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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
και στα δύσκολα και στα εύκολα

Η ζωή του Χριστιανού έχει και τις δυσκολίες της και τις 
ευκολίες της. Υπάρχουν φορές που βιώνουμε στιγμές 
χαράς, ενθουσιασμού και ευτυχίας. Και μετά, υπάρχουν 
στιγμές όταν νοιώθουμε μονάχοι, αποθαρρυμένοι και 
καταβεβλημένοι..

Σκεφτείτε τότε που ο Ιησούς πολλαπλασίασε με θαυ-
ματουργό τρόπο τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψαράκια και τα έκανε αρκετά ώστε να 
χορτάσουν 5.000 άνδρες συν τις γυναίκες και τα παιδιά! 1 Φανταστείτε τον εαυτό 
σας σαν έναν απ’ τους μαθητές καθώς μοιράζουν μια τέτοια ατελείωτη ποσότητα 
από φαγητό! Πιθανόν να ένοιωθαν μεγάλο ενθουσιασμό αφού συμμετείχαν στην 
εκπλήρωση ενός θαύματος. Πρέπει να πέταγαν απ’ τη χαρά τους.

Όμως όταν τους ξανασυναντάμε, βρίσκονται σε ένα καΐκι μέσα στη θάλασσα 
εν μέσω μιας θύελλας, αντιμετωπίζοντας κύματα που απειλούσαν να τους 
βουλιάξουν. Ενώ νοιώθουν γεμάτοι φόβο και απόγνωση, τους πλησιάζει ο Ιησούς, 
βαδίζοντας πάνω στο νερό και τους λέει, «Εγώ είμαι. Μη φοβάστε».2

Είναι ενδιαφέρον το πώς οι μαθητές βιώνουν αυτές τις δύο εμπειρίες τη μία 
μετά την άλλη. Τι μέρα κι αυτή! Πρώτα ανεβαίνουν στην κορυφή της ευτυχίας, 
βλέποντας την άφθονη προμήθεια και ευλογία του Κυρίου τους και μετά τους 
βλέπουμε να φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή ενώ αντιμετωπίζουν μια θύελλα.

Ίσως ο Ιησούς να το επέτρεψε αυτό για να δείξει στους μαθητές Του ότι το να 
ζεις τη ζωή σου γι’ Αυτόν δεν είναι μόνο λιακάδα και ενθουσιασμός. Ότι ξεσπάνε 
και λυσσαλέες θύελλες που απειλούν να μας πνίξουν μέσα στον φόβο και την 
αμφιβολία. Ίσως να προσπαθούσε να τους προετοιμάσει και για τα δύο σενάρια.

Στην πραγματικότητα, συχνά είναι οι φορές εκείνες που οι θύελλες της ζωής 
τείνουν να μας καταβάλλουν και τα κύματα της αμφιβολίας και του φόβου υψώ-
νονται απέναντί μας που εμείς προσβλέπουμε περισσότερο στον Ιησού. Όταν το 
καθετί που εμπιστευτήκαμε αρχίζει να καταρρέει και το σκάφος μας είναι γεμάτο 
νερά και αρχίζει να βουλιάζει, αν εμείς Τον επικαλεστούμε φωνάζοντας «Κύριε, 
χανόμαστε!», τότε θα Τον δούμε κι εμείς να βαδίζει πάνω στο νερό προς το μέρος 
μας. Και θα μας πει το ίδιο πράγμα που είχε πει και στους μαθητές Του τότε: «Εγώ 
είμαι. Μην φοβάστε».

Samuel Keating
Εκδότης

1. βλ. Ματθαίου 14:13-21
2. Ματθαίου 14:27

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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Τίποτα δεν συμβαίνει 
τυχαία στα παιδιά του Θεού. Καθώς 
στεκόμουν μέσα στην εκκλησία, 
λεπτά πριν γίνει ο γάμος μου, 
κοιτάζοντας τον όμορφα διακοσμη-
μένο διάδρομο γεμάτο από όμορφα 
λουλούδια και σκεφτόμουν για όλα 
τα θαύματα που έκαναν πραγματι-
κότητα τη στιγμή αυτή, κατανόησα 
σε βάθος πώς «Όλα συνεργάζονται 
για το καλό».1 Μια στιγμή όμως – 
άρχισα να σας τα λέω από το τέλος. 
Ίσως θα πρέπει να ξεκινήσω λίγο από 
το παρελθόν για να πω τα πράγματα 
με τη σειρά τους.

Πριν ένα χρόνο, η αρραβωνιαστι-
κιά μου, η Μέλοντι, κι εγώ ήμασταν 
στα γενέθλια ενός φίλου μας. Γύρω 
στα μεσάνυχτα πήγαμε να χαιρετί-
σουμε την οικοδέσποινα. Αυτή όμως 
επέμενε ότι μια και ήταν τόσο αργά, 

Ένας 
όμορφος 
γάμος

θα μπορούσε να μας πάει στο σπίτι 
μας ο γιος της. Αυτό μας έδωσε χαρά 
και μια και δεν είχε κίνηση, προσμέ-
ναμε να φτάσουμε σπίτι μας αρκετά 
γρήγορα.

Όταν όμως φτάσαμε στη στροφή 
που οδηγούσε προς το σπίτι μας, ο 
οδηγός μας συνέχισε να πηγαίνει 
ευθεία. Στην αρχή σκεφτήκαμε ότι του 
ξέφυγε η στροφή. Όταν όμως του το 
είπαμε, μας αγνόησε και μας είπε «θέλω 
να πάω να δω μία φίλη πρώτα».

