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Το παλάτι του ταχυδρόμου
Κάνοντας πράξη ένα όνειρο

Φράουλες, κεριά και αποφάσεις
Άδραξε τη στιγμή!

ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ  
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Μια αισιόδοξη προοπτική
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Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή  Α Π Ό  ΤΌ Ν  ΣΥ Ν ΤΑ Κ Τ Ή
η βουνοκορφή

Στη τελευταία του ομιλία, στο Μέμφις του Τέννεση, 
στις 3 Απριλίου, 1968, μια μέρα πριν τη δολοφονία του, 
ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ φαντάστηκε τον Θεό να τον 
ρωτάει σε ποια εποχή θα ήθελε να είχε ζήσει. Στη συνέ-
χεια κάνει μια διαδρομή σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, 
ξεκινώντας από τον Μωυσή που απελευθερώνει τους 

Ισραηλίτες από τη σκλαβιά, περνάει από την Ελλάδα και τη Ρώμη, φθάνει στην 
Αναγέννηση και τη Μεταρρύθμιση, τη Διακήρυξη της Απελευθέρωσης των 
Σκλάβων και τελικά στους δύσκολους καιρούς, στους οποίους ζούσε, όταν η 
χώρα του ήταν γεμάτη μίσος, αδικία και φόβο. Να η απάντησή του:

«Όσο παράξενο και να ακούγεται, θα στραφώ προς τον Παντοδύναμο 
και θα Του πω, ‘Αν μου επιτρέψεις να ζήσω αλλά λίγα χρόνια στο δεύτερο 
ήμισυ του 20ου αιώνα, αυτό θα μου έδινε μεγάλη χαρά’.

«Βέβαια αυτό ακούγεται κάπως περίεργο, επειδή ο κόσμος όλος έχει 
τα χάλια του. Το έθνος ασθενεί. Παντού υπάρχουν φασαρίες και σύγχυση. 
… Όμως κατά κάποιο τρόπο γνωρίζω πως μόνο όταν υπάρχει σκοτάδι 
μπορείς να διακρίνεις τα άστρα. Και βλέπω τον Θεό να έχει καταπιαστεί 
με τα πράγματα της εποχής μας. … Μας περιμένουν δύσκολες μέρες. 
Όμως αυτό δεν με ενοχλεί, επειδή ανέβηκα στην κορυφή. Και δεν με 
νοιάζει. … έχω δει τη Γη της Επαγγελίας. Ίσως να μην είμαι μαζί σας όταν 
κι εσείς φτάσετε εκεί. Όμως απόψε, θέλω να ξέρετε, πως εμείς, σαν λαός, 
θα φθάσουμε στη γη της επαγγελίας!»1 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πίστευε πως ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, ή από 
τις όποιες δυσκολίες, καθυστερήσεις, πόνο και οδύνη βίωσε ο ίδιος, ο Θεός είχε 
τον έλεγχο. Η αισιοδοξία του δεν βασιζόταν απλά στο πιστεύω του για το ότι ο 
σκοπός του ήταν δίκαιος και θα υπερίσχυε, αλλά κυρίως στο πιστεύω του για το 
ότι ο Θεός ήταν δίκαιος και Αυτός θα υπερίσχυε.

Έτσι και στις δικές μας ζωές, ό.τι και να φέρει αυτή η νέα χρονιά, μπορούμε 
να στηριχτούμε πάνω στην ίδια διαβεβαίωση. «Γίνεστε ανδρείοι και έχετε 
θάρρος! … Ο Κύριος ο Θεός σας, Αυτός που πορεύεται μαζί σας· δεν θα σας 
αφήσει ούτε θα σας εγκαταλείψει».2

Ο Θεός να σας ευλογήσει με μια υπέροχη νέα χρονιά γεμάτη από τη δική Του 
αγάπη και φροντίδα!

Samuel Keating
Αρχισυντάκτης

1. Παράγραφοι παρμένοι από το http://www.americanrhetoric.
com/speeches/mlkivebeentothemountaintop.htm

2. Δευτερονόμιο 31:6

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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Ένας ηλικιωμένος ξυλουρ- 
γός κόντευε να βγει στη 
σύνταξη και είπε στο αφεντικό 
του τα σχέδια του για να φύγει και 
να ζήσει πιο ξεκούραστα μαζί με τη 
γυναίκα του. Βέβαια δεν θα συνέχιζε 
να βγάζει τόσα λεφτά, όμως ήταν 
καιρός να βγει στη σύνταξη. Θα τα 
κατάφερναν. 

Ο εργολάβος του στεναχωρήθηκε 
που θα έφευγε ένας τόσο καλός μάστο-
ρας και ζήτησε από τον ξυλουργό αν θα 
μπορούσε να του χτίσει άλλο ένα σπίτι 
σαν προσωπική του χάρη.

Ο ξυλουργός είπε ναι, όμως όσο 
περνούσε ο καιρός δεν ήταν δύσκολο 
να παρατηρήσει κάποιος πως δεν 
δούλευε με όλη του τη καρδιά. 
Χρησιμοποιούσε υλικά κατώτερης 
ποιότητας και έκανε επιπόλαιη 
δουλειά. Ήταν ο χειρότερος τρόπος 
για να τελειώσει μια καριέρα γεμάτη 
αφοσίωση και επιτυχίες.

Όταν ο ξυλουργός τελείωσε το έργο, 
ήρθε ο εργολάβος να επιθεωρήσει το 
σπίτι. Έδωσε το κλειδί της εισόδου 

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΜΙΑ ΖΩΗ 

στον ξυλουργό και του είπε. «Αυτό 
το σπίτι είναι δικό σου, είναι ένα 
δώρο από μένα για σένα».

Ο ξυλουργός έμεινε άναυδος! Τι 
κρίμα! Αν μόνο ήξερε πως έχτιζε 
το δικό του σπίτι, θα το είχε κάνει 
εντελώς διαφορετικά. 

Το ίδιο συμβαίνει και με μας. 
Χτίζουμε τη ζωή μας, μέρα με τη 
μέρα, πολύ συχνά μη κάνοντας το 
καλύτερο μας σε αυτό που κτίζουμε. 
Και μετά μένουμε εμβρόντητοι όταν 
αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να 
κατοικήσουμε στο σπίτι που κτίσαμε. 

Αν μπορούσαμε να το κάνουμε 
ξανά, θα το χτίζαμε εντελώς διαφορε-
τικά. Να όμως που δεν μπορούμε να 
επιστρέψουμε.

Εσύ ο ίδιος είσαι ο ξυλουργός 
της ζωής σου. Κάθε μέρα βάζεις μια 
πρόκα, τοποθετείς άλλο ένα σανίδι, ή 
ολοκληρώνεις έναν τοίχο. Οι συμπε-
ριφορές σου και οι επιλογές που 
κάνεις σήμερα χτίζουν το αυριανό 
σου «σπίτι». Γι’ αυτό να το χτίζεις με 
σοφία! ■

Αν νοιώθεις πως έκανες λάθη, ότι 
τράβηξες λάθος δρόμο, ακόμα 
και ότι απέτυχες οικτρά στο ένα ή 
στο άλλο, μην ανησυχείς, η παρέα 
είναι μεγάλη. Πολλοί από τους 
ήρωες του Θεού στη Βίβλο έκαναν 
παρόμοια πράγματα, όμως έμαθαν 
από τα λάθη τους. Και ο Θεός τους 
πλησίασε, όταν αυτοί ένοιωθαν 
αποτυχημένοι και χωρίς ελπίδα και 
τους έδωσε ένα νέο λόγο για να 
ζήσουν. Αυτό μπορεί να κάνει Αυτός 
όταν εμείς βάζουμε στην άκρη τα 
δικά μας σχέδια και εγχειρήματα και 
αποφασίζουμε να δοκιμάσουμε τα 
δικά Του. Μας δίνει τους στόχους 
που μας βοηθάνε να μεγαλώσουμε 
και να κινηθούμε προς τη σωστή 
κατεύθυνση και κατόπιν μας βοηθάει 
να τους επιτύχουμε. 
Δώστε Του την καρδιά σας και 
τη ζωή σας και αφήστε Αυτόν να 
σας δώσει όλα τα καλά που έχει 
σχεδιάσει για σας. Η Νέα Χρονιά είναι 
μια σπουδαία ευκαιρία να κάνετε ένα 
νέο ξεκίνημα. — Nana Williams 

Άγνωστος συγγραφέας
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αυτό, να νοιαζόμαστε περισσότερο 
για τους εαυτούς μας, τη δική μας 
κοινότητα και τη δική μας πατρίδα. 
Αυτό μπορεί να δώσει ώθηση στον 
εθνικισμό, τη μισαλλοδοξία και το 
μίσος, τα οποία έρχονται σε απευ-
θείας αντίθεση με τις διδασκαλίες 
του Ιησού.

