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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
η  ι στο ρί α  μ ε  τα  δύο  α ι ν ί γ μ ατα

Πρόσφατα, κάποιος μου έστειλε μια λίστα με 
αινίγματα που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι 
δεν είμαι και τόσο καλός στο να τα λύνω. Υποθέτω 
πως χρειάζομαι εξάσκηση, γι’ αυτό δοκιμάζω την 
υπομονή των γύρω μου, φτιάχνοντας τα δικά μου 
αινίγματα, μερικά καλύτερα από άλλα. Να ένα: Τι 

κοινό έχουν, ένα πικνίκ στην Ουαλία, ένα άνθος γιασεμιού στην Ινδονησία και 
μια επίσκεψη στις φυλακές στις Φιλιππίνες; (Όπως συνήθως, η απάντηση δεν 
πρέπει να δίνεται αμέσως, έτσι θα σας την πω αργότερα).  

Τώρα στο θέμα αυτού του τεύχους – αναρωτιέστε ποτέ τι έχει στον νου Του 
ο Θεός όταν σας σκέφτεται; Κανείς μας δεν είναι τόσο ευγενικός, γενναιόδωρος 
ή στοργικός όσο θα έπρεπε και όσο θα ήθελε να είναι. Η πραγματικότητα είναι 
ότι ο εγωισμός μας και η υπεροψία μας συχνά μας κάνουν να υπολειπόμαστε 
ακόμα και των δικών μας χαμηλών προσδοκιών. Θα ήταν εύκολο να φαντα-
στούμε τον Θεό εξαντλημένο με τα ατελείωτα καμώματά μας. Και όμως, η 
απάντηση σε αυτό το αίνιγμα είναι ακριβώς το αντίθετο: Ο Λόγος του Θεού 
υπόσχεται πως "… τα ελέη του Κυρίου είναι χωρίς τέλος. Ανανεώνονται κάθε 
πρωί με την ανατολή του ηλίου".1

Ο Θεός δεν μπορεί να μας βαρεθεί, επειδή Αυτός είναι η προσωποποίηση 
της ίδιας της αγάπης.2 Αγαπάει τον κόσμο που δημιούργησε και αγαπάει τον 
καθένα μας, παρ’ όλα μας τα λάθη και τις ατέλειες. Στην ουσία, ο Θεός μας 
αγαπάει τόσο πολύ ώστε έστειλε τον μοναδικό Του Υιό, τον Ιησού, να γίνει 
ένας από εμάς και να μας ανοίξει τον δρόμο ώστε να έχουμε αιώνια ζωή αν 
απλά πιστέψουμε σε Αυτόν και Τον δεχτούμε.3

Στη διάρκεια της υπηρεσίας Του, ο Ιησούς ταξίδεψε σε όλη την Γαλιλαία 
και την Ιουδαία, διδάσκοντας τον Λόγο του Θεού, θεραπεύοντας τους ασθε-
νείς, δίνοντας φως στους τυφλούς, ακόμα και ανασταίνοντας νεκρούς. Με κάθε 
τρόπο, εκδήλωνε την αγάπη του Θεού για μας και την επιθυμία Του να μας 
θεραπεύσει πνευματικά καθώς επίσης και σωματικά, και συνεχίζει να το κάνει 
και σήμερα. Είναι στη φύση Του να είναι ευγενικός και να δίνει ευτυχία.

Τώρα τι κοινό έχουν μεταξύ τους ένα πικνίκ, ένα άνθος και μια επίσκεψη 
στη φυλακή; Οι συνεργάτες αυτού του τεύχους του Activated τα έχουν 
καταγράψει σαν εκδηλώσεις της αγάπης του Θεού που βίωσαν οι ίδιοι στη ζωή 
τους. Ελπίζω να απολαύσετε αυτά που έχουν να πουν.

Samuel Keating
Αρχισυντάκτης

1. Θρήνοι 3:22–23 
2. βλ. Ιωάννη Α' 4:8
3. βλ. Ιωάννη 3:16

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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1. Λουκά 11:3
2. Ματθαίου 4:4, Δευτερονόμιο 8:3

Μεσημεριανό 
πικνίκ 

Απο τον Chris Hunt 

295 φορές. Στην Καινή Διαθήκη, η Ελληνική λέξη είναι 
άρτος και χρησιμοποιείται 98 φορές. Η Βίβλος κατα-
γράφει ψωμιά φτιαγμένα από σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, 
φασόλια, φακές, κεχρί,  ακόμα και μάννα. Μαγειρεύονταν 
πάνω σε επίπεδες πέτρες ή σε σιδερένιες πλάκες ίσως και 
σε φούρνο και ήταν είτε επίπεδα και σκληρά ή ζυμωμένα 
με προζύμι. 

"Το καθημερινό μας ψωμί δίνε σε μας κάθε ημέρα", 
μας δίδαξε ο Ιησούς να προσευχόμαστε.1 Βέβαια, εννο-
ούμε κάτι πολύ περισσότερο από το ίδιο το ψωμί – ίσως 
αν λέγαμε τις "προμήθειες της ζωής" να ήταν πιο ακριβές, 
τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Δεν θα ζήσουμε 
"μονάχα με ψωμί" αλλά "με κάθε λόγο που βγαίνει από το 
στόμα του Θεού".2

Ο Θεός μας προμηθεύει τροφή για το σώμα, το νου και 
το πνεύμα. H προμήθεια των αναγκών μας από Αυτόν – 
τόσο κυριολεκτικά όσο και πνευματικά – είναι άλλο ένα 
από αυτά που κάνουν την καρδιά μας να τραγουδάει. 

Αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτήνη, 
και βοτάνι για χρήση τού ανθρώπου, 

για να βγάζει τροφή από τη γη,
και κρασί που ευφραίνει την καρδιά τού ανθρώπου, 

λάδι για να λαμπρύνει το πρόσωπό του, 
και ψωμί που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου.

— Ψαλμός 104:14–15 

Ο Chris Hunt ζει στη Μεγάλη Βρετανία 
και διαβάζει το  Activated  από τότε που 
πρωτοδημοσιεύτηκε το 1999. ■

Σε μια από αυτές τις θεσπέσιες ανοιξιά-
τικες μέρες που κάνουν την καρδιά σου 
να τραγουδάει, πήγαμε οικογενειακώς για ημερήσια 
εκδρομή στο Μποντνάντ, έναν φημισμένο βοτανικό κήπο 
στη Βόρεια Ουαλία. Περάσαμε ώρες ολόκληρες εξερευ-
νώντας τα 80 εκτάρια από γρασίδι και φυτεμένα τοπία· 
χαμένοι μέσα σε μια πλημύρα από χρώματα και ευωδιές 
καθώς περπατούσαμε ανάμεσα σε ροδόδενδρα, τουλίπες 
και κρίνα· θαυμάζοντας τα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
από δέντρα καθώς αυτά λικνίζονταν στην προσπάθειά 
τους να αγγίξουν τον γαλανό ουρανό ενώ πίσω τους στο 
βάθος βρίσκονταν τα βουνά της Σνοουντόνια.  

Στο μεταξύ, ήμασταν έτοιμοι για μεσημεριανό και 
έτσι καθίσαμε να απολαύσουμε το πικνίκ μας τρώγοντας 
σάντουιτς με τυρί, σαλάμι και ντομάτα. 

Εδώ ίσως θα έπρεπε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στον Τζον Μόντεγκιου. Ήταν Βρετανός Υπουργός 
Ναυτικού τον 18ο αιώνα. Η ιστορία αναφέρει πως μερικές 
φορές ήταν τόσο απασχολημένος για να φάει, ώστε 
ζητούσε από τους υπηρέτες του να του φέρουν ψητό κρέας 
ανάμεσα σε δυο φέτες ψωμί, να γευματίσει στο γραφείο 
του. Ο επίσημος τίτλος του ήταν Κόμης του Σάντουιτς και 
από εκεί προήλθε και ο όρος "σάντουιτς".  