Αυτό μας ανησύχησε κάπως. Ποιος 
πάει να δει μια φίλη του στις μια η ώρα 
το πρωί όταν υποτίθεται ότι πήγαινε 
εμάς στο σπίτι μας;

Πήγαμε στο σπίτι της φίλης του και 
μας την σύστησε. Ήταν Χριστιανή και 
στο τέλος αποφάσισε να γίνει συνδρο-
μητής του Activated. Μείναμε μαζί της 
σε συχνή επικοινωνία για έναν χρόνο 
ακόμα, ώσπου αυτή μετακόμισε στη 
Μανίλα.

Όταν η Μέλοντι και εγώ ορί-
σαμε την ημερομηνία για τον γάμο 
μας, αρχίσαμε να στέλνουμε τις 
προσκλήσεις. Μια και η κυρία αυτή 
είχε μετακομίσει στη Μανίλα, της 
έστειλα μήνυμα με το κινητό να της 
πω τα καλά νέα. «Υπέροχα!» μου είπε 
και τώρα: «Να τι θέλω να κάνετε. 
Πηγαίνετε στο σπίτι που με πρωτο-
συναντήσατε και μιλήστε στη μητέρα 
μου. Αυτή οργανώνει γάμους και τη 
διακόσμησή τους και θα το κάνει σαν 
ένα γαμήλιο δώρο από εμένα για σας».

Και αυτό μας φέρνει εδώ που 
βρίσκομαι τώρα – καθώς στέκομαι 
και κοιτάζω τον διάδρομο. Καθώς 
θαυμάζω τη διακόσμηση και όλη την 
ομορφιά που υπάρχει, σκέφτομαι, ήταν 
όλα μέρος απ’ το σχέδιο του Θεού.

Ο Andrew Mateyak είναι μέλος 
της Διεθνούς Οικογένειας στις 
Φιλιππίνες. ■

Απο τον Andrew Mateyak

Ο Θεός έχει σχέδια και σκοπούς για τη ζωή του 
καθενός μας. Η ομορφιά όμως έγκειται στο 
ότι δεν μας καλεί και μετά μας εγκαταλείπει. 
Στην ουσία ο Ιησούς ζει μέσα μας για να φέρει 
εις πέρας τα υπέροχα πράγματα που μας έχει 
καλέσει να εκπληρώσουμε. — Louie Giglio 
(γεννημένος το 1958)

1. Ρωμαίους 8:28
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και κατηγορώντας τον εαυτό του που τα έχασε, πέρασε 
κάμποσες ώρες προσπαθώντας να κατανοήσει γιατί να του 
συνέβη αυτό. Στο τέλος επέλεξε να βάλει την όλη υπόθεση 
στα χέρια του Θεού και να Τον εμπιστευτεί.

Την επόμενη μέρα πήγε στη δουλειά του νοιώθοντας 
πως όλα θα πήγαιναν καλά. Δεν υπολόγιζε να ξαναδεί τα 
χρήματα εκείνα, ήξερε όμως ότι ο Θεός θα φρόντιζε την όλη 
υπόθεση.

Περίπου γύρω στο μεσημέρι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα. 
Ήταν η κυρία της οποίας το αυτοκίνητο είχε οδηγήσει την 
προηγούμενη μέρα. «Βρήκαμε τον φάκελο με τα χρήματα 
όταν ξαναψάξαμε το αυτοκίνητο», του είπε. «Ελάτε να τα 
πάρετε όποτε θέλετε». 

ΤΟ 
ΑΠΡΟΣΜΕΝΟ 
ΓΕΝΕΘΛΙΟ 
ΔΏΡΟ

Απο την Maria Fontaine

Έχω έναν καλό φίλο που μου είπε για κάτι που του 
συνέβη στα γενέθλιά του. Είχε πάει το αυτοκίνητό του για 
επισκευή και εκείνη ακριβώς την ημέρα πήγαινε κάποιο 
άλλο άτομο μια ολοήμερη εκδρομή με το δικό τους αυτο-
κίνητο. Έχοντας στον νου του να πάρει το αυτοκίνητο απ’ 
το συνεργείο μετά το τέλος της ημέρας, είχε μαζί του ένα 
καλό ποσό χρημάτων για να πληρώσει για την επισκευή του 
αυτοκινήτου του.

Όμως, όταν πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του, ανακάλυψε 
ότι ο φάκελος με τα χρήματα δεν ήταν μέσα στην τσάντα 
όπου τον είχε τοποθετήσει αρχικά. Γρήγορα τηλεφώνησε 
στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που οδηγούσε εκείνη την 
ημέρα, να δει μήπως και ο φάκελος με τα χρήματα είχε πέσει 
από την τσάντα του κάπου μέσα στο αυτοκίνητο εκείνο.

«Λυπάμαι, όμως δεν τα βλέπω πουθενά», ήταν η 
απάντηση.

Στη συνέχεια, ο φίλος αυτός μου είπε πόσο φοβερά 
άσχημα ένοιωσε, τόσο από την απώλεια των χρημάτων όσο 
και από την κούραση της ημέρας εκείνης. Δεν μπορούσε 
να κάνει τίποτα, παρά να εκλιπαρήσει τον Θεό μήπως και 
βρεθούν τα χρήματα που είχε χάσει. Όμως οι πιθανότητες γι’ 
αυτό ήταν πολύ λίγες για να έχει κάποια ελπίδα.

Με βαριά καρδιά και με έναν τρομερό πονοκέφαλο, η μέρα 
των γενεθλίων του είχε μετατραπεί σε απογοήτευση. Έχοντας 
πονοκέφαλο και ανησυχώντας για τα χρήματα καθώς επίσης 
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Τι ανακούφιση και ευγνωμοσύνη ένοιωσε. Ενθουσιά-
στηκε τόσο πολύ που είχε επιλέξει να εμπιστευτεί το όλο 
θέμα στη φροντίδα του Θεού.