Πώς μπορείς να εναρμονίσεις 
αυτές τις δύο προοπτικές ώστε να 
τις φέρεις σε κάποια ισορροπία; 
Αναλογιζόμενος το θέμα αυτό, έκανα 
κάποιες προσωπικές δεσμεύσεις για 
να ξεκινήσω τη νέα χρονιά. 

Όσον αφορά την απαισιοδοξία για 
την κατάσταση του κόσμου:

Να μην ενδίδω στον φόβο. Είναι 
σημαντικό να αντιμετωπίζω τα 
προβλήματα αυτού του κόσμου με 
πίστη στον Θεό. Ενώ υφίστανται 
φρικαλεότητες, αδικίες και πολλές 
άσχημες και τρομακτικές καταστά-
σεις παντού σε όλο τον κόσμο, εμείς 
σαν Χριστιανοί εννοείται ότι πρέπει 
να βάζουμε την εμπιστοσύνη μας στο 

που νοιώθω όσον αφορά τις δυνα-
τότητες και τις ευκαιρίες με κάνουν 
να περιμένω με προσμονή αυτά που 
έχει ετοιμάσει ο Θεός. Συγχρόνως 
νοιώθω στο πίσω μέρος του μυαλού 
μου κάπως επιφυλακτικά για τις 
εξελίξεις όπως αυτές διαδραματίζο-
νται στον κόσμο μας. Προσπαθώ να 
εναρμονίσω αυτές τις συγκρουόμενες 
αντιθέσεις από αισιοδοξία και 
απαισιοδοξία για τη νέα χρονιά.

Ο καθένας μας μπορεί να ανα-
λάβει δράση για να επιδιώξει να 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα 
του παρουσιαστούν στη νέα χρονιά. 
Όπως και να έχει, τα αποτελέσματα 
θα βασιστούν μερικώς στους 
στόχους που βάζουμε, τις επιλογές 
μας, την προσπάθεια που κάνουμε, 
τις προσευχές μας και κατά πόσο 
αναζητάμε το θέλημα του Θεού. Τα 
παγκόσμια γεγονότα, από την άλλη, 
δεν είναι κάτι στα οποία ασκούμε 
κάποιο έλεγχο. Είναι ανθρώπινη τάση  
να φοβόμαστε και μέσα από το φόβο 

Όταν φθάνω στο τέλος 
μιας χρονιάς και στο 
ξεκίνημα της επόμενης, 
γενικά είμαι αισιόδοξος για το 
μέλλον. Μου αρέσει να χαίρομαι για 
τις νίκες της χρονιάς που πέρασε, την 
πρόοδο που σημειώθηκε, τις προκλή-
σεις που ξεπεράστηκαν και τη χαρά 
που βίωσα. Επίσης προσπαθώ να μη 
δίνω και τόση σημασία στα πράγματα 
εκείνα που δεν καρποφόρησαν – απο-
τυχίες, στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν, 
προσδοκίες που δεν τελεσφόρησαν 
– και να ξεκινάω τη νέα χρονιά 
με αποφασιστικότητα να τα πάω 
καλύτερα, να εργαστώ πιο έξυπνα, 
να κάνω περισσότερη πρόοδο και να 
πετύχω τους στόχους μου.

Καθώς βρίσκομαι στο ξεκίνημα 
της νέας χρονιάς, το μέλλον με 
ενθουσιάζει. Συγχρόνως όμως, νοι-
ώθω κάπως περίεργα. Η αισιοδοξία 

ΣΤΟ 
ΞΕΚΊΝΗΜΑ 

ΤΗΣ ΧΡΟΝΊΑΣ

1. Φιλιππισίους 4:8

Από τον Peter Amsterdam, διασκευασμένο
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στις φιλίες μου. Οι φίλοι είναι ένα 
σημαντικό μέρος της ζωής, όμως 
την ίδια στιγμή είναι πολύ εύκολο 
να τους θεωρήσω ως κάτι δεδομένο. 
Σχεδιάζω να αφιερώσω περισσό-
τερο χρόνο και προσπάθεια στο να 
ενδυναμώσω τις σχέσεις αυτές.

Να ελαχιστοποιήσω το άγχος. 
Προσεύχομαι και αναζητώ τρόπους 
για να αποφεύγω το άγχος, αντί απλά 
να το αποδέχομαι ενώ περνάω μέσα 
από μια αγχώδη κατάσταση.

Να κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω 
τους γύρω μου κοντύτερα στο Θεό. 
Υπάρχουν μερικά υπέροχα άτομα 
στη ζωή μου τα οποία δυστυχώς 
έχουν ισχυρές προκαταλήψεις 
ενάντια στον Ιησού. Προσεύχομαι 
για τη σοφία, την υπομονή και την 
αγάπη για να τους βοηθήσω να Τον 
γνωρίσουν καλύτερα.

Προσεύχομαι επίσης και για σας 
καθώς αρχίζετε αυτή τη νέα χρονιά, 
ώστε να το κάνετε με μια αίσθηση 
σκοπού και κατεύθυνσης. Ότι θα 
βρείτε τον χρόνο να ανακαλύψετε 
πώς σας καθοδηγεί ο Θεός σε αυτή 
την ερχόμενη χρονιά και καθώς 
εργάζεστε για να επιτύχετε τους 
στόχους σας, να νοιώθετε χαρά και 
ικανοποίηση.

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

και αυτά που θα συμβούν στη νέα 
χρονιά.

Ο καθένας μας μπορεί να 
προσβλέπει στο μέλλον του με 
αισιοδοξία, γνωρίζοντας ότι ο Θεός 
του σύμπαντος αγαπά τον καθένα 
μας με ξεχωριστό τρόπο και έχει μια 
προσωπική ανάμιξη στη ζωή του 
καθενός μας. Καθώς προσευχόμαστε 
για την ερχόμενη χρονιά και ζητάμε 
τη δική Του καθοδήγηση και βοήθεια, 
Αυτός μπορεί να μας καθοδηγήσει 
στις αποφάσεις μας και θα μας φέρει 
σε μονοπάτια που θα μας βοηθήσουν 
να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας 
εφόσον είναι σύμφωνα με το θέλημά 
Του.

Νομίζω πως αξίζει τον κόπο, αυτή 
την εποχή του χρόνου, να Τον ρωτάω 
με ποιους στόχους θα ήθελε Αυτός 
να ασχοληθώ, είτε πνευματικούς είτε 
πρακτικούς. Είναι εμψυχωτικό και 
δυναμωτικό συνάμα για την πίστη 
το να γνωρίζω ότι οι στόχοι μου 
συμπίπτουν με το δικό Του συνολικό 
σχέδιο για τη ζωή μου.

Μερικοί τομείς προσωπικής ανά-
πτυξης στους οποίους σχεδιάζω να 
επικεντρωθώ τη χρονιά που έρχεται 
περιλαμβάνουν:

Να δώσω περισσότερη προσοχή 
στην πνευματική μου ανάπτυξη. 
Για μένα η πνευματική ανάπτυξη 
έχει μεγάλη σημασία και γνωρίζω 
ότι απαιτείται σκοπιμότητα για να 
αναπτύσσεσαι πνευματικά.

Να αφιερώσω περισσότερο χρόνο 

Θεό, να έχουμε τη δική Του ειρήνη 
στις καρδιές μας, ανεξάρτητα από τις 
καταστάσεις που βιώνουμε εμείς και 
οι  γύρω μας. 

Να μην αφήνω την άσχημη 
πλευρά του κόσμου και όσα ακούω 
τακτικά από τα μέσα ενημέρωσης να 
με κάνουν να επικεντρώνομαι κυρίως 
στην αρνητική πλευρά. Υπάρχει πολύ 
κακό στον κόσμο, όμως υπάρχει 
και πολύ καλό και έχω δεσμευτεί 
να υπενθυμίζω στον εαυτό μου το 
καλό που υπάρχει, να επικεντρώνω 
τη σκέψη μου σε ό,τι είναι αληθινό, 
έντιμο, σωστό, αγνό, αξιαγάπητο και 
αξιοθαύμαστο. «Αν υπάρχει κάποια 
αρετή, και  αν υπάρχει κάποιος 
έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε».1 

Γενικά να επικεντρώνομαι σε αυτά 
που δίδαξε ο Ιησούς – και να αγαπώ 
τον πλησίον μου. Ενώ εκείνοι που 
πράττουν το κακό αξίζουν να κριθούν 
και να τιμωρηθούν, η δική μας στάση 
απέναντί τους δεν θα πρέπει να 
είναι αυτή της αντεκδίκησης και του 
μίσους.