Το ψωμί είναι η τροφή για την οποία γίνεται η πιο 
συχνή αναφορά μέσα στη Βίβλο. Το λέχεμ, η Εβραϊκή 
λέξη για "ψωμί" στην Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιείται 
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ΕΞΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΗΝ  
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

προσευχόμουν για το πώς πήγαν 
τα πράγματα, συνειδητοποίησα 
ότι υπήρχαν πολλά πράγματα 
για τα οποία θα έπρεπε να ήμουν 
ευγνώμων. Νιώθω πραγματικά 
ευλογημένος που μπορώ και μελετώ 
τα κείμενα αυτά και που μοιράζομαι 
τα λόγια του Ιησού μέσα από τις 
παραβολές Του, λόγια που μπορούν 
να αλλάξουν ζωές. Είμαι ευγνώμων 
για τον καλό εξοπλισμό που έχω τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιώ και για 
την τεχνολογία που επιτρέπει τη διά-
δοση περιεχομένου – και ειδικότερα 
του Χριστιανικού μηνύματος – σε 
τόσα πολλά μέρη. Είμαι ευγνώμων 
για τον τρόπο που ανανεώνεται 
καθημερινά η πίστη μου καθώς 
μελετώ και προετοιμάζω αυτό το 
υλικό και για το γεγονός ότι ο Θεός 
μπορεί και με χρησιμοποιεί παρ’ όλες 
τις ατέλειές μου. 

Η ευγνωμοσύνη γίνεται η αφορμή 
να εστιάζουμε σε όλα τα υπέροχα 
πράγματα που έχουμε, αντί σε αυτά 
που σκεφτόμαστε ότι μας λείπουν 
ή δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη.  Το 
ότι αναγνωρίζουμε ότι έχουμε τόσα 
πολλά, και εστιάζουμε με ευγνω-
μοσύνη πάνω σε αυτή την αφθονία, 
ανοίγει την πόρτα για περισσότερες 
από τις ευλογίες του Θεού στη ζωή 
μας, κάτι το οποίο βίωσα και εγώ ο 
ίδιος πριν λίγο καιρό όταν άρχισα να 
γυρίζω μια σειρά από βίντεο για τις 
παραβολές του Ιησού.

Το πρώτο μου γύρισμα δεν πήγε 
και τόσο καλά – στην πραγμα-
τικότητα πήγε χάλια! Μου πήρε 
περισσότερες ώρες απ’ ό,τι περίμενα 
για να ολοκληρώσω το τελικό πλάνο 
και ένιωσα αποθαρρυμένος επειδή 
δεν είχα ό,τι χρειαζόταν για να 
κάνω την παρουσίαση. Μετά, ενώ 

Ο καθένας μας είναι απο-
δέκτης της αγάπης και 
της φροντίδας του Θεού. 
Όταν αναπτύσσουμε μια νοοτροπία  
ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, την 
ίδια στιγμή οικοδομούμε μέσα μας 
μια νοοτροπία ευγνωμοσύνης για τη 
ζωή και όσα αυτή φέρνει στο δρόμο 
μας. Όταν σταματάμε μια στιγμή 
να κοιτάξουμε γύρω μας, όταν 
βλέπουμε τα πουλιά, τον ουρανό, 
τη θέα, τα λουλούδια, το πράσινο, 
όταν συλλογιζόμαστε τα πράγματα 
που απολαμβάνουμε – την αγάπη 
που έχουμε και που μοιραζόμαστε 
με τους άλλους, τα παιδιά μας, τις 
εμπειρίες μας – ανακαλύπτουμε 
πλήθος από λόγους για να είμαστε 
ευγνώμονες. Δεν μας κάνει λοιπόν 
έκπληξη το ότι αναφέρονται τόσα 
πολλά μέσα στη Βίβλο για την 
ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία.

Απο τον Peter Amsterdam, διασκευασμένο
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Τι καλό μου έκανε αυτού του 
είδους η εξάσκηση ευγνωμοσύνης; 
Καταρχάς, αναπτέρωσε  την κάπως 
αποθαρρυμένη μου καρδιά και το 
πνεύμα μου. Με βοήθησε να εστιάσω 
την προσοχή μου ξανά στον Ιησού 
και στο σκοπό πίσω από αυτό το 
εγχείρημα, την αξία που έχει, και 
γιατί το πρωτοξεκίνησα. Και αυτό 
αναπτέρωσε την ελπίδα μου στο 
ότι ακόμα και αν το πρώτο γύρισμα 
ήταν εξαντλητικό, το επόμενο θα 
είναι καλύτερο.  Εξισορρόπησε την 
διάθεσή μου και με εμψύχωσε.

Όταν ήρθε η ώρα να κάνω το 
επόμενο βίντεο της σειράς, προσευ- 
χήθηκα θερμά ώστε αυτή η προσπά- 
θεια να πάει καλύτερα – ευχαριστώ-
ντας συγχρόνως τον Θεό για την 
ευλογία που είναι αυτό το εγχείρημα 
και τα χαρίσματα που μου έχει δώσει 
Αυτός – και μου δίνει χαρά να πω ότι 

Η ευγνωμοσύνη απελευθερώνει την 
πληρότητα της ζωής. Μετατρέπει αυτό που έχουμε 

σε αρκετό και ακόμα περισσότερο. Μετατρέπει την άρνηση 
σε αποδοχή, το χάος σε τάξη, τη σύγχυση σε σαφήνεια. Μπορεί 

να μετατρέψει ένα γεύμα σε γλέντι, ένα σπίτι σε σπιτικό, έναν ξένο σε 
φίλο. Η ευγνωμοσύνη δίνει νόημα στο παρελθόν μας, φέρνει ειρήνη στο 

σήμερα και δημιουργεί όραμα για το αύριο. — Melody Beattie (γεννημένη το 1948)
2

Αρχίστε με το να ευχαριστείτε τον Θεό για κάτι απλό και μετά συνεχίστε να το κάνετε 
κάθε μέρα, προσθέτοντας στα θέματα της δοξολογίας σας· κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 

δείτε τους αριθμούς τους να αυξάνουν με υπέροχο τρόπο· και με την ίδια αναλογία, 
θα ελαττωθούν τα θέματα για τα οποία μουρμουρίζετε και παραπονιέστε, μέχρις ότου 
θα βλέπετε μέσα στο καθετί κάποια αιτία για να πείτε ευχαριστώ. — Priscilla Maurice 
(1811–1854)

2
Καλλιεργείστε ένα πνεύμα ευχαριστίας, και κάθε μέρα θα είναι σαν γιορτή! Για μας δεν 
υπάρχει, ούτε θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως ασήμαντα ελέη· όλα είναι 

σημαντικά, γιατί ακόμα και τα πιο απλά πράγματα δεν τα αξίζουμε. Πράγματι, μια 
καρδιά γεμάτη ευχαριστία θα δώσει κίνητρο για ευγνωμοσύνη μέσα από το καθετί, 

ακόμα και μέσα από τις πιο πενιχρές ευλογίες. — John Ross Macduff (1818–1895)
2

Πρέπει σκόπιμα να σκεφτόμαστε τις χαρές του οδοιπορικού μας. 
Ίσως θα πρέπει να καταγράφουμε τις ευλογίες της κάθε μέρας. 

Αν αρχίσουμε, ποτέ δεν θα τελειώσουμε, επειδή δεν θα 
υπάρχουν αρκετά στυλό και αρκετό χαρτί σε 

όλο τον κόσμο. — George A. Buttrick 
(1892–1980)

το γύρισμα πήγε πολύ καλύτερα και 
πήρε πολύ λιγότερο χρόνο. 

Κάτι που με βοηθάει να καλλι-
εργήσω περισσότερη ευγνωμοσύνη 
στη ζωή μου είναι το να κρατάω ένα 
ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Μου 
αρέσει που μου υπενθυμίζει το τι έχει 
κάνει ο Θεός για μένα –  τις τόσες 
χαρές στη ζωή μου, τις προσευχές 
που έχουν απαντηθεί, τις νίκες που 
κερδήθηκαν, αυτά που έχει κάνει 
στις ζωές των αγαπημένων μου. Μου 
υπενθυμίζει ότι ο Θεός είναι μέρος 
της ζωής μου και με κάνει να Τον 
αγαπώ και να Τον ευχαριστώ ακόμα 
περισσότερο.