Θα μπορούσε να ενδώσει στην απόγνωση και την 
αγωνία. Όμως επέλεξε να δοξάσει τον Κύριο ανεξάρτητα 
απ’ τις περιστάσεις. Δεν είχε να κάνει με το τι έκανε ή δεν 
έκανε ο Θεός γι’ αυτόν ή με το αν φαινόταν ότι ο Θεός του 
φέρθηκε «καλά» ή «άσχημα». Αυτό που είχε σημασία ήταν 
ότι εμπιστεύτηκε τον Ιησού. Γνώριζε ότι πάντα μπορούσε 
να εμπιστευθεί την αγάπη του Θεού, ανεξάρτητα από τις 
προκλήσεις ή τις απώλειες που αντιμετώπιζε, επειδή ο 
Ιησούς είχε κάνει τόσα πολλά, έχοντας δώσει ακόμα και τη 
ζωή Του γι’ αυτόν.

Το να είσαι ακόλουθος του Ιησού δεν εγγυάται ότι το 
καθετί θα πάει όπως ακριβώς θέλουμε εμείς να πάει. Όμως, 
αφού κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας, μπορούμε 
να εναποθέσουμε σε Αυτόν να κάνει αυτό που γνωρίζει 
Αυτός ως καλύτερο. Ακόμα και αν κάτι έχει χαθεί ή μας 
έχει αφαιρεθεί, ο Θεός πάντα θα προμηθεύσει ή θα μας 
ανακατευθύνει ή θα μας δείξει πώς να τα καταφέρουμε χωρίς 
αυτό που νομίζαμε ότι χρειαζόμασταν τόσο πολύ. Μέσα απ’ 
το καθετί, πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι Αυτός ποτέ δεν 
αποτυγχάνει και ότι Αυτός κάνει όλα τα πράγματα να πάνε 
για το καλό μας.

Απαιτείται πίστη για να υπομείνουμε τις δοκιμασίες και 
τις απώλειες. Όταν προσπαθούμε να λέμε ευχαριστώ για το 
καθετί, τότε θα είμαστε σε καλύτερη θέση να εμπιστευτούμε 
τον Θεό να μας προμηθεύει αυτό που Αυτός γνωρίζει ότι 
είναι το καλύτερο για μας.

Ο φίλος μου αυτός έλαβε κάτι πολύ πολύτιμο από τον 
Ιησού τη μέρα των γενεθλίων του. Έλαβε το δώρο μιας ενι-
σχυμένης πίστης στο ότι θα μπορεί πάντα να εμπιστεύεται 
τον Θεό για το καθετί και αυτό είναι ένα δώρο που διαρκεί 
για πάντα.

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

Η ανησυχία είναι τυφλή και δεν μπορεί να διακρίνει το 
μέλλον, ο Ιησούς όμως βλέπει το τέλος από την αρχή και 
σε κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται είναι έτοιμος να μας 
προσφέρει ανακούφιση. — Ellen White (1827–1915)

♦
Προσευχήσου εσύ και άσε τον Θεό να ανησυχεί. 
— Μαρτίνος Λούθηρος (1484-1546)

♦
Η πίστη είναι μια αιτιολογημένη εμπιστοσύνη, μια εμπιστο-
σύνη η οποία υπολογίζει στοχαστικά και με βεβαιότητα 
την αξιοπιστία του Θεού. — John R. Stott (1921–2011)

♦
Η ανησυχία υποδηλώνει ότι δεν έχουμε φθάσει στο σημείο 
να εμπιστευόμαστε ότι ο Θεός είναι αρκετά μεγάλος, 
αρκετά δυνατός ή αρκετά στοργικός για να φροντίσει αυτό 
που μας συμβαίνει στη ζωή. — Francis Chan (γεννημένος 
το 1967))

♦
Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά, και μη επιστη-
ρίζεσαι στη σύνεσή σου· σε όλους τους δρόμους σου 
αναγνώριζε Αυτόν, κι Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. 
— Παροιμίες 3:5-6

♦
Έχετε το θάρρος σας στον Κύριο πάντοτε, επειδή στον 
Κύριο τον Θεό υπάρχει αιώνια δύναμη. — Ησαΐα 26:4

♦
Θα πω στον Κύριο: «Εσύ είσαι το καταφύγιό μου, το φρού-
ριό μου! Ο Θεός μου· Αυτός που ελπίζω!» — Ψαλμός 91:2

♦
Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, και του 
οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. — Ιερεμίας 17:7

♦
Ανάθεσε στον Κύριο τον δρόμο σου, και έλπιζε σ’ αυτόν, κι 
αυτός θα ενεργήσει· — Ψαλμός 37:5

♦
Να ελπίζετε στον Θεό και πάντα να Του λέτε τις έγνοιές 
σας. Ο Θεός είναι το καταφύγιό μας. — Ψαλμός 62:8  ■
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Από τότε που ήμουνα 
παιδί, είχα δυσκολία στο να με 
παίρνει ο ύπνος και να κοιμάμαι. Τα 
τελευταία χρόνια και τα δυο βελτιώ-
θηκαν κάπως, έχοντας μάθει μερικούς 
κανόνες για το τι να κάνω και τι να 
μην κάνω. Όμως σε μια κανονική 
νύχτα συνεχίζω να χρειάζομαι τουλά-
χιστον 90 λεπτά για να κοιμηθώ – και 
αυτό όχι επειδή έχω πιει καφέ πριν 
πάω για ύπνο ή επειδή δεν ασκούμαι 
αρκετά.