Να προσεύχομαι για όσους 
βρίσκονται στην εξουσία. Για να 
έχουν σοφία ενώ ασχολούνται με 
ασταθείς καταστάσεις και για να 
παρακινούνται από την αλήθεια και 
τη δικαιοσύνη και όχι τον εθνικισμό 
ή την προσωπική υπερηφάνεια.

Βέβαια για να είμαστε αισιόδοξοι, 
πάντα υπάρχουν τόσα πολλά για να 
δοξάζουμε τον Θεό που συνέβησαν 
τόσο την περασμένη χρονιά όσο 

5



Ένα τυπικό ανοιξιάτικο 
και βροχερό απόγευμα 
στη Ριέκα της Κροατίας, 
βρισκόμουν στο λεωφορείο 18 
και επέστρεφα σπίτι μετά από μια 
δύσκολη μέρα – τουλάχιστον, νόμιζα 
ότι βρισκόμουν στο λεωφορείο 18. 
Μέσα στο λεωφορείο υπήρχαν άλλοι 
30 επιβάτες, όλοι τους ανυπόμονοι να 
γυρίσουν σπίτι τους. 

Όταν φθάσαμε στη διασταύρωση, 
αντί να στρίψει δεξιά όπως συνήθως, 
το λεωφορείο έστριψε αριστερά. 
Μήπως πήρα λάθος λεωφορείο; 
Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω, όταν οι 
άλλοι επιβάτες άρχισαν να φωνάζουν 
στον οδηγό, «Πού πας από δω;» 
Τουλάχιστον βρισκόμουν στο σωστό 
λεωφορείο.

Τώρα όμως ο οδηγός του λεωφο-
ρείου είχε αρχίσει να πανικοβάλλεται. 
Το λεωφορείο ήταν 30 μέτρα σε 
μήκος, και δεν ήταν εύκολο να στρί-
ψει και το γεγονός ότι του φώναζαν οι 
επιβάτες δεν έκανε τα πράγματα ευκο-
λότερα. Είχα βρεθεί σε καταστάσεις 
όπου οι επιβάτες ούρλιαζαν, στρίγ-
γλιζαν και μερικές φορές απειλούσαν 
ακόμα και να δείρουν τον οδηγό.

Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη 
εκείνο το απόγευμα. Οι δυσανασχε-
τούντες έπαψαν να φωνάζουν καθώς 

μερικοί άλλοι επιβάτες προσπάθησαν 
να ηρεμήσουν τα πράγματα, «Μην 
ανησυχείτε, όλοι κάνουμε λάθη. Πιο 
κάτω υπάρχει μια πλατεία και θα 
μπορέσει να στρίψει εκεί». Λοιπόν, 
έτσι κι έγινε και δύο λεπτά αργότερα 
το λεωφορείο βρισκόταν πάλι στη 
σωστή κατεύθυνση. 

Πόσες φορές κι εμείς οι ίδιοι 
παίρνουμε λάθος στροφή ενώ 
προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τους 
στόχους μας; Δεν θα φθάναμε αρκετά 
μακριά αν κάθε φορά που κάναμε 
ένα λάθος αρχίζαμε να φωνάζουμε, 
να διαμαρτυρόμαστε και να δυσανα-
σχετούμε, ή να κατηγορούμε και να 
κρίνουμε κάποιον για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε. Ούτε με το να 
θρηνούμε θα μας βοηθήσει να πάμε 
πιο γρήγορα. 

Από την άλλη όμως, μόλις 
αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε εκτός 
πορείας, μπορούμε να πάρουμε 
κουράγιο (ή να το δώσουμε στους 
γύρω μας όταν αυτοί κάνουν ένα 
λάθος) με το να σκεφτούμε ότι δεν 
τέλειωσαν όλα – όπως και εκείνοι οι 
καλοσυνάτοι άνθρωποι στο λεω-
φορείο εκείνο το απόγευμα και στη 
συνέχεια θα μπορούμε να γυρίσουμε 
και να συνεχίσουμε προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 

μέσα στο 
λέωφορέίο

Γ Υ Ρ Ν Α  Ξ Α Ν Α

Η λέξη μετανοώ (στην Καινή 
Διαθήκη) σημαίνει κάνω 
στροφή, ενώ στα Εβραϊκά 
είναι η λέξη shuwb (στην 
Παλαιά Διαθήκη), που σημαίνει 
επιστρέφω ή γυρίζω πίσω. 
Αν αντιληφθείς ότι χάθηκες 
και γυρίσεις και αρχίσεις να 
πηγαίνεις προς τη σωστή 
κατεύθυνση, στην ουσία 
μετανοείς. Όταν ο Ιησούς έλεγε, 
«Μετανοήστε και πιστέψτε στο 
ευαγγέλιο»,1 ζητούσε από τους 
ανθρώπους όχι μόνο να έχουν 
πίστη αλλά επίσης να αλλάξουν 
αυτά που έκαναν ή τον τρόπο 
ζωής τους – πίστη συν πράξη. 
—Chris Hunt 

Όποιος σφάλλει και μετά 
αλλάζει, αυτόν ο Θεός 
εγκωμιάζει. — Μιγκέλ ντε 
Θερβάντες (1547–1616)

1. Μάρκο 1:15

Από την 
Mag Rayne

Η Mag R ayne διευθύνει 
έναν όμιλο εθελοντών στην 
Κροατία.  ■
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Ακόμα και οι καλύτεροι ορειβάτες χρειά-
ζονται κάποιον οδηγό όταν αναρριχώνται 
σε άγνωστα βουνά. Στην πραγματικότητα, μόνο ένας 
παράτολμος αρχάριος θα προσπαθήσει να αναρριχηθεί 
χωρίς κάποιον οδηγό – κάποιος αρχάριος σαν εμένα. 

Πριν από χρόνια, είχα πάει διακοπές στην Ελβετία και 
την τελευταία μέρα μαζί με έναν φίλο μου αποφασίσαμε 
να αναρριχηθούμε σε ένα κοντινό βουνό. Ήταν αργά 
το απόγευμα όταν ξεκινήσαμε και δεν είχαμε ανέβει 
για πολύ όταν μας συνάντησε ένας τραχύς βοσκός που 
κατηφόριζε με τα πρόβατά του, μετά από μια μέρα 
βοσκής πιο ψηλά πάνω στο βουνό. «Σκοτεινιάζει γρήγορα 
και ξαφνικά πάνω στα βουνά», μας προειδοποίησε. 
«Περιμένετε μέχρι αύριο και μισθώστε έναν οδηγό». 
Όμως το αύριο ακουγόταν πολύ μακριά. Το επόμενο 
απόγευμα θα παίρναμε το τρένο για το σπίτι, γι’ αυτό 
συνεχίσαμε να ανεβαίνουμε.

Όσο σίγουρα η νύχτα ακολουθεί την ημέρα, έτσι κι 
όλα σκοτείνιασαν πολύ γρήγορα. Επειδή είχε συννεφιά, 
δεν υπήρχε ούτε φεγγαρόφωτο ούτε αστροφεγγιά. 
Μόλις και μετά βίας μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε το 
πέτρινο μονοπάτι μπροστά μας, πόσο μάλλον να δούμε 
πιο μακριά. Ένα παραπάτημα και θα γκρεμιζόμασταν. 
Έπρεπε να περάσουμε τη νύχτα πάνω στο βουνό. 

Είχαμε μόνο έναν υπνόσακο μαζί μας, γι’ αυτό αποφα-
σίσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε εναλλάξ. 

Και μετά άρχισε και να βρέχει – στην πραγματικότητα 

να ρίχνει καταρρακτώδη βροχή. Τώρα όχι μόνο κρυ-
ώναμε, αλλά είχαμε γίνει μούσκεμα και εμείς και ο 
υπνοσάκος μας επίσης. Καταφέραμε να βρούμε καταφύ-
γιο κάτω από έναν βράχο που προεξείχε και μετά από μια 
νύχτα που μας φάνηκε σαν αιώνας, ήρθε το χάραμα, η 
βροχή σταμάτησε και έτσι κατεβήκαμε το βουνό. 