Τώρα προσπαθώ να ενθαρρύνω 
άλλους να κρατούν και αυτοί ένα 
ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Θα 

συνειδητοποιήσετε πόσο ξεχω-
ριστή είναι η κάθε μέρα και πώς τα 
απλά πράγματα είναι συγχρόνως και 
υπέροχα πράγματα. Με το να βρί-
σκετε τον χρόνο να τα καταγράφετε, 
θα παρατηρήσετε περισσότερα απ’ 
αυτά και θα τα εκτιμήσετε περισσό-
τερο. Το να είμαστε ευγνώμονες για 
τα καλά που έχουμε, γίνεται η αιτία 
να συμβούν κι άλλα καλά πράγματα.

Ο Peter Amsterdam και η 
σύζυγός του, Maria Fontaine 
είναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. Οι Ιστορίες που Είπε 
ο Ιησούς είναι μια σειρά από 
βίντεο (στα Αγγλικά) προσιτή 
δωρεάν στο http://directors.
tfionline.com/tag/stories-
jesus-told/. ■
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    Ο θάμνος 
     με το γιασεμί
                                                      
                                                                            Απο την Dina Ellens

Ο θάνατος του αδελφού 
μου, με στενοχώρησε πάρα 
πολύ, επειδή ίσως ήταν τόσο 
απροσδόκητος. Ο Τζον πέθανε από 
καρδιακή προσβολή και ήταν μόνο 
51. Μέχρι τότε, έδειχνε δυνατός, 
υγιής και ήταν μια χαρά, γι’ αυτό μου 
ήταν δύσκολο να αποδεχθώ τον χαμό 
του.

Ήμασταν πολύ αγαπημένοι σαν 
παιδιά και ήμασταν και οι δύο παθια-
σμένοι με τη φύση και την εξοχή. 
Όμως μετά το κολλέγιο χαθήκαμε. 
Εγώ μετακόμισα στη Νοτιανατολική 
Ασία όπου έκανα οικογένεια και 
δίδαξα σε σχολείο, ενώ ο Τζον εργά-
στηκε σαν μηχανικός στην αγροτική 
Μοντάνα των ΗΠΑ.

Τα τελευταία χρόνια όμως, είχαμε 
αρχίσει να επικοινωνούμε ξανά. 
Σκέφτηκα να τον επισκεφτώ, αλλά 
ήμουν πολύ απασχολημένη με την 
εργασία μου και την οικογένεια μου 
και συνέχεια το ανέβαλα. Τώρα όμως 
ήταν πολύ αργά. Ο Τζον είχε φύγει 
– έτσι ξαφνικά! Είχα τόσες πολλές 

τύψεις. Αν μόνο είχα πάει να τον 
επισκεφτώ!

Ένα βράδυ προσευχήθηκα, 
"Αγαπημένε μου Κύριε, σε παρα-
καλώ δείξε μου ένα σημάδι ότι ο 
Τζον είναι καλά".  Δεν είμαι σίγουρη 
τι περίμενα, όμως τίποτα δεν συνέβη. 
Καθώς πήγα για ύπνο λίγο πιο μετά, 
ζήτησα να δω ένα όνειρο να με 
παρηγορήσει, όταν όμως ξύπνησα 
το επόμενο πρωί, δεν μπορούσα να 
θυμηθώ τίποτα. 

Εκείνον τον καιρό, έμενα σε μια 
σουίτα με κήπο και είχα το προνόμιο 
μόλις έβγαινα από την πόρτα να 
μπαίνω μέσα σε έναν υπέροχο κήπο. 
Ακριβώς έξω από την πόρτα ήταν 
ένας θάμνος γιασεμιού τον οποίο 
παρατηρούσα για περισσότερο 
από μια βδομάδα, περιμένοντας με 
ανυπομονησία να ανθίσει και μόλις 
βγήκα έξω εκείνο το πρωί, το μάτι 
μου έπεσε πάνω σε κάτι.

Ακριβώς εκεί πάνω στον θάμνο 
ήταν ένα τέλειο, μοναδικό, λευκό 
άνθος γιασεμιού! Τα λουλούδια του 
γιασεμιού συνήθως μεγαλώνουν σε 
μικρές συστάδες και ανθίζουν όλα με 
μιας και είναι πολύ σπάνιο να ανθίσει 
ένα μόνο λουλούδι. 

Ξαφνικά, ένιωσα ότι αυτό ήταν 
το σημάδι που είχα ζητήσει από τον 
Θεό. Ήταν τόσο ξεκάθαρο και σαφές 
λες και άκουγα τη φωνή του Τζον να 
λέει, "Είμαι καλά!" Ο Θεός χρησι-
μοποίησε την αγάπη που είχα για τη 
φύση για να μου δώσει ένα σημάδι το 
οποίο για μένα είχε μεγάλη σημασία.

Ίσως να σκεφτείτε ότι αυτό είναι 
ένα μικρό πράγμα, αλλά για μένα, 
ήταν μια υπενθύμιση της αγάπης του 
Θεού. Η φροντίδα Του εκδηλώνεται 
ακόμα και στις πιο μικρές λεπτομέ-
ρειες της δημιουργίας Του και της 
ζωής μας. "Ούτε ένα σπουργίτι δεν 
θα πέσει επάνω στη γη, χωρίς το 
θέλημα του Πατέρα σας. Για σας 
πάντως και οι τρίχες τού κεφαλιού 
σας είναι όλες αριθμημένες".1

Τώρα κάθε φορά που βλέπω ένα 
άνθος γιασεμιού και μυρίζω την ευω-
διά του, θυμάμαι εκείνο το πρωινό. 
Δεν αναρωτιέμαι πια αν ο Τζον είναι 
καλά. Το ξέρω ότι είναι και ότι θα 
τον δω ξανά.

Η Dina Ellens ζει στην 
Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας, 
όπου ασχολείται με 
εθελοντική εργασία. ■1. Ματθαίου 10:29–30

Φωτογραφία από την Dina Ellens
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Η 
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ 
ΕΝΟΣ ΠΑΘΟΥΣ 
Απο την Anna Perlini

Δεν θυμάμαι την πρώτη 
φορά που συναντηθήκαμε·  
κατά κάποιο τρόπο φαινόταν ότι 
αυτός πάντα βρισκόταν τριγύρω όταν 
μεγάλωνα. Οι γονείς μου το είχαν 
κάνει συνήθεια να τον προσκαλούνε 
να έρχεται μαζί μας στις καλοκαι-
ρινές διακοπές, και στην ουσία, και 
σε οποιαδήποτε άλλη οικογενειακή 
εκδήλωση. Συνηθίζαμε να πηγαί-
νουμε και να γυρνάμε στο σχολείο 
μαζί – εκείνη την εποχή ήμασταν 
πολύ δεμένοι και συζητούσαμε πολύ. 

Όταν μεγάλωσα, άρχισα να νιώθω 
ότι με ενοχλεί και ότι μου γίνεται 
βάρος. Ήθελα να κάνω καινούργιους 
φίλους και να αποκτήσω καινούργιες 
εμπειρίες και αυτός μου ήταν μια 
ενοχλητική υπενθύμιση από το 
παρελθόν μου. Τελικά, αποφάσισα 
ότι απλά δεν θα μπορούσα να κάνω 
πια παρέα μαζί του και του είπα ότι 
χρειαζόμουν ένα διάλειμμα.  

Δεν θυμάμαι τι είπε, όμως 
θυμάμαι τον πόνο μέσα στα μάτια 
του. Συμφώνησε να μου δώσει 
χώρο και ένιωσα απελευθερωμένη 

για λίγο, επιτέλους μπορούσα 
να ταξιδεύω μόνη μου, να κάνω 
καινούργιους φίλους και να δημι-
ουργώ αναμνήσεις οι οποίες δεν 
τον περιλάμβαναν. Κάθε τόσο, το 
πρόσωπό του ξεπηδούσε στον νου 
μου και αναρωτιόμουν τι να έκανε, 
όμως προσπάθησα να μη σκέφτομαι 
καθόλου το θέμα αυτό. Σίγουρα, το 
να τον ξεφορτωθώ μου ήταν δύσκολο 
και ένιωσα κάπως ένοχη για το πώς 
είχαν εξελιχθεί τα πράγματα και για 
τους δυο μας, όμως … τι να έκανα; 

Μια φορά, νομίζω πως τον έπιασε 
το μάτι μου σε έναν δρόμο γεμάτο 
κόσμο. Μια άλλη φορά, κοίταξα από 
κοντά έναν ζητιάνο σε μια γωνία, 
γιατί για μια στιγμή νόμισα ότι 
αναγνώρισα κάτι στο πρόσωπό του.