Ο νους μου φαίνεται να έχει τις 
δικές του ιδιαιτερότητες και σίγουρα 
δεν του αρέσει να κοιμάται – ποτέ. 
Όταν υποτίθεται ότι πρέπει να σβήνει 
και να πηγαίνει για ύπνο, αντίθετα 
αρχίζει να ξεσηκώνεται και να κάνει 
κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό, 
απ’ το να κάνει σχέδια μέχρι και να 
φιλοσοφεί.

Ενώ είμαι ξαπλωμένη, γνωρίζο-
ντας ότι δεν μπορώ να κάνω τον 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΜΠΛΕ Απο την Jessie Richards

εαυτό μου να μην σκέπτεται για 
τίποτα, προσπαθώ να καθοδηγώ 
τις σκέψεις μου σε πράγματα που 
είναι ευχάριστα και όχι αγχωτικά 
– συνήθως πράγματα που δεν 
έχουν να κάνουν και τόσο με την 
πραγματικότητα στη ζωή. Σιγά-σιγά 
οι απασχολημένες μου σκέψεις 
μετατρέπονται σε ημιαπασχολημένες 
που μετά δίνουν τη θέση τους σε 
ψυχαγωγικές σκέψεις. Κατόπιν 
έρχεται η στιγμή εκείνη την οποία 
αγαπώ την κάθε νύχτα και είναι η 
στιγμή της σκέψης που δεν βγάζει 
κανένα απολύτως νόημα.

Ο εσωτερικός διάλογος πάει κάπως 
έτσι: Αύριο πρέπει να απαντήσω στην 
Κρίστι πρωί-πρωί. … Δεν χρειάζεται να 
σχεδιάζεις τώρα το τι πρέπει να κάνεις 
αύριο. … Η διάλεξη που άκουσα τις 
προάλλες ήταν εκπληκτική. … Όχι, 
αυτό δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. 
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. … Λοιπόν, αυτό 

το Σαββατοκύριακο θα πάω για φαγητό 
με έναν φίλο. … Και γι’ αυτό τα καρ-
πούζια είναι μπλε. Χαμογελώ γεμάτη 
ευγνωμοσύνη, γνωρίζοντας ότι σε λίγα 
λεπτά θα κοιμάμαι σαν πουλάκι.

Πρόκειται για την περίπτωση όπου 
κάτι που δείχνει «λάθος» ή ανόητο 
να προετοιμάζει το έδαφος για κάτι 
καλό. Στην περίπτωση της αϋπνίας 
μου, το καλό – ο ύπνος – δεν έρχεται 
σε πείσμα των εκκεντρικών, τυχαίων 
σκέψεων, αλλά μάλλον το τυχαίο είναι 
ο προάγγελος του αρμονικού.

Αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι αν 
υπάρχουν και άλλοι τρόποι και φορές 
όταν παίζουν παρόμοια σενάρια και 
εγώ ίσως να μην έχω αντιληφθεί το 
μοτίβο.

Όλοι μας έχουμε ακούσει για την 
περιστασιακή ιστορία κάτι εκκεντρι-
κού που μετατράπηκε σε κάτι πολύ 
σπουδαίο και όμορφο – κάποιος που 
συναντά την αγάπη της ζωής του 
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ενώ περίμενε στο αεροδρόμιο όταν 
οι πτήσεις είχαν καθυστέρηση λόγω 
του καιρού, για παράδειγμα – όμως 
υπάρχουν και άλλα σενάρια λιγότερο 
δραματικά, που συμβαίνουν σε 
καθημερινές καταστάσεις. Πρόσφατα 
έχασα κάτι που ήταν πραγματικά άνευ 
σημασίας, όμως ενώ έψαχνα να το βρω, 
ανακάλυψα κάτι το οποίο είχε περισ-
σότερη σημασία για μένα, το οποίο δεν 
είχα μπορέσει να βρω για μήνες.

Πάντα πίστευα ότι κάτι καλό θα 
μπορούσε να προκύψει από την κάθε 
περίσταση, παρ’ όλη την αναποδιά 
– ότι δηλαδή ο Θεός θα μπορούσε 
να διορθώσει να πράγματα ξανά, ή 
τουλάχιστον όπως και να ‘χει, να τα 
βελτιώσει. Όμως μαζί μ’ αυτό ήμουν 
της γνώμης ότι για να φθάσεις στο 
καλό θα αντιμετωπίσεις και μερικές 
αναποδιές και αυτό δεν θα μου ήταν 
ευχάριστο.

Τώρα έχω αρχίσει να ανακαλύπτω 

κάποια προσδοκία και ευχαρίστηση 
ενώ αντιμετωπίζω το «άσχημο και το 
μπερδεμένο». Μαθαίνω να εμβαθύνω 
σε πράγματα που θα μπορούσαν να 
είναι δυσάρεστα με το σκεπτικό ότι 
«αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε κάτι υπέροχο!» Βέβαια αυτό δεν 
συμβαίνει κάθε φορά, όμως έχω 
περισσότερη θετική ενέργεια και 
χαρά αν ελπίζω για το καλύτερο 
αντί να τρομάζω για το χειρότερο. 
Ανακάλυψα πως καθώς αναζητώ το 
καλό όχι μόνο μετά το «άσχημο» αλλά 
και μέχρι να φτάσω σ’ αυτό, μερικές 
φορές ανακαλύπτω πως τα δύο τους 
είναι αλληλένδετα, ότι το «άσχημο» 
βοηθάει να επέλθει το καλύτερο.