Στο κατέβασμά μας, συναντήσαμε ξανά τον ίδιο βοσκό 
με τον οποίο είχαμε μιλήσει το προηγούμενο απόγευμα. 
Κούνησε το κεφάλι του σιωπηλά και μας έριξε ένα 
βλέμμα, κάτι ανάμεσα σε αστειότητα και ανακούφιση. Αν 
είχε κάνει περισσότερο κρύο εκείνο το βράδυ, ίσως και 
να είχαμε πεθάνει.

Το να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις της νέας χρονιάς 
είναι σαν να αναρριχάσαι σε ένα βουνό: Αν και απαιτεί 
σκληρή δουλειά και πιθανόν να εμπεριέχει και κάποιους 
κινδύνους, εντούτοις προσφέρει ξεχωριστές ανταμοιβές 
σε εκείνους που συνεχίζουν και δεν τα παρατάνε μέχρι να 
φθάσουν στην κορυφή. 

Να όμως που μερικές φορές νοιώθουμε παραπάνω 
αυτοπεποίθηση και νομίζουμε ότι μπορούμε να πάμε 
μόνοι. Αν είμαστε έξυπνοι, θα αντιληφθούμε πως 
χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ορεσίβιου οδηγού και 
βέβαια δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός από τον Ιησού, 
τον «Αρχιποιμένα» της ψυχής μας.1 Αυτός γνωρίζει πού 
βρίσκεται το παχύ γρασίδι, αλλά και οι κακοτοπιές. Αν 
παραμείνουμε κοντά Του, Αυτός θα μας βοηθήσει να 
επιτύχουμε τους στόχους μας τη χρονιά που έρχεται.  

Ο Curtis Peter van Gorder είναι συγγραφέας  
και μίμος2 στη Γερμανία. ■

ΑΝΑΡΡΊΧΗΣΗ 
ΣΤΗ ΝΈΑ 
ΧΡΟΝΊΑ 

1. βλ. Πέτρου Α’ 5:4
2. http://elixirmime.com

Απο τον Curtis Peter van Gorder 
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αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους 
εδώ και τώρα;

Λοιπόν, καθώς μεγαλώνεις, αντι- 
λαμβάνεσαι πως η ζωή δεν τραβάει 
αυτό το τροπάριο και αρχίζεις να 
πληρώνεις για τις αποφάσεις που 
έκανες στο παρελθόν. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις, εκείνοι που έζησαν 
τη ζωή τους με αυτό το σλόγκαν, 
εύχονται να είχαν αναλογισθεί το 
παραπέρα κάπως νωρίτερα.

Θυμάμαι το πρόβλημα που είχα  
με το βάρος μου όταν ήμουν έφηβη. 
Το μισούσα που αισθανόμουν υπέρ-
βαρη. Δεν μπορούσα να επιλεγώ 
για  χορευτικές ομάδες του τοπικού 
σχολείου και συχνά ένοιωθα ανα-
σφάλεια. Το σκεπτόμουν συνέχεια.  
Όμως μήπως αυτό με σταμάταγε από 
το να τρώω ανθυγιεινά φαγητά όταν 
είχα την ευκαιρία; Καθόλου! Εκείνη 
τη στιγμή αυτό που με ένοιαζε ήταν 
ότι το φαγητό ήταν εύγεστο και το 
ήθελα! Όταν ερχόμουν αντιμέτωπη 
με κάποιο απολαυστικό έδεσμα, όλες 

ΓΙΌΛΌ 
Ή ΆΔΡΆΞΕ  
ΤΗ ΜΕΡΆ   ;

1. Ψαλμός 144:15
2. Νεεμίας 8:10
3. Ιωάννης 10:10
4. βλ. Λουκά 15:11–32
5. Λουκά 15:13
6. Εκκλησιαστής 12:1
7. www.just1thing.com

Πολλοί άνθρωποι έχουν 
ακούσει το ακρώνυμο 
«YOLO» (You Only Live Once) που 
ακούγεται τα τελευταία δύο-τρία 
χρόνια. Σημαίνει «Zεις μονάχα μια 
φορά». Αστέρια της ποπ μουσικής 
και άλλες διασημότητες το έχουν 
κάνει πασίγνωστο για να σε ωθούν 
να κάνεις τρελά και ριψοκίνδυνα 
πράγματα επειδή, «Ζεις μονάχα μια 
φορά!»

Πρόκειται για μια ελκυστική 
σκέψη. Γιατί να ανησυχείς για το 
μέλλον; Γιατί να συνυπογράψουμε 
στο να πρέπει να δώσουμε λόγο για 
επιλογές που κάνουμε όταν μπορούμε 
να προσποιηθούμε ότι δεν υπάρχει 
λόγος; Γιατί να μην μας απασχολεί 

Απο την Tina Kapp
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οι σκέψεις που αφορούσαν την υγεία 
μου ως δια μαγείας εξαφανίζονταν 
… μέχρι πιο μετά, όταν έπεφτα σε 
κατάθλιψη επειδή δεν μπορούσα να 
χάσω βάρος. Ζούσα μόνο τη στιγμή 
χωρίς σκέψη για το μακροπρόθεσμο.

Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν θα πρέπει να απολαμβάνουμε τη 
ζωή. Ο Θεός δεν μας θέλει μίζερους. 
«Μακάριος ο λαός τού οποίου Θεός 
είναι ο Κύριος του!» αναφέρει η 
Βίβλος, «Μακάριος ο λαός που βρί-
σκεται σε τέτοια κατάσταση!»1 «Μη 
λυπάστε», μας αναφέρει, «επειδή, 
η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή 
σας».2 Ο Ιησούς λέει, «Εγώ ήρθα 
για να έχουν ζωή, και να την έχουν 
με αφθονία».3 Ο Ιησούς θέλει να 
βιώνουμε την αγάπη του Θεού και τις 
πολλές ευλογίες που μας προσφέρει 
καθημερινά.

Μια και έχουμε μόνο μια ζωή, 
πώς θέλουμε να τη ζήσουμε; Γιατί 
θέλουμε να μας θυμούνται; Ποια 
είναι η ζωή που θα θέλαμε να θυμό-
μαστε και να νοιώθουμε περήφανοι; 
Το πολύ γνωστό ρητό “Carpe Diem” 
(Λατινικά για «Άδραξε την Ημέρα») 
περιέχει κάτι το θετικό. Έχει την ίδια 
απόχρωση έννοιας, ότι ζεις μονάχα 
μια φορά, όμως αντί να το εκλαμ-
βάνεις σαν αιτία να κάνεις τρελά 

να περιμένει για την κληρονομιά. 
Ήθελε να το γλεντήσει και να 
περάσει όμορφα εδώ και τώρα. Πίεσε 
τον πατέρα του για το μερίδιο της 
κληρονομιάς του και μετά ξαφνικά 
«αποδήμησε σε μια μακρινή χώρα· 
και εκεί διασκόρπισε την περιουσία 
του, ζώντας άσωτα».5 Είμαι σίγουρη 
πως πέρασε εξαίρετα … μέχρι που 
τέλειωσαν τα λεφτά και μαζί με αυτά 
και οι αυτοαποκαλούμενοι «φίλοι» 
του. Τον άφησαν ρακένδυτο, να 
ζητιανεύει για φαγητό, όταν δεν του 
είχε απομείνει τίποτα πια.

Ο Εκκλησιαστής μας προειδο-
ποιεί, «Να θυμάσαι τον Πλάστη σου 
στις ημέρες τής νιότης σου· πριν 
έρθουν οι κακές ημέρες, και φτάσουν 
τα χρόνια στα οποία θα πεις: ‘Δεν 
έχω ευχαρίστηση σ’ αυτά’».6

Όλες οι επιλογές που κάνουμε 
έχουν τις συνέπειές τους – από τις πιο 
απλές όπως το να τρώμε λαχανικά, 
να μελετάμε και να εργαζόμαστε 
σκληρά προς την επίτευξη ενός 
στόχου και ακόμα και το να κάνουμε 
μια σωστή ζωή. Όταν αυτό γίνει 
κατανοητό, σας βοηθάει να παίρνετε 
σοφές αποφάσεις με αποτέλεσμα 
να έχετε κάτι υπέροχο να δείξετε γι’ 
αυτό στο τέλος των ημερών σας.

Μην αφήνετε τη ζωή να σας 
προσπεράσει. Κάνετε ό,τι καλύτερο 
μπορείτε ώστε μια μέρα να μπορείτε 
να κοιτάξετε πίσω σας  και να πάρετε 
κουράγιο από όσα έχετε εκπληρώσει. 