Τότε μια μέρα, πήγα με κάτι 
φίλους να παρακολουθήσω μια νέα 
ταινία μιούζικαλ και προς έκπληξή 
μου, ήταν κι αυτός εκεί – πάνω 
στη μεγάλη οθόνη! Κατά κάποιο 
τρόπο μου είχε ξεφύγει ότι είχε γίνει 
σούπερσταρ, όμως δεν είχα κάνει 
λάθος – ήταν αυτός εκεί πάνω και 
τραγουδούσε και χόρευε τόσο τέλεια!  
Απίστευτα γοητευτικός και ελκυ-
στικός, όμως την ίδια στιγμή ήταν 
γενναίος, αντίθετος στο κατεστημένο, 
και γεμάτος ευσπλαχνία.1

Καθώς παρακολουθούσα, η 
καρδιά μου είχε πλημυρίσει από κάθε 
είδους συναισθήματα, μερικά και-
νούργια και μερικά που αναγνώρισα 
από την προηγούμενη σχέση μας 
μαζί. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει 
να τον ήξερα τόσο καλά όσο νόμιζα. 
Ή μήπως είχα αλλάξει εγώ;

Δεν πέρασε καιρός πριν πέσουμε 
ο ένας πάνω στον άλλον. Η χαρά 
του όταν με είδε και η στοργική και 
ζεστή αγκαλιά του έσβησαν όλες τις 
παρεξηγήσεις από το παρελθόν μας 
και ξαφνικά όλα είχαν αποκτήσει 
νόημα ξανά. 

Από τότε, έχουμε ανανεώσει 
τη σχέση μας και περνάμε όσο 
περισσότερο χρόνο μπορούμε μαζί. 
Ξαναθυμήθηκα πάλι ότι αυτός είναι 
το πιο εύθυμο, περιπετειώδες και 
τρυφερό άτομο που γνώρισα ποτέ. 
Κάπου-κάπου έχουμε σκαμπανεβά-
σματα, όμως δεν μπορώ να φανταστώ 
τη ζωή μου χωρίς τον καλύτερο φίλο 
μου, τον Ιησού!

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

1. Jesus Christ Superstar. Norman Jewison, 
Universal Pictures, 1973

2. http://www.perunmondomigliore.org/
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ÅÍÁÓ ÁÍÁÌÅÓÁ 
ÓÅ ÐÏËËÏÕÓ

Έδειχνε σαν ένας μικρός 
οικισμός – σειρές από παρόμοια 
κτίσματα στη μια πλευρά και περι-
ποιημένοι κήποι με λαχανικά στην 
άλλη. Σε μικρή απόσταση βρισκόταν 
ένα γήπεδο μπάσκετ. Λίγο πιο πέρα, 
κάποιος πουλούσε φρούτα.

Ανέβηκα τον χωματόδρομο πίσω 
από τον πατέρα μου ενώ αυτός 
συζητούσε με κάποιους άλλους 
καθώς περπατούσε. Μικρές ομάδες 
από άντρες συγκεντρώθηκαν καθώς 
εμείς περνούσαμε. Μας κοίταζαν και 
ψιθύριζαν. Δεν ήξερα τι έλεγαν, όμως 
εγώ συνέχισα, προσπαθώντας να μη 
δείξω κανένα ίχνος φόβου. 

Μήπως φοβόμουν; Μα και 
βέβαια! Ήμουν 15 ετών, αυτοί δεν 
ήταν συνηθισμένοι άντρες, ούτε το 
χωριό ήταν κανονικό χωριό. Ήταν οι 
κρατικές φυλακές της χώρας, όπου 

όποιος έμπαινε, τον ξεχνούσαν όλοι. 
Ο πατέρας μου κι εγώ περπα-

τήσαμε μέχρι που φτάσαμε σε 
ένα μικρό εκκλησάκι. Εκεί είχαν 
συγκεντρωθεί ήδη μερικοί άντρες και 
καθόταν στα παγκάκια για κάποιο 
είδος ψυχαγωγίας. Έκανε ζέστη 
και ευχόμουν να ήμουν στο σπίτι, 
πίνοντας πορτοκαλάδα και βλέποντας 
τηλεόραση αντί να βρίσκομαι εδώ 
και να προσπαθώ να ξεφύγω από την 
ένταση της στιγμής. 

Άκουγα με προσοχή τον πατέρα 
μου ενώ αυτός μιλούσε με τους 
κρατούμενους. Σαν πρώην ναυτικός 
και τώρα ταξιδιωτικός σύμβουλος, 
ο πατέρας μου μπορούσε να συζητά 
άνετα με τον καθένα, από πολιτικούς 
μέχρι ναρκομανείς και δίδαξε κι εμάς 
τα παιδιά του, να κάνουμε το ίδιο. 
Όμως δεν μπορούσα να κατανοήσω το 
πάθος που τον οδήγησε να επισκέπτε-
ται τις φυλακές κάθε εβδομάδα.

Αυτό που παρακινούσε τους 
γονείς μου ήταν οι ανάγκες των 
άλλων. Η μεγάλη μας οικογένεια 
είχε αρκετά μόνο για τις βασικές 
μας ανάγκες και ίσως μερικές μικρές 
πολυτέλειες, όταν όμως έβλεπαν τις 
ανάγκες των άλλων, προσπαθούσαν 
πάντα να βοηθήσουν. Ο πατέρας 
έλεγε ότι ήθελε να χτίσει ένα κατηχη-
τικό για τα παιδιά των κρατουμένων. 
Είπε πως θα προσπαθούσε να 
οργανώσει τουρνουά με αθλήματα 
και εργαστήρια. Οτιδήποτε έκανε, το 
έκανε όσο καλύτερα μπορούσε. Όπου 
και να εργάστηκε, εργαζόταν πάντα 
σκληρά.

Ο πατέρας γύρισε προς το μέρος 
μου και μου έκανε νόημα να πάω 
μπροστά. "Έλα να με βοηθήσεις να 
τραγουδήσουμε", είπε.

Στάθηκα δίπλα του, αντικρίζοντας 
το πλήθος από φυλακισμένους. Είχαν 
σιγήσει, περιμένοντας. Έβγαλε την 
κιθάρα του, και ετοιμάστηκε να 
τραγουδήσει το τραγούδι που είχε 
στον νου του. Δεν ήταν ένας ιδιαί-
τερα προικισμένος μουσικός, όμως 
αυτό δεν τον πείραζε. Ο πατέρας είχε 
ζωντάνια σε οτιδήποτε έκανε και 
όταν βρισκόσουν δίπλα του, αυτό το 
ένιωθες. Μερικές νότες έσπασαν τη 
σιωπή. Άρχισε να τραγουδάει:

Ω Κύριε Θεέ μου! Όταν παρατηρώ 
γεμάτος θαυμασμό

Όλα όσα το χέρι Σου έχει φτιάξει.
Βλέπω τα άστρα, ακούω το 

βρόντο του κεραυνού,
Η δύναμη Σου φανερώνεται σε 

όλο το σύμπαν…1. Ματθαίου 25:34–36,40

Απο την Nyx Martinez
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Μου έκανε νόημα με το βλέμμα 
του. Καθώς άρχισα να τραγουδώ 
κι εγώ, το ίδιο έκαναν και μερικοί 
από τους άντρες. Έκλεισαν τα μάτια 
τους, σαν να έβλεπαν έναν υπέροχο 
και στοργικό Θεό, έναν Θεό που 
κυβερνούσε ολόκληρο το σύμπαν, κι 
όμως ήθελε να βρίσκεται μέσα στην 
καρδιά του κάθε ανθρώπου.

Και τότε η ψυχή μου τραγου- 
δάει, Κύριε Σωτήρα μου,  
σε Σένα

Πόσο μεγάλος Είσαι, πόσο 
μεγάλος Είσαι! 

Στη συνέχεια ο πατέρας μου 
διάβασε από τη Βίβλο για τον Θεό 
και την αγάπη Του – μια αγάπη με τη 
δύναμη να συγχωρεί κάθε αμαρτία 
και να αγαπά κάθε αμαρτωλό.