Δεν πρόκειται απλά για ένα θέμα 
του να «δοξάζω τον Θεό όπως και 
να έχει», ανεξάρτητα από το πόσο 
άσχημα είναι τα πράγματα. Στ’ αλήθεια 
είμαι ευτυχισμένη όταν τα πράγματα 
δείχνουν ξεχαρβαλωμένα, επειδή ποτέ 

δεν ξέρεις. Μπορεί να είναι μια από 
εκείνες τις φορές όταν αποδεικνύεται 
ότι το περίεργο και το καλό πάνε 
πακέτο. Θα μπορούσε να είναι μια 
υπόθεση του τύπου «μπλε καρπούζι».

Κάθε βράδυ, όταν έρχεται στον 
νου μου αυτή η ανόητη σκέψη που 
τόσο αγαπώ, μου υπενθυμίζει ότι 
είναι περισσότερο από μια θεωρητική 
πιθανότητα για το ότι το παράξενο 
οδηγεί στο όμορφο. Μου συμβαίνει 
σχεδόν κάθε βράδυ. Και τώρα, έχω 
περισσότερους λόγους να χαμογελώ 
γι’ αυτό.

Η Jessie Richards συμμετείχε 
στην παραγωγή του Activated 
από το 2001 έως το 2012 και 
έχει γράψει μια σειρά από άρθρα 
για το Activated. Έχει γράψει 
επίσης και έχει εκδώσει υλικό 
και για άλλες Χριστιανικές 
εκδόσεις και ιστότοπους. ■

Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να σκεπτικό του ότι η 
ζωή μπορεί να είναι μαγευτική. Θα μπορούσε να είναι 
ξεχωριστή αν εμείς ήμασταν μόνο πρόθυμοι να ριψο-
κινδυνεύσουμε μερικά πράγματα. — Donald Miller 
(γεννημένος το 1971)

Παροτρύνω τον καθένα να γνωρίσει ότι ο Θεός έχει κάποιο 
σχέδιο για τη ζωή του και ότι ο Θεός ποτέ δεν κάνει λάθος 
ακόμα και αν φαίνεται ότι μερικές φορές δεν ακούει ούτε 
δίνει προσοχή. — Nick Vujicic (γεννημένος το 1982)

Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο για 
τον καθένα και ότι οι φαινομενικά μοιραίες και τυχαίες 
εναλλαγές είναι μέρος απ’ το σχέδιό Του. — Ρόναλντ 
Ρήγκαν (1911 – 2004)
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ΜΕΓΆΛΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ  

Η Βίβλος μας αναφέρει για εκείνη 
τη φορά που ο Ιησούς επέστρεψε στη 
γενέτειρά Του. Νομίζω ότι είναι μια 
απ’ τις πιο θλιβερές ιστορίες μέσα 
στη Βίβλο, κάτι που αναφέρεται στο 
τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου: «Και 
δεν έκανε εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας 
τής απιστίας τους».1

Όλοι τους εκεί γνώριζαν τον 
Ιησού. Τον είχαν δει να μεγαλώνει και 
υποθέτω ότι δεν πρόσμεναν και πολλά 
απ’ Αυτόν. Έτσι όταν επέστρεψε εκεί 
έχοντας κάνει θαύματα αλλού, τους 
ήταν δύσκολο να το πιστέψουν. «Δεν 
είναι αυτός ο γιος του ξυλουργού;»2 
ρωτούσαν. Μου φαίνεται σαν να 
έλεγαν, «Τον γνωρίζουμε τον τύπο. 

Είναι ένας απλός ξυλουργός – δεν είναι 
δυνατόν να μπορεί να κάνει τίποτα 
σπουδαίο. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και ο 
γιος του Θεού ή κάτι τέτοιο».

Όπως και εκείνοι τότε δεν πίστεψαν 
στον Ιησού και τη δύναμή Του, έτσι 
μπορεί να λείπει και από μας η  πίστη 
στον εαυτό μας και στο ότι ο Ιησούς 
μπορεί να μας χρησιμοποιεί. Έτσι παύ-
ουμε να προοδεύουμε επειδή κάνουμε 
αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας 
και επειδή δεν πιστεύουμε ότι έχουμε 
τη δυνατότητα να κάνουμε ορισμένα 
πράγματα και γι’ αυτό συχνά ούτε καν 
προσπαθούμε.

Έχω ένα μικρό κουταβάκι του 
οποίου ο μοναδικός σκοπός του 
είναι να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
προσοχής. Θα κάνει οτιδήποτε μπορεί, 
για να κάνει κάποιον να το χαϊδέψει. 
Είναι αποφασισμένο και πάρα πολύ 
πεισματάρικο και σπάνια θα αφήσει 
κάτι να το εμποδίσει απ’ το να επιτύχει 
τον στόχο του να βρεθεί στο επίκεντρο 
της προσοχής. Αν κάθομαι στον καναπέ 
με το λάπτοπ, θα χωθεί κάτω απ’ το χέρι 
μου και θα προσπαθήσει να σπρώξει το 
λάπτοπ απ’ τα πόδια μου – ή να ανέβει 

Απο την Marie Story 

1. Ματθαίου 13:58 
2. Ματθαίου 13:55
3. Κορινθίους Α’ 9:24

πάνω του αν μπορεί. Αν μαγειρεύω 
ή καθαρίζω, θα περιφέρεται γύρω – 
γύρω απ’ τα πόδια μου, περιμένοντας 
να του δώσω την προσοχή μου. Και αν 
δεν μπορεί να με φτάσει, θα σηκώσει 
τις πατούσες του στον αέρα και θα 
τις κουνάει πυρετωδώς μέχρι κάποιος 
να το προσέξει και να το χαϊδέψει. 
Προσδίδει στην έννοια «δίψα για 
προσοχή» ένα ολότελα καινούργιο 
νόημα.