Η Tina Kapp είναι χορεύτρια, 
παρουσιάστρια και ανεξάρτητη 
συγγραφέας στη Νότια Αφρική. 
Έχει μια εταιρία ψυχαγωγίας 
που βοηθά να συγκεντρωθούν 
χρήματα για φιλανθρωπίες και 
αποστολικά εγχειρήματα. Αυτό 
το άρθρο προσαρμόστηκε από 
ένα podcast στο Just1Thing,7 
έναν Χριστιανικό ιστότοπο 
για τη δόμηση χαρακτήρα των 
νέων. ■

πράγματα, να αδιαφορείς για τις 
συνέπειες και να ζεις για το τώρα, 
σημαίνει να πηγαίνεις πιο μακριά, 
να κάνεις περισσότερα και να μη 
σπαταλάς χρόνο.

Η ζωή απαρτίζεται από πολλές 
μέρες. Μερικές είναι χαλαρές και 
χαρούμενες, ενώ άλλες απαιτούν 
σκληρή εργασία. Σκεφτείτε εκείνους 
που παίρνουν τα χρυσά μετάλλια 
στους Ολυμπιακούς. Η μέρα που 
συναγωνίζονται και κερδίζουν θα 
περάσει στην ιστορία και βάζω 
στοίχημα ότι θα είναι μια από 
τις καλύτερες μέρες της ζωής 
τους. Όμως για να φθάσουν εκεί, 
απαιτούνται χρόνια εκπαίδευσης, 
σκληρής εργασίας και συγκέντρωσης. 
Σκεφτείτε τον πιο αγαπημένο σας 
μουσικό να παίζει μπροστά σε ένα 
τεράστιο πλήθος. Ξανά, φθάνουν 
εκεί μετά από ατελείωτες μέρες 
πιστής εξάσκησης, πρόβας και με το 
να παίζουν για οποιονδήποτε τους 
ακούσει μέχρι να έχουν τη μεγάλη 
τους ευκαιρία.

Όλοι οι αγαπημένοι μας χαρακτή-
ρες στη Βίβλο βιώσαν κάτι παρόμοιο. 
Σκεφτείτε τον Νώε να κατασκευάζει 
την κιβωτό ή τον Ιωσήφ να διασώζει 
την Αίγυπτο από την πείνα. Οι καλές 
μέρες δεν ήλθαν με το να κάθονται 
και να κάνουν ότι ήθελαν και να 
απολαμβάνουν τις YOLO μέρες. 
Χρειάστηκε σκληρή εργασία και 
σχεδιασμός έτσι ώστε όταν ήλθε 
ο καιρός, η μοναχική τους ζωή να 
σώσει πολύ περισσότερες ζωές και 
να αφήσουν τον αντίκτυπό τους στον 
κόσμο.

Ο άσωτος υιός πίστεψε πως 
ζεις μονάχα μια φορά.4 Δεν ήθελε 
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Είμαι άτομο που του 
αρέσει να βάζει στόχους. 
Από όσο μπορώ να θυμηθώ, έβαζα 
πάντα στόχους και ειδικότερα στο 
ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς, στόχους 
τους οποίους προσπαθούσα να 
επιτύχω. Πολλές από τις δεσμεύσεις 
που κάνουμε την Πρωτοχρονιά δεν 
πιάνουν τόπο επειδή είναι πράγματα 
τα οποία πολλοί λένε σε μια στιγμή 
ενθουσιασμού (ή ενοχής) και τα 
οποία ξεχνούν ή αγνοούν πολύ 
γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που εγώ 
δεν το κάνω. Εντούτοις, έχω μάθει 
πως έχω την τάση να είμαι άτομο 
υπερβολικά φιλόδοξο. Προσεγγίζω 
μερικούς από τους στόχους, όμως στο 
τέλος νοιώθω κάποια απογοήτευση ή 

μερικές φορές προσεγγίζω τους στό-
χους που ήταν ελάσσονος σημασίας 
όχι όμως και οι πιο σημαντικοί. Αυτό 
δεν συμβαίνει επειδή χάνω το όραμά 
μου για τους στόχους μου και δεν 
εργάζομαι με επιμονή ώστε να τους 
ολοκληρώσω, αλλά επειδή αποτυγ-
χάνω στον ρεαλιστικό σχεδιασμό 
τους, αφού δεν σκέφτομαι τα όρια 
μου ή δεν αφιερώνω αρκετό χρόνο 
για «να απολαμβάνω τη ζωή». 

Πρόσφατα ανακεφαλαίωσα τις 
δεσμεύσεις που είχα κάνει τα περα-
σμένα οκτώ χρόνια, που συνήθως 
ήταν ένας συνδυασμός από επιτεύγ-
ματα στην εργασία μου, την υγεία 
μου, τα μέρη που ήθελα να επισκε-
φτώ και τα πράγματα που ήθελα να 
μάθω ή να βελτιωθώ σε αυτά.

Πρώτη Χρονιά

Έβαλα δέκα στόχους και εκπλή-
ρωσα μόνο δύο απ’ αυτούς. Κατόπιν 
υπήρχαν και αρκετοί άλλοι τους 
οποίους προσπάθησα και πλησίασα 
αρκετά – για παράδειγμα, σχεδίαζα 
να τρέξω 1.000 χιλιόμετρα στη 
διάρκεια της χρονιάς, όμως έτρεξα 
μόνο 850. 

Κάτι ενδιαφέρον που παρατήρησα 
όταν έκανα μια ανασκόπηση στους 
στόχους μου στο τέλος της χρονιάς 
ήταν ότι είχα πει σε πολλά άτομα για 
τους δύο στόχους που είχα εκπληρώ-
σει, κάτι το οποίο με ώθησε βέβαια 
να τους ολοκληρώσω.

Κάτι άλλο, που μου έκανε 
εντύπωση ήταν, πως υπήρχαν τουλά-
χιστον δύο πράγματα στη λίστα μου 
για τα οποία αντιλήφθηκα αργότερα 
ότι δεν ήθελα να τα συνεχίσω, ή με 
έκαναν να αναρωτηθώ, Πώς τα έβαλα 
στη λίστα μου; Μάλλον ήταν καπρί-
τσια και όχι στόχοι.

Δεύτερη Χρονιά 
Σε μια μου προσπάθεια να μάθω 

απ’ την προηγούμενη χρονιά, είπα 
στον εαυτό μου πως θα «έβαζα μόνο 
ένα ή δύο στόχους σε κάθε κατη-
γορία». Όμως κατά κάποιο τρόπο 
κατέληξα να έχω έξη κατηγορίες 
και οκτώ στόχους. Και όλοι αυτοί 
είχαν προσωπικό χαρακτήρα, με 
αποτέλεσμα στους πρώτους μήνες 
της χρονιάς, να έχω προσθέσει επτά 
στόχους εργασιακού τύπου. Έτσι το 
σύνολο των 15 στόχων ήταν ακόμα 
μεγαλύτερο από αυτό της περασμένης 
χρονιάς.

Όμως αυτή τη φορά, έθεσα έναν 
ξεχωριστό κανόνα για τους στόχους 
μου, που ήταν ο εξής: Αν δεν είναι 
ξεκάθαροι και μετρήσιμοι, τότε δεν 
μπαίνουν στη λίστα. Αυτό πρέπει να 
βοήθησε, επειδή πέτυχα τους 11 από 
τους 15.

τριτη Χρονιά

Σε μια άλλη προσπάθεια να 
βελτιώσω τις μεθόδους μου, αποφά-
σισα να επικεντρωθώ σε έναν μεγάλο 
πρωταρχικό στόχο. Βέβαια, υπήρχαν 
και άλλοι στόχοι-υποδεέστεροι απ’ 
αυτόν (16 απ’ αυτούς) όμως όλοι 

ΌΤΑΝ ΛΙΓΌΤΕΡΌ 
ΣΗΜΑΊΝΕΊ  
ΠΕΡΊΣΣΌΤΕΡΌ
Απο την Jessie Richards
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τους συνδέονταν μεταξύ τους και 
ήταν του τύπου βήμα προς βήμα και 
στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό 
έφερε αποτέλεσμα. Λοιπόν, πέτυχα 
τους εννέα. Όμως η πρόοδος ήταν 
έγκυρη και αυτό μου έδωσε πολύ 
χαρά.

τετάρτη Χρονιά

Έβαλα έξη στόχους. Κατάφερα 
τους πέντε. Έκανα μερικά πράγματα 
διαφορετικά από τις προηγούμενες 
χρονιές:

Κάθε τρεις μήνες αναθεωρούσα 
την πρόοδο που είχα κάνει στους 
στόχους που είχα βάλει.