Εκείνη τη μέρα, κατάλαβα τον 
πατέρα λίγο καλύτερα. Είδα ότι 
ένιωθε την ανάγκη να περπατάει 
ανάμεσα στους απόβλητους, όπως 
έκανε και ο Χριστός δύο χιλιάδες 
χρόνια πριν απ’ αυτόν. Δεν είχε 
διαφορά το ότι το παρελθόν αυτών 
των ανθρώπων εκεί ήταν κατακριτέο 
και το μέλλον τους έδειχνε δυσοίωνο. 

Όταν αντίκριζε τον καθένα τους, 
έβλεπε μέσα τους μια ανθρώπινη 
ύπαρξη, μια ξεχωριστή και αξιαγά-
πητη δημιουργία του Θεού και ήθελε 
να κάνει τον κόσμο τους καλύτερο.

Τα χρόνια πέρασαν. Πολλά από 
τα όνειρα του πατέρα τελικά έγιναν 
πραγματικότητα. Τα αθλήματα 
οργανώθηκαν. Οι δραστηριότητες 
των κατηχητικών εκτελούνταν από 
τους ίδιους τους κρατούμενους. Σαν 
αποτέλεσμα των προσπαθειών του 
πατέρα μου να γίνουν γνωστές οι 
ανάγκες των κρατουμένων, άρχισαν 
να εμφανίζονται χορηγοί παίρνοντας 
νέες πρωτοβουλίες. Οι φαινομενικά 
ασήμαντες προσπάθειες του πατέρα 
δημιούργησαν ένα κύμα το οποίο 
άγγιξε χιλιάδες καρδιές. Του δόθηκε 
άδεια να επισκέπτεται οποιαδήποτε 
φυλακή στη χώρα και ταξίδευε 
συχνά σε αυτά τα σκοτεινά μέρη, 
συνεχίζοντας την ελπιδοφόρα του 
αποστολή. Μερικές φορές ο πατέρας 
έλεγε χαριτολογώντας  πως αν ποτέ 
φυλακιζόταν για την πίστη του, θα 
ένιωθε σαν να ήταν σπίτι του.Όταν 
σκέφτομαι όλες τις ζωές που άλλαξαν 
προς το καλύτερο σαν αποτέλεσμα 
της προσπάθειας των γονιών μου να 

συνεχίζουν να βοηθάνε τους άλλους 
όπου και να βρισκόταν, είτε ψηλά 
είτε χαμηλά, μου θύμισε κάποιον 
άλλον ο οποίος περπάτησε ανάμεσα 
στους ανθρώπους, Αυτόν που πήρε 
εντολή να διαδώσει την αγάπη του 
Θεού στον κόσμο, πριν από πολύ 
καιρό.

Ο Ιησούς είπε, "Ελάτε, οι ευλογη- 
μένοι τού Πατέρα Μου, κληρονομή- 
στε τη βασιλεία, που είναι ετοιμα-
σμένη σε σας από τη δημιουργία τού 
κόσμου· επειδή πείνασα, και Μου 
δώσατε να φάω· δίψασα, και Μου 
δώσατε να πιω· ξένος ήμουν, και 
Με φιλοξενήσατε· γυμνός ήμουν, 
και Με ντύσατε· ασθένησα, και Με 
επισκεφθήκατε· σε φυλακή ήμουν, 
και ήρθατε σε Μένα. … Σας διαβε-
βαιώνω, καθόσον το αυτό κάνατε σε 
έναν από τούτους τούς ελάχιστους 
αδελφούς Μου, το κάνατε σε Μένα".1

Η Nyx Martinez  γράφει για 
ταξίδια και παρουσιάζει ένα 
τηλεοπτικό πρόγραμμα για 
το Living Asia Channel. 
Ακολουθήσετε την στα 
οδοιπορικά της στο www.
nyxmartinez.com. ■
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Ο ΘΕΟΣ ΠΟΤΕ  
ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ

Αρκετά χρόνια πριν, όταν 
μόλις είχα ξεκινήσει το ταξίδι μου 
σαν εθελόντρια ιεραπόστολος, 
έπρεπε να πάρω μια δύσκολη από- 
φαση. Ήμουν τρομοκρατημένη, 
φοβισμένη και χρειάστηκα μέρες για 
να πάρω την απόφαση αυτή. Ο Θεός 
τελικά, μου έδωσε την απάντηση με 
μια απλή απεικόνιση.

Ήταν η εικόνα μιας μικρής κοπέ-
λας να κρατάει το χέρι του πατέρα 
της ενώ περπατούσαν μαζί. Την ίδια 
στιγμή ήταν φοβισμένη και εκλιπα-
ρούσε τον πατέρα της να μην την 
αφήσει από το χέρι του: "Μπαμπά, σε 
παρακαλώ μην αφήσεις το χέρι μου!" 
Αυτό συνεχίστηκε για ώρα, μέχρις 
ότου ο πατέρας της σταμάτησε, 
γονάτισε και την κοίταξε στα μάτια. 
Με σταθερή αλλά στοργική φωνή 

της είπε ότι ποτέ δεν επρόκειτο να 
την αφήσει, ότι για όσο καιρό αυτή 
ήθελε να παραμείνει κοντά του, αυτός 
πάντα θα την καθοδηγούσε και θα 
βρισκόταν δίπλα της.

Κατάλαβα τι ήθελε να πει και πήρα 
την απόφασή μου. Από τότε πήρα και 
άλλες σημαντικές αποφάσεις, όμως 
όταν ανησυχώ για το αποτέλεσμα 
ή την πιθανότητα να κάνω κάποιο 
λάθος ή να λοξοδρομήσω, τότε αυτή 
η απεικόνιση έρχεται στον νου μου.  

Βέβαια, η ζωή είναι γεμάτη από 
λάθος κινήσεις και ολισθήματα και 
μερικές φορές πάμε από τη μια μεριά 
όταν θα έπρεπε να πάμε από την 
άλλη, παρ’ όλα αυτά όμως, μπορούμε 
πάντα να επιστρέψουμε στην πλευρά 
του Θεού και να ξαναβρούμε τον 
δρόμο μας. Αυτός υποσχέθηκε ότι 
ποτέ δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας 
εγκαταλείψει.1

Πάνω στα μοναχικά και κακο-
τράχαλα βουνίσια μονοπάτια, 
Αυτός είναι ο σύντροφος μας. Ενώ 
διασχίζουμε την έρημο, όταν διψάμε 
και νιώθουμε την ξεραΐλα της ζωής 
και αναρωτιόμαστε πότε (και αν) 
θα βρούμε τη δική μας όαση, Αυτός 
μας φέρνει πιο κοντά με το κάθε 
μας βήμα. Όταν σπρώχνουμε μέσα 
από τα πλήθη και τη σύγχυση της 
καθημερινότητας και ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με ατελείωτα ερωτή-
ματα, εξουθένωση και απογοήτευση, 
Αυτός βρίσκεται δίπλα μας και μας 
λέει, Εδώ είμαι Εγώ. Μίλησέ Μου. 
Πες τα μου όλα.

Και πες πως πέφτουμε, τα θαλασ-
σώνουμε και τα κάνουμε μαντάρα 
– όπως τόσοι πολλοί από τους 
μαθητές Του οι οποίοι γλίστρησαν, 
παραπάτησαν και σκόνταψαν στο 
δικό τους επίγειο οδοιπορικό. Αυτός 
όμως, μας παρατάει ποτέ;

Και βέβαια όχι. Τέτοια σκέψη 
ούτε καν θα περνούσε ποτέ από τον 
γεμάτο αγάπη και συγχώρεση νου 
Του.

Τότε γιατί ανησυχούμε και 
φοβόμαστε; Άσχετα από τις όποιες 
αποφάσεις έπρεπε να πάρω ή από το 
πόσο τρομακτικές ίσως να έδειχναν, 
μπορώ ειλικρινά να πω ότι ποτέ δεν 
μετάνιωσα που συνέχισα να κρατάω 
το χέρι Του!

Η Janet Kluck είναι 
μπλόγκερ και μητέρα 10 
παιδιών και η οποία κατοικει 
στις ΗΠΑ. ■1. βλ. Εβραίους 13:5

Απο την Janet Kluck 
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ΡΕΖΕΡΒΕ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ
Απο την Virginia Brandt Berg, διασκευασμένο

Όταν νιώθεις μοναξιά μπορείς να 
στραφείς στον Γιο του Θεού, με το 
να πεις αυτήν την απλή προσευχή: 
"Σε ευχαριστώ Ιησού για την 
αγάπη Σου και τη σωτηρία Σου. Σε 
παρακαλώ έλα μέσα στη ζωή μου 
και συντρόφευσέ με στο ταξίδι της 
ζωής μου". 