Το μοναδικό μέρος που ποτέ δεν 
προσπάθησε να ανέβει ήταν το κρεβάτι 
μου. Έχει δύο φορές το ύψος του 
ακόμα και όταν στέκεται στα πίσω του 
πόδια και δεν μπορεί να δει επάνω. 
Έτσι θα καθίσει κάπως παθητικά, 
περιμένοντας κάποιον να έλθει και 
να του δώσει προσοχή. Ποτέ δεν είχε 
προσπαθήσει να πηδήξει πάνω στο 
κρεβάτι επειδή ήταν πολύ ψηλά.

Μέχρις ότου αντιλήφθηκε ότι 
μπορούσε. 
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Ένα βράδυ έκανε ένα απεγνωσμένο 
σάλτο και μπόρεσε να ανέβει πάνω στο 
κρεβάτι. Τώρα νομίζει πως μπορεί να 
το κάνει όποτε θέλει.

Σίγουρα είναι ενοχλητικό, όμως με 
έκανε να σκεφτώ για το πόσο συχνά 
κι εμείς δεν κάνουμε το επόμενο βήμα 
«λόγω της απιστίας μας». Υποθέτουμε 
ότι «δεν μπορούμε» να κάνουμε το 
ένα ή το άλλο με αποτέλεσμα να μην 
δοκιμάζουμε.

Άκουσα πολλές ιστορίες πρόσφατα 
για άτομα που μπόρεσαν να βρουν 
καλές δουλειές για τις οποίες δεν είχαν 
τα τεχνικά προσόντα, απλά και μόνο 
επειδή ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν.

Κάποιος που γνωρίζω, βρήκε 
δουλειά σαν μηχανικός, έχοντας να 
κάνει με υδραυλικές σωληνώσεις 
υψηλών προδιαγραφών. Δεν είχε 
κάποια επίσημη κατάρτιση γι’ αυτό το 
πεδίο, ούτε σκεφτόταν να εργαστεί σε 
κάτι τέτοιο. Όμως παρουσιάστηκε η 
ευκαιρία γι’ αυτόν να πιάσει αυτή τη 

δουλειά, να εκπαιδευτεί και τώρα έχει 
μεγάλη επιτυχία.

Ένας άλλος φίλος βρήκε δουλειά 
σαν προγραμματιστής ιστοσελίδων. 
Είχε ασχοληθεί κατά κάποιο τρόπο μ’ 
αυτό το θέμα, όμως γνώριζε πολύ λίγα 
πράγματα. Τώρα, αν και έχει πολλά 
να μάθει ακόμα, έχει επιτύχει πολύ 
περισσότερα απ’ ότι πρόσμενε ότι θα 
μπορούσε – απλά και μόνο επειδή ήταν 
πρόθυμος να κάνει το πρώτο βήμα.

Εσείς τι κάνετε; Μήπως και βάζετε 
εμπόδια στην ικανότητα του Ιησού 
να κάνει κάτι ξεχωριστό – ή ακόμα 
και στο να κάνετε κάτι που επιθυμείτε 
αλλά δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε 
– στη ζωή σας λόγω της απιστίας σας 
στη δύναμή Του να σας χρησιμοποι-
ήσει; Έχετε πει στον εαυτό σας «δεν 
μπορώ» τόσες πολλές φορές ώστε 
πάψατε να πιστεύετε ότι ίσως και να 
μπορείτε;

Μερικοί άνθρωποι υποθέτουν ότι 
δείχνει «ταπεινότητα» το να έχουν 
χαμηλή εκτίμηση για τον εαυτό τους 
και τις ικανότητές τους. Λένε στον 
εαυτό τους όλων των ειδών τις δικαιο- 
λογίες, όπως το «δεν είμαι και τόσο 
έξυπνος», ή «Αυτή η δουλειά είναι 
μόνο για άτομα με ταλέντο». Αυτού 
του είδους ο αρνητικός μονόλογος και 

η απιστία στο τέλος μπορούν να μας 
κάνουν να καταλήξουμε σε ήττα.

Ο Θεός έχει σχέδια για τον καθένα 
μας. Αυτό είναι σίγουρο. Ίσως τα 
πράγματα που έχει σχεδιάσει για εσάς, 
να είναι διαφορετικά απ’ ό,τι προ-
σμένατε εσείς, αν όμως Τον αφήσετε, 
Αυτός θα σας χρησιμοποιήσει. Ένας 
δρομέας Ολυμπιακών αγώνων δεν 
πάει στον αγώνα σκεπτόμενος ότι 
ίσως και να κερδίσει. Σίγουρα δεν πάει 
σκεφτόμενος ότι δεν θα νικήσει. Βάζει 
στον νου του τη νίκη και τρέχει λες και 
το μετάλλιο είναι ήδη δικό του. «Δεν 
ξέρετε ότι, αυτοί που τρέχουν μέσα στο 
στάδιο, όλοι μεν τρέχουν, ένας όμως 
παίρνει το βραβείο; Έτσι λοιπόν να 
τρέχετε με σκοπό να κερδίσετε!»3

Αν γνωρίζετε ότι ο Θεός προσμένει 
μεγάλα πράγματα από εσάς, μπορείτε 
να αρχίσετε να προσμένετε περισσό-
τερα απ’ τον εαυτό σας. Κάνετε το 
πρώτο δειλό βήμα και μετά συνεχίσετε 
να τρέχετε.