Σημείωνα σε έναν κατάλογο 
όλα μου τα επιτεύγματα, τόσο στην 
εργασία όσο και προσωπικά.

Έκανα έναν κατάλογο του τύπου 
«σταμάτα να κάνεις» – και αυτό 
ήταν μια αποκάλυψη! Κάπου το 
είχα διαβάσει και είχε πολύ νόημα. 
Με σκοπό να δώσω στον εαυτό μου 
περισσότερο χρόνο για τα πράγματα 
που ήθελα να κάνω, αντιλήφθηκα 
πως έπρεπε να βρω τον χρόνο 
από κάπου αλλού και με χαρά σας 
αναφέρω πως σταμάτησα με επιτυχία 
τα τρία πράγματα που αποφάσισα να 
πάψω να κάνω.

ΠεμΠτη Χρονιά

Οι συνθήκες της ζωής έκαναν τους 
στόχους μου αρκετά εύκολους εκείνη 
τη χρονιά – υπήρχαν δύο σπουδαίοι 
για τους οποίους δεν υπήρχε επιλογή 
– το να βρω μια νέα δουλειά και να 
νοικιάσω άλλο διαμέρισμα – και τους 
κατάφερα και τους δύο.

Βέβαια, μετά έπρεπε να ψάξω 
και να βρω μερικούς προαιρετικούς 
στόχους για τον εαυτό μου. Βρήκα 
έξη. Κατάφερα τους τρεις.

εκτη Χρονιά

Άλλαξα το όνομα της λίστας, 
από «Στόχοι για τη Νέα Χρόνια» σε 
«Τι θέλω αυτή τη χρονιά». (Επίσης 
έγραψα αναλυτικά «τους τρόπους» 
για να τους καταφέρω όποτε αυτό 
ήταν δυνατόν).

Ήθελα εννιά πράγματα. Κατάφερα 
τα έξη.

εβΔομη Χρονιά

Ξανά συνέχισα με τη λίστα 
του «τι θέλω». Διατήρησα τους 
δύο πρωταρχικούς μου στόχους, 
όμως για να τους καταφέρω θα 
χρειαζόταν επτά από αυτούς που 
αποκαλούσα «σύστημα υποστήρι-
ξης» των στόχων μου. Τρεις από 
τους επτά πήγαν καλά και ήταν 
εκείνοι που είχαν τη σπουδαιότερη 
σημασία για μένα. Όμως δεν τα 
κατάφερα σε κανέναν από τους δύο 
πρώτους. Δάγκωσα περισσότερα 
από όσα μπορούσα να μασήσω, και 
ακόμα και με τους δύο – ήταν πάρα 
πολύ.

ογΔοη Χρονιά – το Πάρον

Μια γρήγορη ανακεφαλαίωση μου 
υποδεικνύει ξεκάθαρα πως όσο και 
να προσπαθώ να είμαι ρεαλίστρια, 
πάντα το παρακάνω. Αν βάλω 10 στό-
χους, ίσως να καταφέρω τους επτά. 

Αν βάλω έξη, πιθανόν να πετύχω τους 
τρεις. Αν βάλω τρεις, θα τα καταφέρω 
σε έναν ή δύο. 

Έτσι αυτή τη χρονιά θα ξεκινήσω 
με αυτό που θεωρώ ως ένα ευφυές 
σχέδιο: Ένας Μόνο Στόχος. Δεν 
υπάρχει τρόπος να μου ξεφύγει 
αυτός – θα τον καταφέρω. Με ένα 
μόνο αντικείμενο, είμαι σίγουρη πως 
θα επικεντρωθώ πάνω σ’ αυτόν, θα 
αγωνιστώ και θα τον καταφέρω.

Συνεχίζω βέβαια να έχω μια «λίστα 
κουβά» στην οποία προσθέτω συνεχώς 
και δεν υπάρχει όριο στους πόσους 
στόχους  μπορώ να προσθέσω (μέχρι 
τώρα πάνω από 40!). Δεν έχουν όμως 
ημερομηνία λήξης στο τέλος της χρο-
νιάς, και όπως και να έχει οι επιθυμίες 
και τα όνειρα προσφέρονται δωρεάν. 
Όμως απ’ την άλλη για να πετύχεις 
τους στόχους, απαιτείται διαύγεια, 
συγκέντρωση, χρόνος, προσπάθεια και 
μια υγιής δόση ρεαλισμού.

Η Jessie Richards έπαιξε πρω-
ταρχικο ρόλο στην παραγωγή του 
Activated από το 2001 μέχρι το 
2012 και έχει γράψει μια σειρά από 
άρθρα στο ίδιο περιοδικό. Έχει 
γράψει επίσης και έχει εκδώσει 
υλικό για άλλες Χριστιανικές 
εκδόσεις και ιστότοπους. ■
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Το 1896, βγήκε στη σύνταξη και 
μπόρεσε να αφιερωθεί πλήρως σε αυτό 
που του άρεσε. Το 1912, μετά από 
33 χρόνια εργασίας και στην ηλικία 
των 77 ετών, ολοκλήρωσε το παλάτι. 
Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Άρχισε 
να εργάζεται πάνω σε ένα περίτεχνο 
μαυσωλείο, το οποίο του πήρε άλλα 
οκτώ χρόνια και το ολοκλήρωσε όταν 
ήταν 86 ετών. 

Αν νοιώθετε ότι η ζωή σας είναι 
βαρετή καθώς περπατάτε ατελείωτα 
χιλιόμετρα μέσα στις μέρες σας, 
θυμηθείτε το όραμα αυτού του 
ταχυδρόμου για το Palais idéal και 
την απλή κοπιαστική εργασία του για 
να πραγματοποιήσει το όνειρό του 
πετραδάκι – πετραδάκι, καθημερινά. 
Ποτέ δεν ξέρετε τι εκπληκτικά αποτε-
λέσματα μπορεί να προέλθουν από το 
να σκοντάψετε σε κάποια παράξενη 
πέτρα στο διάβα σας. Αν χρησιμοποιή-
σετε αυτές τις πέτρες – εμπόδια και τις 
μετατρέψετε σε σκαλοπάτια, ίσως και 
να δημιουργήσετε κάτι το εκπληκτικό.

Η Joyce Suttin είναι συνταξιού-
χος δασκάλα και συγγραφέας και 
ζει στο Σαν Αντόνιο των ΗΠΑ. ■

1. Σελίδα Wikipedia: «Φερντινάντ Σεβάλ», 
πρόσβαση στις 16 Ιουνίου, 2016

κτίσει ένα παλάτι, κάποιο κάστρο ή 
σπηλιά, δεν μπορώ να το εκφράσω 
ακριβώς… Δεν το είχα πει σε κανέναν 
φοβούμενος μήπως και με κοροϊ-
δέψουν και ένοιωθα γελοίος. Μετά 
από δεκαπέντε χρόνια, όταν το είχα 
ξεχάσει σχεδόν, όταν δεν το σκεπτό-
μουν πια, το πόδι μου το υπενθύμισε 
όταν σκόνταψε σε μια πέτρα που 
σχεδόν με έκανε να πέσω. Ήθελα να 
μάθω την αιτία… Η πέτρα αυτή είχε 
τόσο παράξενο σχήμα που την έβαλα 
στην τσέπη μου και την πήρα σπίτι 
μου να τη θαυμάσω με την ησυχία 
μου. Την επόμενη μέρα, επέστρεψα 
στο ίδιο σημείο. Βρήκα κι άλλες 
τέτοιες πέτρες, ακόμα πιο όμορφες, 
τις συγκέντρωσα σε ένα σημείο και 
ένοιωθα τόσο όμορφα».1

Από τότε και μετά, κάθε μέρα 
ενώ πέρναγε από εκεί, ο Φερντινάντ 
συγκέντρωνε πέτρες, τις οποίες 
μετέφερε στο σπίτι του και με αυτές 
άρχισε να κτίζει το παλάτι του, το 
οποίο απεκάλεσε Palais idéal. Πέτρα 
– πέτρα, κάθε βράδυ, εργαζόταν να 
κτίσει ένα εκπληκτικό κτίριο, μαζί με 
αψίδες, ακροπύργια και περίτεχνους 
κίονες.