Μερικοί από τους πιο 
μοναχικούς ανθρώπους, αν 
και περιτριγυρίζονται από κόσμο 
γύρω τους, όμως νιώθουν πως κανείς 
δεν τους καταλαβαίνει. – Εννοώ αυτό 
που πραγματικά είναι μέσα τους. 
Λαχταράνε για κάποιον να μοιρα-
στούν τα ενδιαφέροντά τους και τα 
προβλήματά τους, κάποιον να τους 
συμμεριστεί. Όμως η αλήθεια είναι 
πως ακόμα και ο σύντροφος της ζωής 
σας ή ο πιο στενός σας φίλος, δεν σας 
ξέρει πραγματικά και στην τελική δεν 
σας καταλαβαίνει πραγματικά, επειδή 
στην κάθε ζωή υπάρχουν μια-δύο 
κλειστές πόρτες όπου κανένας δεν 
μπορεί να μπει εκτός από εσάς τους 
ίδιους. 

Γιατί έχουμε μια τέτοια ακατά-
σχετη επιθυμία για κατανόηση; Γιατί 
να υπάρχει αυτή η έντονη λαχτάρα 
για κάποιον να μπει μέσα εκεί όπου 
εμείς νιώθουμε χαρές και θριάμβους, 
λύπες και ήττες; Όταν αυτό που συμ-
βαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι 
όταν σκαρφαλώνουμε στα ύψη της 

αποθέωσης, κανένας δεν μπορεί να 
νιώσει πλήρως τα συναισθήματά μας 
και όταν βρισκόμαστε στις χαράδρες 
της στεναχώριας, πάντα κλαίμε μόνοι 
μας.  Γιατί να γίνεται αυτό;

Ο Θεός σας έφτιαξε για τον Εαυτό 
Του και ήξερε ότι αυτό ακριβώς το 
συναίσθημα της απομόνωσης και της 
μη κατανόησης, θα σας έφερνε πιο 
κοντά σε Αυτόν. Ο Θεός ο Ίδιος είναι 
η απάντηση, η εκπλήρωση και μόνο 
όταν Αυτός ο Ίδιος εκπληρώσει αυτή 
τη λαχτάρα, εσείς θα νιώσετε ικανο-
ποίηση. Σας έχει φτιάξει κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, σας έφτιαξε για τον Εαυτό 
Του, και μόνο αφού Αυτός γεμίσει 
τη ζωή σας, θα απελευθερωθείτε από 
αυτή τη μοναξιά. Έβαλε μια μικρή 
επιγραφή στην είσοδο της καρδιάς 
σας που λέει, "Ρεζερβέ για Μένα". 
Ξέρει ότι όταν ανακαλύπτουμε ότι 
η ανθρώπινη συμπόνια είναι τόσο 
ανεπαρκής, αναζητάμε το θεϊκό.

Ο Θεός είναι αρκετά μεγάλος, 
τόσο μεγάλος ώστε να ικανοποιήσει 
οποιαδήποτε ψυχή και η δική Του 
συντροφιά προσφέρει την πιο 
ολοκληρωμένη, ιδανική και τέλεια 
φιλία. Αυτή η έλλειψη που όλοι μας 

νιώθουμε κάποιες φορές, αυτή η 
έλλειψη πληρότητας, αναδεικνύει 
την ανάγκη για τον Θεό. Αυτός που 
μας έφτιαξε είναι και ο Μόνος που 
μπορεί να ικανοποιήσει κάθε πτυχή 
της ζωής μας. Δεν υπάρχει ανάγκη 
να νιώσετε ξανά μοναξιά. Ο Ιησούς 
είπε, "Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε 
εγκαταλείψω... και δέστε, εγώ είμαι 
μαζί σας όλες τις ημέρες".1 Επιτρέψτε 
Του να εισέλθει στη μοναχική σας 
καρδιά και να πάρει τον έλεγχο και 
μετά θα μπορέσετε να πείτε όπως 
είπε ο Ιησούς, "δεν είμαι μόνος, 
επειδή ο Πατέρας είναι μαζί Μου".2 

Η Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ 
(1886-1968) ήταν Αμερικανίδα 
ευαγγελιστής και συγγραφέας.■

1. Εβραίους 13:5, Ματθαίου 28:20
2. Ιωάννης 16:32
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Σημεία για συλλογισμό  

Η αγάπη είναι όπως ένα ρυάκι. 
Μερικές μέρες είναι ορμητικό, επειδή 
έχει άφθονο νερό. Άλλες μέρες 
κυλάει αργά και μπορείς να το δεις 
να αναπηδάει πάνω στις αθέατες 
πέτρες. Όμως ακόμα και όταν η 
αγάπη έχει στερέψει και έχει χάσει 
την ορμή της και έχει κατακαθίσει 
στον λασπωμένο πάτο, υπάρχει 
περισσότερη αγάπη που έρχεται.

Θυμόμαστε πώς αγαπούσε ο 
Ιησούς, πώς συγχωρούσε και πώς 
προσέγγιζε τους άλλους για να 
τους δείξει ότι νοιαζόταν. Με το 
να χρησιμοποιούμε τον Ιησού σαν 
την Πηγή της αγάπης, μπορούμε 
να γεμίσουμε ξανά το ρυάκι. Η ζωή 
έχει μια επιπλέον διάσταση η οποία 
βρίσκεται μέσα στον Ιησού Χριστό. 
Όσον αφορά την αγάπη, Αυτός είναι 
η Αυθεντία. Ο Ιησούς αγαπάει όταν 
είναι δύσκολο να αγαπάς. Αγαπάει 
όταν η αγάπη έχει συναντήσει την 
απόρριψη. Αγαπάει όταν η αγάπη δεν 
φαίνεται να έχει νόημα. Ο Ιησούς 
αγαπάει όταν άλλοι θα τα παρατού-
σαν. Ο Ιησούς αγαπάει όταν οι άλλοι 
συμπεριφέρονται άσχημα. Ο Ιησούς 
αγαπάει όταν οι άλλοι είναι ψυχροί. 
Ο Ιησούς αγαπάει όταν οι άλλοι δεν 
το αξίζουν.

Και όταν αισθανόμαστε ότι η 
αγάπη έχει τελειώσει, ερχόμαστε 
κοντά Του και μαθαίνουμε να αγα-
πάμε ξανά. — Συγγραφέας άγνωστος

Ό,τι και να κάνεις, δεν θα μπο-
ρούσε να κάνει τον Θεό να σε 
αγαπήσει περισσότερο από ό,τι σε 
αγαπάει αυτή τη στιγμή: Ούτε κάποιο 
σπουδαιότερο επίτευγμα, ούτε μια 
μεγαλύτερη ομορφιά, ούτε μια 
μεγαλύτερη αναγνώριση, ούτε καν τα 
υψηλότερα επίπεδα πνευματικότητας 
και υπακοής. Ό,τι και να έχεις κάνει, 
δεν θα μπορούσε να κάνει τον Θεό να 
σε αγαπήσει λιγότερο: Ούτε κάποια 
αμαρτία, ούτε κάποια αποτυχία, ούτε 
κάποια ενοχή, ούτε κάποιες τύψεις. 
— John Ortberg (γεννημένος το 1957)

Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη 
τού Χριστού; Θλίψη ή στενοχώρια 
ή διωγμός ή πείνα ή γυμνότητα ή 
κίνδυνος ή μάχαιρα; Σε όλα αυτά, 
όμως, υπερνικούμε, διαμέσου 
Eκείνου που μας αγάπησε. Επειδή, 
είμαι πεπεισμένος ότι, ούτε θάνατος 
ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχές 
ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε 
μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος 

ούτε κάποια άλλη κτίση, θα μπορέσει 
να μας χωρίσει από την αγάπη τού 
Θεού, η οποία υπάρχει στον Ιησού 
Χριστό τον Κύριό μας. — Ρωμαίους 
8:35,37-39 

