειες και 
παιδιά σε ιδρύματα. ■1. Κορινθίους Β' 1:3–4

Απο τον Dennis Edwards
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 
ΣΤΑΓΌΝΑ

"Κύριε, γρήγορα εισάκουσέ 
με· το πνεύμα μου εκλείπει! … Εγώ, 
όμως, θα επιβλέψω στον Κύριο· θα 
προσμείνω τον Θεό της σωτηρίας 
μου, ο Θεός μου θα με εισακούσει". 
— Ψαλμός 143:7, Μιχαίας 7:7 

"Η σταγόνα που ξεχειλίζει το πο- 
τήρι" είναι το τελευταίο πράγμα σε 
μια συσσώρευση από φορτία ή ταλαι- 
πωρίες, ίσως ακόμα και ένα φαινο-
μενικά μικρό πράγμα που απειλεί να 
ξεπεράσει την αντοχή σου. Το άγχος 
συσσωρευόταν για αρκετό καιρό και 
τελικά αισθάνεσαι ότι κοντεύεις να 
καταρρεύσεις. Δεν αντέχεις άλλο πια. 

Όμως αντέχεις, ή μάλλον το 
άντεξες, διαφορετικά δεν θα το διά-
βαζες αυτό σήμερα. Αναπολώντας 
αυτές τις περιστάσεις όταν επέζησες 
αυτό που έδειχνε τόσο τρομακτικό 
εκείνο τον καιρό μπορεί να σου 
δώσει πολύ ενθάρρυνση. Η μελέτη 
της Βίβλου μπορεί επίσης να είναι 
καθησυχαστική, επειδή περιγράφει 
τις ζωές ανθρώπων που σώθηκαν 
ενάντια στις πιθανότητες. 

"Ελέησέ με", κραύγασε η απεγνω-
σμένη μητέρα για την κόρη της, την 
οποία ο Ιησούς θεράπευσε.1  

Σώσε μας, Θεέ της σωτηρίας μας", 
έκραξαν οι άνθρωποι,2 και Αυτός το 
έκανε, αμέτρητες φορές.

"Γιάτρεψέ με, Κύριε", εκλιπάρησε 
ο προφήτης Ιερεμίας,3 ο οποίος, παρ’ 
όλες τις πολλές ταλαιπωρίες του 
συμπεριλαμβανομένων της φυλάκι-
σης και χειρότερα ακόμα, έζησε μια 
μακρόχρονη και παραγωγική ζωή.

"Ελέησέ με", φώναξε ο τυφλός 
στον Ιησού καθώς Αυτός περνούσε 
κοντά. Λεπτά αργότερα, απέκτησε 
την όρασή του.4

"Σώσε με!" ήταν η απεγνωσμένη 
έκκληση του Σίμωνα Πέτρου, που 
βούλιαζε μέσα στα ταραγμένα 
κύματα. Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι 
Του και έκανε ακριβώς αυτό.5 
Αργότερα ο Πέτρος διακήρυξε πως 
"και καθένας που θα επικαλεστεί 
το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί".6 
Ήξερε τα πάντα γύρω απ' αυτό. Είχε 
σωθεί με τόσους πολλούς τρόπους. 

Ένα κεντρικό γνώρισμα σε αυτά 
τα παραδείγματα είναι ότι το κάθε 
άτομο, με τον τρόπο του, επικαλέ-
στηκε τον Θεό να τον βοηθήσει. 

"Επικαλέσου Εμένα σε ημέρα 
θλίψης", μας λέει ο Θεός, όμως δεν 
σταματά εκεί, μας υπόσχεται: "Εγώ 
θα σε ελευθερώσω".7 

Έτσι ίσως ο καλύτερος τρόπος να 
επιζήσεις από οτιδήποτε, είναι με το 
να ζητάς. Η βοήθεια είναι πλησίον.

Η Abi May είναι ανεξάρτητη 
συγγραφέας, εκπαιδευτικός 
και υποστηρίκτρια υγιεινής 
φροντίδας στη Μεγάλη 
Βρετανία. ■

1. βλ. Ματθαίου 15:22–28.
2. βλ. Χρονικών Α' 16:35.
3. βλ. Ιερεμία 17:14.
4. βλ. Μάρκου 10:47–52.
5. βλ. Ματθαίου 14:30–32.
6. Πράξεις 2:21
7. Ψαλμός 50:15

Στιγμές Ηρεμίας
Απο την Abi May
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ΑΝΈΒΑ ΠΑΝΩ 
ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ
"Όταν λιποθυμεί η καρδιά μου· οδήγησέ με στον βράχο, που 
είναι πιο πάνω από εμένα".1 "Ο Κύριος, όμως, είναι σε μένα 
καταφύγιο· και ο Θεός μου, ο βράχος της ελπίδας μου".2

Αν νοιώθεις καταβεβλημένος, ανέβα πάνω στον Βράχο. 
Έχεις Εμένα, τον Βράχο και μπορείς να αναπαυτείς μέσα στην 
ικανότητά Μου να σε διαφυλάξω από οτιδήποτε απειλεί να σε 
καταβάλει. Όταν νιώθεις αδύναμος από τις έγνοιες και τα βάρη 
σου, όταν νιώθεις ότι η κατάθλιψη απειλεί να αμαυρώσει τις 
σκέψεις σου και να σε γεμίσει απόγνωση, εσύ μπορείς να ανέβεις 
στον Βράχο και να αναπαυτείς μέσα στη χάρη Μου. 

Μερικές φορές οι καταστάσεις στη ζωή σου μπορεί να σε 
φέρνουν σε σύγχυση. Μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις που όλα 
πάνε στραβά και νιώθεις αβέβαιος, μη γνωρίζοντας τι επιφυλάσ-
σει το μέλλον και μη γνωρίζοντας προς τα πού να πας. Φυσικό 
είναι να νιώθεις φοβισμένος τότε.

Είσαι σαν τους μαθητές Μου μέσα στο καΐκι όταν τα κύματα 
και η θύελλα ωρυόταν, και αυτοί φώναξαν, "Κύριε! Βοήθησέ 
μας! Χανόμαστε!"3 Νόμισαν ότι θα πέθαιναν επειδή η θύελλα 
ήταν τόσο άγρια. Νοιώθεις ότι η φουρτούνα από τα συναισθή-
ματά σου και η ζωή σου δεν αντέχονται πια. Όμως θυμήσου ότι 
Εγώ είμαι ο Κύριος του σκάφους σου. Μπορώ να ηρεμήσω τις 
θάλασσες. Μπορώ να σε διαφυλάξω μέσα από κάθε θύελλα, 
άσχετα με το πόσο θα διαρκέσει αυτή. Πρόσμενε Εμένα. Ποτέ 
δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω·4 Εγώ θα είμαι η 
βοήθεια και η δύναμη που χρειάζεσαι στη μέση της φουρτού- 
νας. Κρατήσου από τον Λόγο Μου, πίστεψε Εμένα μέσα 
στη θύελλα, γνώριζε ότι ποτέ δεν σε έχω εγκαταλείψει 
και ότι ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω και μπορώ να κάνω 
όλα τα πράγματα να βγούνε σε καλό.

Αναζήτησε το φως στο τέλος του τούνελ. Αναπαύσου σε  
Μένα και θα βρεις δύναμη που δεν γνωρίζεις.

Απο τον Ιησου με Αγαπη

1. Ψαλμός 61:2
2. Ψαλμός 94:22
3. βλ. Λουκά 8:24.
4. βλ. Εβραίους 13:5.