Η ζωή του Φερντινάντ 
Σεβάλ ήταν κάπως απλοϊκή ίσως και 
βαρετή. Γεννήθηκε το 1836 σε ένα 
χωριουδάκι νοτιοανατολικά της 
Λυών, στη Γαλλία, όπου πήγε σχο- 
λείο για έξη χρόνια μόνο και ενώ ήταν 
έφηβος έμεινε ορφανός από γονείς. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του 
εργάστηκε σαν γεωργός, αρτοποιός 
και τελικά σαν ταχυδρόμος. Το 
1869, ζήτησε και πήρε μια διαδρομή 
γνωστή ως Tournée de Tersanne, όπου 
παρέδιδε και έπαιρνε γράμματα στα 
χωριά γύρω από το Hauterives. Τη 
διαδρομή αυτή των 33 χιλιομέτρων 
την περπατούσε μέχρι που πήρε 
σύνταξη, μια διαδρομή την οποία 
έκανε 10.000 φορές.

Μια μέρα, όταν ήταν 43 ετών, 
σκόνταψε σε μια πέτρα που είχε 
κάπως ξεχωριστό σχήμα. Στα ίδια του 
τα λεγόμενα είπε: «Περπατούσα πολύ 
γρήγορα όταν το πόδι μου σκόνταψε 
σε κάτι και με έκανε να παραπατήσω 
για  λίγα μέτρα. Ήθελα να μάθω το 
γιατί. Σε ένα όνειρο που είχα δει, είχα 

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ
Απο την Joyce Suttin

Φωτογραφία: Palais Idéal

12



Η Πρώτη Μέρα της Χρονιάς 
μοιάζει κάπως με την πρώτη 
μέρα στο σχολείο. Είναι λες και 
ο Θεός να δίνει στον καθένα μας ένα 
ολοκαίνουργιο τετράδιο, καινούργια 
μυτερά μολύβια, νέα βιβλία γεμάτα 
καινούργια μαθήματα και μια νέα 
αρχή. Αν τώρα όλο αυτό σας γεμίζει 
με χαρά, πιθανόν να εξαρτάται από το 
πόσο καλά τα πήγατε στην τελευταία 
τάξη της προηγούμενης χρονιάς. Αν 
τα πήγατε πολύ καλά, πιθανόν να 
είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη νέα 
χρονιά με πολλές ελπίδες και φλογερό 
ενθουσιασμό. Αν όμως τα καταφέρατε 
ίσα-ίσα, πιθανόν να νοιώθετε κάπως 
πανικόβλητοι.

Όπως και να έχει, αυτή η ερχόμενη 
χρονιά μπορεί να γίνει και η καλύτερη 
σας επειδή ο Ιησούς θέλει να είναι ο 
προσωπικός σας φροντιστής. Είναι 
πολύ έξυπνος και αν είστε κι εσείς 
έξυπνοι θα αποδεχτείτε την προσφορά 
Του. Ποιος άλλος θα μπορούσε να σας 
βοηθήσει καλύτερα στο σχολείο της 
ζωής; Έτσι κι αλλιώς, Αυτός σχεδίασε 
το μάθημα, έγραψε το κείμενο και 
δημιούργησε τα τεστ, γι’ αυτό και 

γνωρίζει την ύλη απ’ έξω και ανακα-
τωτά και έχει όλες τις απαντήσεις. 
Και κάτι ακόμα, Αυτός σας αγαπάει 
τόσο πολύ και θέλει να σας βλέπει να 
επιτυγχάνετε περισσότερο και από όσο 
εσείς οι ίδιοι.

Καθώς μαθαίνετε να Του λέτε τα 
ερωτήματά σας και τα προβλήματά 
σας και Του δίνετε την ευκαιρία να 
σας εξηγήσει πώς τα βλέπει ο Ίδιος, θα 
δείτε πως τα πράγματα θα πάνε πολύ 
καλύτερα από πριν. Θα σας βοηθήσει να 
λύσετε τα πιο δύσκολα προβλήματα και 
θα σας διδάξει πώς να έχετε όφελος από 
τα λάθη σας με το να τα μετατρέπετε 
σε ευκαιρίες για μάθηση. Είναι γεμάτος 
υπομονή, στοργή και σοφία – και 
δεν ξέρω αν σας το είπα αλλά ξέρει 
επίσης και πώς να κάνει τη διδασκαλία 
διασκέδαση. 

Γιατί να αγωνίζεστε μόνοι σας να 
περάσετε την τάξη, όταν ο Ιησούς μπο-
ρεί να σας βοηθήσει να πάρετε άριστα; 
Και όταν φτάσουν οι τελικές εξετάσεις, 
ο Ιησούς μπορεί να σας βοηθήσει να 
πάρετε άριστα επίσης και θα νοιώσετε 
τόση περηφάνια όταν Τον ακούσετε να 
σας λέει, «Τα πήγες θαυμάσια!»

ΠΡΏΤΗ 
ΜΈΡΑ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΈΙΟ

Ξεκινήστε τη χρονιά σωστά 
ζητώντας από τον Ιησού να σας 
συνοδεύσει και να περπατήσει 
μαζί σας στο μονοπάτι της 
χρονιάς. Απλά προσευχηθείτε:

Ιησού, δέχομαι την προσφορά 
Σου να περάσω την αιωνιότητα 
μαζί Σου. Σε παρακαλώ έλα στη 
ζωή μου και βοήθησέ με να 
αντιμετωπίσω οτιδήποτε βρεθεί 
στην πορεία μου. 

Απο τον Keith Phillips

Ο Keith Phillips ήταν ο 
αρχισυντάκτης του Activated 
για 14 χρόνια από το 1999 
μέχρι το 2013. Αυτός και 
η σύζυγός του Caryn  
εργάζονται τώρα βοηθώντας 
τους άστεγους στις ΗΠΑ.  ■
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η τέλεια ευκαιρία να ασχοληθούμε 
περισσότερο μ’ αυτό.  

Η Πρωτοχρονιά ξημέρωσε 
λαμπερή και γεμάτη υποσχέσεις. 
Όμως η Υβόννη δεν ήταν εκεί για να 
τη δει. Είχε χάσει τη ζωή της σε ένα 
αυτοκινητιστικό ατύχημα λίγο πριν τα 
μεσάνυχτα.

Όλοι μας νοιώσαμε μεγάλη θλίψη 
για τον χαμό της φίλης μας. Τους 
μήνες που ακολούθησαν βρίσκαμε 
τρόπους να παρηγορήσουμε την 
οικογένεια της Υβόννης και όλη η κοι-
νότητα δέθηκε περισσότερο. Πολλοί 
νέοι έρχονταν να μας ρωτήσουν για τη 
ζωή, τον θάνατο και τον Θεό, και με 
χαρά τους δίναμε τις απαντήσεις. Η 
Υβόννη πίστευε στον Ιησού και είμαι 
σίγουρη πως από τη θέση της στον 
ουρανό, έβλεπε τις θετικές αντιδρά-
σεις που είχε η αναχώρησή της.  

Εγώ η ίδια, κάθε Πρωτοχρονιά 
από τότε και μετά, καθώς τα πυρο-
τεχνήματα διαλύονται στον νυχτερινό 
ουρανό, σκέπτομαι την Υβόννη και 
ανανεώνω τη δέσμευσή μου να μην 
περιμένω για την «τέλεια» ευκαιρία 
για να κάνω εκείνα τα πράγματα που 
είναι πραγματικά σημαντικά. ■

Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα 
στη Νότια Αφρική καθώς η 
περασμένη χρόνια έβαινε στο τέλος 
της. Οι σκέψεις είχαν μεταφερθεί από 
τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές σε 
αποφάσεις για στόχους για τη Νέα 
Χρονιά.

Η πόρτα της αγροικίας έκλεισε 
δυνατά πίσω μου καθώς μπήκα στην 
κουζίνα. Η μητέρα μου πρόσεξε το 
βλέμμα μου καθώς κοίταζα το μπολ με 
τις φράουλες πάνω στο τραπέζι. «Τις 
έφερε η Υβόννη», είπε. «Δώρο από την 
οικογένειά της».

Με εξέπλησσε η γενναιοδωρία 
των γειτόνων μας. Το εθελοντικό 
μας κέντρο ήταν εγκαταστημένο στο 
μεγαλύτερο και ωραιότερο σπίτι της 
γειτονιάς. Η Υβόννη ήταν έφηβη και 
ζούσε δύο σπίτια πιο κάτω. Όπως οι 
περισσότερες οικογένειες στο χωριό, 
έτσι και η δική της οικογένεια καλλι-
εργούσαν χωράφια με φράουλες πίσω 
από το σπίτι τους για μήνες. Την εποχή 
της σοδειάς, οι γείτονες έρχονταν 
στην πόρτα μας με τις αγκαλιές τους 
γεμάτες φράουλες.