Η αγάπη του Θεού είναι μια από τις 
μεγάλες πραγματικότητες του σύμπα-
ντος, πάνω στην οποία στηρίζεται η 
ελπίδα όλου του κόσμου. Αλλά είναι 
και μια προσωπική, στενή σχέση επί-
σης. Ο Θεός δεν αγαπά πληθυσμούς, 
αγαπά ανθρώπους. Δεν αγαπά μάζες, 
αλλά πρόσωπα. Μας αγαπά όλους με 
μια ισχυρή αγάπη που δεν έχει αρχή 
και δεν μπορεί να έχει τέλος. — A. W. 
Tozer (1897–1963)

Η αγάπη του Θεού αντικατοπτρίζει 
τα δικά Του αιώνια απόλυτα. Η 
αγάπη του Θεού είναι αιώνια, όπως 
είναι κι Αυτός: Διαρκεί περισσότερο 
από το χρόνο, είναι πλατύτερη και 
βαθύτερη από τις ανυπολόγιστες 
διαστάσεις του σύμπαντος. Όπως μας 
λέει Αυτός, "Σε αγάπησα με αιώνια 
αγάπη· γι’ αυτό σε προσέλκυσα 
με έλεος".1  — David Jeremiah 
(γεννημένος το 1941)1. Ιερεμίας 31:3

Καλειδοσκόπιο της 
αγάπης του Θεού

12



ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ 
από τη 

ΒΕΡΟΝΑ
Απο την Anna Perlini

Γεννήθηκα στην γενέτειρα του Ρωμαίου 
και της Ιουλιέτας. Κάθε μέρα καθώς πήγαινα 
σχολείο, περνούσα μπροστά από το φημισμένο μπαλκόνι 
όπου ο Σαίξπηρ είχε την Ιουλιέτα να καλεί τον εραστή 
της και στο οποίο αυτός κάποτε σκαρφάλωσε πιασμέ-
νος από μια από τις μακριές της κοτσίδες. Πρόσφατα 
επέστρεψα στη Βερόνα, στη Βόρεια Ιταλία και πέρασα 
ξανά από το ίδιο μέρος – όμως το μεγάλο πλήθος των 
τουριστών το έκανε σχεδόν αδύνατο να πλησιάσω στο 
φημισμένο μπαλκόνι. Παρατήρησα πως οι τοίχοι γύρω-
γύρω ήταν γεμάτοι υπογραφές και φαίνεται ότι ο δήμος 
πρέπει να τους βάφει κατά διαστήματα, ώστε περισσό-
τεροι συναρπασμένοι τουρίστες να μπορούν να γράφουν 
τα ονόματά τους πάνω τους. Ο δρόμος είναι γεμάτος 
καταστήματα που πουλάνε σουβενίρ με θέμα την αγάπη. 

Δεν ξέρω τι θα σκεφτόταν ο Σαίξπηρ για τον τρόπο που 
η ιστορία του έχει αναπλαστεί από τη φαντασία και έχει 
διασκευαστεί ξανά και ξανά. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, 
πως ποτέ η πόλη μου δεν ήταν πιο διάσημη και όταν με 
ρωτάνε από πού είμαι, η απάντησή μου συνήθως προξενεί 
χαμόγελα και μελαγχολικούς αναστεναγμούς: Ρωμαίος 
και Ιουλιέτα.

Όταν ήμουν έφηβη, ένιωσα κι εγώ μεγάλη έλξη από την 
τραγική ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, και για 
αρκετά χρόνια ποθούσα κρυφά να έρθει ο Ρωμαίος μου και 
να εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες της καρδιάς μου, όμως η 
ζωή – και τα 38 χρόνια με συζυγικά σκαμπανεβάσματα – 
με δίδαξαν πολλά μαθήματα στην πορεία.

Πρόσφατα διάβασα ένα σπουδαίο απόφθεγμα: 
"Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να ερωτεύεσαι 
κάποιον και να αγαπάς κάποιον. Το να ερωτεύεσαι απλά 
συμβαίνει. Όμως για να αγαπήσεις πραγματικά κάποιον 
πρέπει να ιδρώσεις, να υποφέρεις, να γελάσεις, να μείνεις 
ξύπνιος, να δώσεις από τον εαυτό σου. Η πραγματική 
αγάπη δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει. Η πραγματική 
αγάπη είναι κάτι που εσύ το κάνεις να συμβεί".1

 Όσο και να μου αρέσουν οι μεγάλες ρομαντικές 
ιστορίες, έχω μάθει πως η πραγματική αγάπη είναι κάτι 
εντελώς διαφορετικό. Η πραγματική αγάπη αντέχει στο 
πέρασμα του χρόνου, έχει να κάνει με το να δίνεις και όχι 
με το να λαβαίνεις, και πάνω από όλα είναι μια δέσμευση. 
Επιστροφή στον Σαίξπηρ: "Η πορεία της αληθινής αγάπης 
ποτέ δεν ήταν ομαλή".2 Και αυτό είναι μια πρόκληση.

Η Anna Perlini είναι συνιδρυτής του Per 
un Mondo Migliore,3 ενός ανθρωπιστικού 
οργανισμού που δραστηριοποιείται στα 
Βαλκάνια από το 1995. ■

1. F. Roversi
2. A Midsummer Night’s Dream
3. http://www.perunmondomigliore.org
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Η 
μικρή μου 

κόρη

Απο την Beth Jordan

Όπως μπορούν πιθανόν να 
καταλάβουν πολλές νέες 
μητέρες, τίποτα δεν κρατάει το 
ενδιαφέρον μου όσο το να παρατηρώ 
τη μικρή μου κόρη. Οι εκφράσεις 
του προσώπου της, ο ενθουσιασμός 
στα μάτια της, η περιέργειά της 
– σχεδόν οτιδήποτε κάνει, φέρνει 
στην επιφάνεια τη μητρική αγάπη 
μέσα μου. Και μια υπέροχη μέρα 
συνειδητοποίησα πως έτσι κοιτάζει 
κι εμένα ο Ιησούς, με την ανιδιοτελή 
Του αγάπη. 

Καθώς παρακολουθούσα τη 
μικρή μου Ashley Elle να κάθεται 
πάνω στο κρεβάτι και να με κοιτάει 
με τα φωτεινά γαλανά της μάτια, 
γεμάτη χαμόγελα, σκέφτηκα, Πώς 
θα μπορούσα να μην την αγαπώ; 
Σίγουρα, στην ηλικία των έξη μηνών 
είναι δραστήρια σαν ένα κουταβάκι, 
τα κάνει όλα χάλια, γκρινιάζει, 
ξυπνάει τη νύχτα και θέλει να φάει 
ενώ εγώ θέλω να κοιμηθώ – όμως ό,τι 
και να κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση 
να μπορούσα ποτέ να πάψω να την 
αγαπώ ή να τη φροντίζω! 

Μετά θυμήθηκα την προηγού-
μενη μέρα, όταν είχα νιώσει κάπως 
πεσμένη και απόμακρη από τον 
Θεό. Είχα κάνει τόσα πολλά λάθη! 
Σίγουρα είχε σταματήσει να με αγα-
πάει – ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. 
Ωστόσο, καθώς κοίταξα μέσα στα 
μάτια του μωρού μου, Αυτός μου 
μίλησε. Πώς θα μπορούσα ποτέ να 
σταματήσω να σε αγαπώ; Γιατί να 
ήθελα ποτέ να σταματήσω να σε φρο-
ντίζω; Είσαι η χαρά της καρδιάς Μου. 
Σίγουρα, δεν είσαι τέλεια και μερικές 
φορές τα θαλασσώνεις, αλλά όλα αυτά 
είναι μέρος της ζωής. Η αγάπη Μου 
για σένα είναι πάντα συνεχής, ποτέ 
δεν αλλάζει. Και μην ανησυχείς, θα 
είσαι για πάντα η μικρή Μου κόρη!