Η Marie Story ζει στο Σαν 
Αντόνιο των ΗΠΑ, όπου 
εργάζεται ως ανεξάρτητη 
εικονογράφος και είναι επίσης 
εθελόντρια σύμβουλος σε ένα 
τοπικό κέντρο για αστέγους. ■
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Το να πάνε στραβά ένα-δύο 
πράγματα στην εβδομάδα μου δεν 
σημαίνει και το τέλος του κόσμου. 
Μπορώ να τα χειριστώ. Ξέρω πως η 
κάθε βδομάδα έχει το μερίδιό της από 
ποικίλα ζητήματα και είμαι συνηθι-
σμένη στο να τα φροντίζω. Γενικά 
μπορώ να παραμείνω αρκετά χαρού-
μενη και να βλέπω τη θετική πλευρά 
των πραγμάτων.

Όμως η περασμένη εβδομάδα ήταν 
μια εξαίρεση. Φαινόταν πως κάθε μέρα 
και κάτι άλλο πήγαινε στραβά. Δεν 
αναφέρομαι σε μικροταλαιπωρίες, 
αλλά σε σοβαρές καταστάσεις. Η κάθε 
μέρα είχε και μια έκπληξη και δεν 
αναφέρομαι σε χαρούμενες εκπλήξεις. 

Συνέβησαν ένα-δύο ατυχήματα 
– δόξα τω Θεώ, τίποτα το σοβαρό, 
όμως ήταν προβληματικά και σαν 
αποτέλεσμα είχαν και επιπλέον έξοδα. 
Αντιμετωπίσαμε μερικά θέματα υγείας 
συν επιπλέον επισκέψεις στον γιατρό 
και άλλες φροντίδες αυτού του είδους. 
Ανησυχήσαμε, καθώς σε διάφορα μέρη 
του κόσμου όπου έχουμε φίλους και 
αγαπημένους υπήρξαν καταιγίδες και 
είχαν πολύ άσχημο καιρό.

Την κάθε μέρα, κάτι καινούργιο 

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

εμφανιζόταν. Άρχισα να ανησυχώ 
μήπως και κούραζα τον Θεό με όλες 
μου τις προσευχές την κάθε φορά που 
υπήρχε και μια νέα πρόκληση. Μήπως 
και στερέψει η συμπόνια Του μετά 
από κάθε φορά και αποφασίσει να μην 
απαντήσει στις προσευχές μου όταν 
βλέπει για άλλη μια φορά τον αριθμό 
μου στην οθόνη Του;

Αυτό που έμαθα αυτή τη δύσκολη 
εβδομάδα που ζητούσα απεγνωσμένη 
τη βοήθεια του Θεού, είναι ότι Αυτός 
πάντα με προσέχει. Ποτέ Του δεν 
κουράζεται να με ακούει. Ποτέ Του δεν 
παύει να σηκώνει το τηλέφωνο όταν 
Τον καλώ. Είναι πάντα εκεί, έτοιμος να 
ακούσει, να προσφέρει συμβουλή και 
κατεύθυνση. Είναι εκεί για να ηρεμήσει 
τους παλμούς της καρδιάς μου και να 
με σηκώσει όταν εγώ δεν νοιώθω τη 
δύναμη να συνεχίσω. Είναι εκεί για να 
με ανακουφίσει και να με ανανεώσει με 
τη δική Του χαρά. Και Αυτός πάντοτε 
φροντίζει το καθετί.

Εάν είχα κάποια αμφιβολία για τη 
φροντίδα και την προστασία του Θεού, 
αυτή διαλύθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα. Είδα το χέρι Του να αγγίζει και 
να θεραπεύει όταν είχαμε ανάγκη τη 

Απο την Joyce Suttin

θεραπεία Του. Είδα την προστασία Του 
παρούσα όταν μας συνέβησαν τρομα-
κτικά πράγματα. Είδα να φροντίζει τους 
αγαπημένους μας μέσα από δυνητικά 
πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Είδα να 
κάνει μερικά ήσυχα θαύματα. Είδα να 
είναι κοντά μου και να με ακούει την 
κάθε φορά που Τον επικαλούμουν εγώ 
και να απαντά την κάθε φορά που Του 
ζητούσα κάτι.

Το αποτέλεσμα της πολύ άσχημης 
εβδομάδας που πέρασα, είναι ότι 
ξαναθυμήθηκα πως με τη βοήθεια του 
Θεού μπορώ να χειριστώ οτιδήποτε μου 
παρουσιαστεί. Στο τέλος της εβδομάδας 
η πίστη μου είναι ασφαλής και είμαι 
βέβαιη πως οτιδήποτε προβλήματα ή 
προκλήσεις αντιμετωπίσω, Αυτός θα τα 
φροντίσει. Ίσως υπάρξουν καταιγίδες, 
ατυχήματα, λάθη ή προβλήματα, όμως 
όπως και να έχει, εγώ μπορώ να εμπι-
στευτώ τον Θεό ότι θα με βοηθήσει. Και 
με Αυτόν, μπορώ να προσβλέπω στην 
κάθε επόμενη βδομάδα και οτιδήποτε 
φέρει αυτή.