Η Υβόννη μας είχε πει από καιρό, 
ότι ήθελε να αρχίσει να μελετάει τη 

Βίβλο, όμως ήμασταν πολύ απασχολη-
μένοι και το αναβάλαμε. Αναστέναξα 
και δεσμεύτηκα ότι θα αρχίζαμε 
σύντομα αυτή τη μελέτη. 

Η οικογένειά μου πάντα 
γιόρταζε μαζί την Παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς και πολλοί φίλοι 
έρχονταν για την τελετή αυτή με τα 
κεράκια. Το κάθε άτομο, από τον 
μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο, 
άναβε ένα μικρό κεράκι από ένα 
μεγάλο κερί στη μέση που συμβό-
λιζε τον Ιησού. Μετά θα ανέφερε 
τα πράγματα για τα οποία ήταν 
περισσότερο ευγνώμων τη χρονιά 
που πέρασε και επίσης τις ελπίδες 
του και την προσευχή του για τη νέα 
χρονιά.

Εκείνη τη βραδιά συγχώρεσα 
κάποιον που ήταν παρών για ένα 
λάθος που με είχε δυσκολέψει 
συναισθηματικά πολύ τις τελευταίες 
βδομάδες. Ένοιωσα τόσο καλά που το 
έβγαλα από μέσα μου και ευχόμουν 
να το είχα κάνει νωρίτερα. Άλλοι 
ανέφεραν ότι ήθελαν να κάνουν 
περισσότερα πράγματα για την τοπική 
κοινότητα. Όλοι μας συμφωνήσαμε. 
Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ήταν 

Φράουλες, κεριά 
και αποφάσεις  

Απο την Saskia Smith 
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Η Νέα Χρονιά είναι μια 
καλή ευκαιρία να αποτιμή-
σουμε την περασμένη 
χρονιά και να βάλουμε 
στόχους για την επόμενη. 
Να μια πνευματική άσκηση γι’ αυτόν 
τον σκοπό. (Θα χρειαστείτε ένα 
μεγάλο κερί και ένα μικρό).

Ξεκινήστε ανάβοντας το μεγάλο 
κερί, που αντιπροσωπεύει τον Ιησού, 
το φως του κόσμου. Διαβάστε και 
σκεφτείτε  τα παρακάτω εδάφια από 
τη Βίβλο: 

«Εγώ [ο Ιησούς] είμαι το φως τού 
κόσμου· όποιος ακολουθεί Εμένα, 
δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά 
θα έχει το φως τής ζωής».1 

«Επειδή, Εσύ θα φωτίσεις το 
λυχνάρι μου· ο Κύριος, ο Θεός μου, 
θα φωτίσει το σκοτάδι μου».2 

Χρησιμοποιείστε το μεγάλο κερί 
για να ανάψετε το μικρό κερί, που 
αντιπροσωπεύει εσάς.

Για λίγα λεπτά αναλογιστείτε 
την περασμένη χρονιά. Σκεφτείτε 
προσεκτικά αυτούς τους τρεις τομείς 

στη ζωή σας: Την εργασία σας ή τις 
σπουδές, τη σπιτική σας ζωή και τις 
σχέσεις σας με την οικογένεια και 
τους φίλους σας και την προσωπική 
σας ζωή, η οποία περιλαμβάνει τη 
φυσική, διανοητική και πνευματική 
σας ευεξία.  

Για ποια πράγματα από την 
περασμένη χρονιά στον κάθε τομέα 
είστε πιο ευγνώμων; Ίσως να έχετε 
πολλά για να είστε ευγνώμων στον 
κάθε τομέα. Ευχαριστείστε τον 
Θεό για αυτά. Ίσως να θέλετε να τα 
σημειώσετε για κάποια μελλοντική 
παραπομπή.

Στη συνέχεια αναλογιστείτε για 
λίγα λεπτά την ερχόμενη χρονιά. 
Όσον αφορά αυτούς τους τρεις 
τομείς στην προσωπική σας ζωή, 
ποιες είναι οι προσευχές σας ή οι 
επιδιώξεις σας για την ερχόμενη 
χρονιά; Γράψτε τες κάπου, είτε 
σαν προσωπική προσευχή ή σαν 
σημείωση, ώστε να αναφέρεστε σε 
αυτές καθώς περνάει η χρονιά και 
να θυμάστε να ευχαριστείτε τον Θεό 
όταν Αυτός απαντά στις προσευχές 
σας (και για την άσκηση της επόμε-
νης Νέας Χρονιάς).

Με λίγες απλές παραλλαγές, αυτή η 
άσκηση μπορεί επίσης να γίνει με την 
οικογένεια ή τους φίλους σας:

Ανάψτε το μεγάλο κερί, διαβάστε 
δυνατά τα εδάφια της Βίβλου και 
συζητείστε τα εν συντομία. 

Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί για 
λίγο και να καταγράψει τα πράγματα 
που είναι περισσότερο ευγνώμων για 
την περασμένη χρονιά, κατόπιν λίγα 
ακόμα λεπτά για να κάνει ο καθένας 
μια προσευχή για την ερχόμενη 
χρονιά. (Θα μπορούσατε να το πείτε 
στον καθένα από πριν, ώστε ο καθένας 
να μπορεί να ετοιμάσει τον κατάλογό 
του εγκαίρως και να έχει όσο χρόνο 
επιθυμεί για να το συλλογιστεί).  

Κατόπιν, καθώς πηγαίνετε γύρω-
γύρω στον κύκλο σας, το κάθε άτομο 
ανάβει το μικρό του κεράκι και δια-
βάζει ή εξηγεί στους άλλους αυτά για 
τα οποία είναι περισσότερο ευγνώμων 
τη χρονιά που πέρασε και ποια είναι η 
προσευχή του για τη νέα. 

Η Abi May είναι ανεξάρτητη 
συγγραφέας, εκπαιδευτικός και 
υπέρμαχος της φροντίδας για 
την υγεία στη Μεγάλη Βρετανία. ■

1. Ιωάννης 8:12
2. Ψαλμός 18:28

ΠΑΡΌΝ         

ΜΈΛΛΌΝ  
Μια πνευματική άσκηση
Απο την Abi May

και
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ΚΑΛΑ 
ΝΑ 
ΕΊΣΑΊ!
Τη χρονιά που έρχεται, μπορώ να σε βοηθήσω να γίνεις περισσότερο αυτό που θέλεις να είσαι. 
Στην ουσία, μπορώ να σε κάνω καλύτερο απ’ αυτό! Μπορώ να σε βοηθήσω να γίνεις περισσό-
τερο αυτό που θέλω να γίνεις.
 
Βέβαια, θα χρειαστεί να κάνεις κι εσύ το μέρος σου, θα χρειαστεί μια καθημερινή ενδοτικότητα 
στο δικό Μου Πνεύμα. Για να μπορέσω Εγώ να ζήσω και να κινηθώ μέσα σου και να εργαστώ 
διαμέσου σου περισσότερο, απαιτείται ενδοτικότητα. Ζήτησε από Εμένα να σε βοηθήσω να 
αλλάξεις και δείξε προθυμία να εργαστείς για να αποβάλλεις οποιεσδήποτε συνήθειες σε εμπο-
δίζουν από το να γίνεις αυτό που μπορείς να γίνεις. Ανάλαβε μερικές δεσμεύσεις, με τη δική 
Μου καθοδήγηση και κατόπιν ανασκόπησέ τες καθημερινά και κάνε τες πράξη ώσπου να γίνουν 
μια δεύτερη φύση σου. Ίσως να μην μπορείς να τα κάνεις όλα κάθε μέρα, ιδιαίτερα στην αρχή, 
όμως με εξάσκηση, καθώς προσηλώνεσαι και μαθαίνεις να χρησιμοποιείς τη δύναμή Μου, Εγώ 
θα σε βοηθήσω να ξεπεράσεις τις παλιές σου συνήθειες και φύση. 

Μην περιμένεις να αλλάξεις τελείως από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή δεν ενεργώ κατ’ 
αυτόν τον τρόπο. Να έχεις υπομονή, να επιμένεις και Εγώ θα σε βοηθήσω να κάνεις τις αλλα-
γές που επιθυμείς. Αν κάνεις το μέρος σου, Εγώ θα σε στηρίξω στο κάθε σου βήμα, επειδή σε 
αγαπώ.

Από τον Ιησού με Αγάπη