Η Beth Jordan ζει στην Ινδία 
με τον σύζυγό της και τα δυο 
τους παιδιά. Έχουν ιδρύσει 
τον οργανισμό Place for 
Change, ο οποίος συντονίζει 
εθελοντικά προγράμματα 
στην Ινδία, το Νεπάλ και την 
Ταϊλάνδη. ■

Αν κάποιος νιώθει την ανάγκη για 
κάτι μεγαλειώδες, κάτι το άπειρο, 
κάτι που να κάνει κάποιον να 
νιώσει την παρουσία του Θεού, 
δεν χρειάζεται να πάει μακριά για 
να το βρει. Νομίζω ότι βλέπω κάτι 
πιο βαθύ, πιο άπειρο, πιο αιώνιο 
από τον ωκεανό στην έκφραση 
των ματιών ενός μωρού, όταν αυτό 
ξυπνάει το πρωί και γουργουρίζει 
ή γελάει επειδή βλέπει τον ήλιο να 
λάμπει πάνω στην κούνια του. 
— Vincent van Gogh (1853–1890)

Τα παιδιά σας είναι το μεγαλύτερο 
δώρο που θα σας δώσει ο Θεός 
και οι ψυχές τους η σοβαρότερη 
ευθύνη που θα βάλει στα χέρια σας. 
Περάστε χρόνο μαζί τους, διδάξτε 
τους να έχουν πίστη στον Θεό. Να 
είστε κάποιος στον οποίον μπορούν 
να έχουν εμπιστοσύνη. Όταν γερά-
σετε, τίποτα άλλο από ό,τι κάνατε, 
δεν θα έχει τόση πολύ σημασία όσο 
αυτό. 
— Lisa Wingate
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ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΓΚΑΛΙΑ

Η ευτυχία είναι  
φτιαγμένη από πολλά 
πράγματα: Είναι το χαμόγελο 
ενός παιδιού, οι χρυσαφιές 
ανταύγειες μιας ανατολής, η 
ζεστή αγκαλιά ενός αγαπημένου 
προσώπου, η υγεία μετά από μια 
αρρώστια. Όμως μια τέτοια ευτυχία 
είναι και παροδική: Ένα παιδί δεν 
χαμογελάει πάντα, η ανατολή ίσως 
να είναι καλυμμένη από μαύρα 
σύννεφα, κάποιος αγαπημένος 
μπορεί να φύγει, η αρρώστια μπορεί 
να μην περάσει. Υπάρχει όμως και 
μια άλλη ευτυχία, η οποία είναι 
βαθύτερη και παντοτινή και αυτή 
είναι η ευτυχία που γεμίζει την 
ψυχή σου όταν συνειδητοποιείς το 
βάθος, το πλάτος και το ύψος της 
αγάπης του Θεού για σένα, μιας 
αγάπης ενσαρκωμένης στον Γιο 
Του, Ιησού.

Το να βρεις τον Ιησού είναι το 
να ανακαλύψεις ότι άσχετα από τα 
ελαττώματά σου, άσχετα από τις 
αδυναμίες σου, άσχετα από την 
απόγνωσή σου, υπάρχει μια δύναμη 
από την οποία μπορείς να αντλή-
σεις, μια ελπίδα πάνω στην οποία 
μπορείς να στηριχτείς, μια αγάπη 
μέσα στην οποία μπορείς να ζήσεις. 

Πράγματι, "Μακάριος ο λαός τού 
οποίου ο Κύριος είναι ο Θεός 
του!" — Ψαλμός 144:15 

2
Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή, 
και υποστήριγμα οι αιώνιοι  
βραχίονες. — Δευτερονόμιο 33:27

2
Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. 
Στα χρόνια που πέρασαν, αυτή 
η αγάπη ποτέ δεν έσβησε. Όταν 
σκοντάψαμε,αυτή μας σήκωσε· 
όταν περιπλανηθήκαμε, αυτή μας 
επανέφερε· όταν λιποθυμήσαμε, 
αυτή μας συνέφερε· όταν αμαρτή-
σαμε, αυτή μας συγχώρεσε· όταν 
θρηνήσαμε, αυτή μας παρηγόρησε. 
Σε εκείνες τις στιγμές αγωνίας και 
αμφιβολίας και σχεδόν απόγνωσης, 
όπως μπορούνε να θυμηθούν μερι-
κοί, αυτή η αγάπη ήταν παραπάνω 
από αρκετή. — Rev. Canon Money, 
διασκευασμένο

2
Βοήθησέ μας ποτέ να μην ξεχνάμε 
την αγάπη σου, αλλά να ζούμε 
με αυτήν ό,τι και να κάνουμε, 
είτε κοιμόμαστε είτε ξυπνάμε, 
είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, είτε 
αναστηθούμε ξανά στην επόμενη 
ζωή. Επειδή η αγάπη σου είναι 

αιώνια ζωή και αιώνια ανάπαυση. 
Είθε η φλόγα της να μη σβήσει ποτέ 
στις καρδιές μας· ας αυξάνει και ας 
φωτίζει, μέχρις ότου οι ψυχές μας 
ολόκληρες αρχίσουν να λάμπουν και 
να φωτίζουν με το δικό της φως και 
τη δική της ζεστασιά. — Προσευχή 
του Johann Arndt (1551–1621), 
διασκευασμένο

2
Ασφαλής μέσα στην αγκαλιά του 
Ιησού,
Ασφαλής πάνω στο στήθος το 
στοργικό.
Εκεί με καλύπτει η αγάπη Του,
εκεί γλυκιά ανάπαυση θα βρω. — 
Fanny Crosby (1820–1915)

Η Abi May είναι ανεξάρτητη 
συγγραφέας, εκπαιδεύτρια και 
προασπίστρια της υγιεινής 
φροντίδας στη Μεγάλη 
Βρετανία. Επισκεφτείτε 
την στην ιστοσελίδα της: 
www.abi.mayihelp.co.uk. 
Το παραπάνω άρθρο είναι 
παρμένο από το βιβλίο της 
με καθημερινές προσευχές 
και σκέψεις, Πρωινές Στιγμές, 
(διαθέσιμο στα Αγγλικά) από 
το www.amazon.co.uk. ■

Στιγμές Ηρεμίας
Απο την Abi May
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ÄÏÊÉÌÁÓÅ ÌÅ
Αν δεν Με έχεις γνωρίσει ακόμα, τότε έχω να σου κάνω μια πρόταση: Αντί να προσπαθείς να Με 
εξηγήσεις, γιατί δεν Μου δίνεις μια ευκαιρία να σου δείξω την αλήθεια; Δεν μιλάω απλά για το τι είναι 
σωστό ή λάθος, ή για μια καλή συμβουλή, αλλά για μια υπερφυσική αλήθεια. Όλα όσα είμαι Εγώ δεν 
μπορούν να γίνουν κατανοητά με το μυαλό. Πρέπει να τα αναζητήσεις και να τα καταλάβεις με την καρδιά 
σου. Γιατί να μην δεις από μόνος σου αν Εγώ είμαι πραγματικός και "η οδός, η αλήθεια και η ζωή", όπως 
είπα στους πρώτους μαθητές Μου;1 Γιατί δεν Με δοκιμάζεις; Δέξου την αγάπη Μου και την παρουσία Μου 
στη ζωή σου και μετά δες τι μπορώ να κάνω για σένα.

Μπορώ να είμαι ο πιο στενός σου φίλος και ο πιο έμπιστος σύμβουλός σου. Μπορώ να σε βοηθήσω 
όταν τα πράγματα πάνε στραβά και χρειάζεσαι στήριξη. Μπορώ να σου δώσω ευτυχία στη θέση της λύπης 
και μπορώ να μετατρέψω στάχτες από αποτυχία και σφάλματα σε ομορφιά. Από τη στιγμή που θα Μου 
ζητήσεις να έρθω στη ζωή σου, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω. Αυτό είναι μια επίσημη δέσμευση! Ό,τι και 
να γίνει Εγώ πάντα θα σε αγαπώ και θα σε φροντίζω, ακόμα και όταν εσύ κάνεις λάθη ή περνάς στιγμές 
θλίψεις. 

Αφού συνδεθείς μαζί Μου προσωπικά και αρχίσεις να εμβαθύνεις σε αυτά που έχω αποκαλύψει μέσα 
στη Βίβλο – ειδικότερα στα Ευαγγέλια – θα ανακαλύψεις αγνές αλήθειες που δίνουν ζωή. Μέσα σε εκείνο 
το βιβλίο υπάρχει ένα προσωπικό μήνυμα από Εμένα για σένα.

Το μόνο που έχεις να κάνεις για να αρχίσεις να δέχεσαι όσα έχω να σου προσφέρω είναι να ανοίξεις την 
καρδιά σου και να Με προσκαλέσεις να έρθω μέσα.

Από τον Ιησού με Αγάπη

1. βλ. Ιωάννης 14:6