Η Joyce Suttin είναι συνταξιού-
χος δασκάλα και συγγραφέας και 
ζει στο Σαν Αντόνιο των ΗΠΑ. ■
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Όταν ήμουν δεκατεσ-
σάρων ετών και γεμάτη 
ιδεαλισμό, διάβασα μια 
βιογραφία για τον Ντέιβιντ 
Μπρέινερντ. Μου άρεσε να 
διαβάζω για ιεραποστόλους όπως 
τον Ντέιβιντ Λίβινγκστον, τον Σ. 
Τ. Σταντ και την Έιμι Καρμάϊκλ. 
Φαίνεται πως δεν είχαν δυσκολία 
στο να εμπνέουν τους πιστούς για 
το ότι η κάθε φαινομενική θυσία 
αξίζει. Όμως η ιστορία για τον 
Μπρέινερντ είχε άσχημο ξεκίνημα. 
Ο λόγος που θυμάμαι την ηλικία 
μου όταν διάβασα γι’ αυτόν είναι 
επειδή όταν αυτός ήταν στην 
ηλικία μου, είχε μείνει ορφανός από 
γονείς. Ενώ εγώ είχα και τους δύο 
μου γονείς, οι οποίοι και έζησαν 
για πολλά ακόμα χρόνια.

Καθώς συνέχιζα να διαβάζω, 
είχα μείνει αποσβολωμένη από 
τα πόσα υπέφερε. Κι όμως τα 
γραπτά του και οι προσευχές 
του χαρακτηρίζονταν από μια 
αποφασιστικότητα και ένα 
πάθος να δοξάζει τον Θεό και να 
αφιερώνει όλο του το είναι στην 
υπηρεσία του Θεού. Διαβάζοντας 
τις σκέψεις του όσον αφορούσε τις 
αντιξοότητες στο να μεταδώσει τη 
Χριστιανική πίστη στους Ιθαγενείς 
Αμερικάνους που έπιναν πάρα 

ΚΆΠΟΙΟ 
ΆΛΛΟ ΕΙΔΟΣ 

πολύ και επιδίδονταν σε επιβλαβείς 
παγανιστικές τελετές, με έκαναν να 
αντιληφθώ πόσο εύκολη ήταν η ζωή 
μου σε σύγκριση και με προκάλεσαν να 
αναρριχηθώ σε μεγαλύτερα πνευματικά 
ύψη αφοσίωσης. Το κακοτράχαλο 
μονοπάτι που επέλεξε να βαδίσει τον 
έκανε να επιζητήσει όλο και περισσό-
τερο τον Χριστό και δεν επέτρεψε σε 
αυτά που υπέφερε να σκληρύνουν την 
ψυχή του.

Μαζί με τον δύσκολο πνευμα-
τικό αγώνα που έδινε, το σώμα του 
βασανιζόταν από έντονους πόνους, 
αποτέλεσμα της άσχημης φυματίωσης 
που είχε, η οποία επιδεινώνονταν 
περισσότερο από τη φτώχεια και 
τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Οι 
αρχικές του προσπάθειες ευαγγελισμού 
απέτυχαν να αποδώσουν και αυτή η 
έλλειψη επιτυχίας τού επέφερε βαθειά 
απόγνωση η οποία πλήγωνε βαθειά 
την ειλικρινή του καρδιά. Εντούτοις, 
παρ’ όλες τις επιπλοκές της ασθένειάς 
του, οι οποίες απειλούσαν τη ζωή του 
και την κατάθλιψη που μερικές φορές 
τον έκανε ακόμα και να σκέφτεται να 
αυτοκτονήσει, ο Μπρέινερντ δεν τα 
παράτησε. 

Όταν τελείωσα με τη βιογραφία 
του Μπρέινερντ, ανακάλυψα πως 
αυτός τον οποίο εγώ θεωρούσα έναν 
τόσο σπουδαίο ήρωα, είχε να μου 

Απο την Elsa Sichrovsky

προσφέρει κάτι εντελώς διαφο-
ρετικό, καθώς η ιστορία του είχε 
μια πιο βαθειά και απαράμιλλη 
ομορφιά. Έχουν περάσει χρόνια 
αφότου ανακάλυψα το γεμάτο 
κουράγιο και ενθάρρυνση πνεύμα 
του Μπρέινερντ και τη βαθειά 
του αφοσίωση στον Χριστό, όμως 
δεν έχει πάψει να με ενθαρρύνει η 
δική του αφοσίωση, ειδικά όταν το 
δικό μου Χριστιανικό οδοιπορικό 
δείχνει κάπως συνηθισμένο και 
κοινό και όχι τόσο αποδοτικό και 
επιτυχημένο.

Ο Μπρέινερντ ήταν ένας από-
στολος σε μια εποχή και έναν τόπο, 
που ήταν πολύ διαφορετικά απ’ τα 
δικά μου και αν και εγώ, ίσως ποτέ 
να μην αντιμετωπίσω εκείνον τον 
αδιανόητο βαθμό αντιξοότητας 
όπως αυτός, όμως έχω και εγώ 
μια παρόμοια αποστολή – εκείνη 
του να είμαι μια αντανάκλαση 
του Θεού σε έναν κόσμο που έχει 
ανάγκη τη δική Του αγάπη και φως 
– και τον ίδιο Θεό, που μπορεί να 
με βοηθάει να ξεπερνάω οτιδήποτε 
εμπόδια παρουσιαστούν.

Η Elsa Sichrovsky είναι 
ανεξάρτητη συγγραφέας. Ζει 
με την οικογένειά της στην 
νότια Ταϊβάν. ■

ΉΡΩΑ
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Δύο όνειρα ήταν η αρχή των 
προβλημάτων για τον Ιωσήφ.

«Ακούστε το όνειρο αυτό», είπε 
ο Ιωσήφ στους 11 αδελφούς του. 
«Ήμασταν μαζί έξω στα χωράφια, 
συγκεντρώνοντας δεμάτια από στάρι. 
Ξαφνικά το δικό μου δεμάτι στάθηκε 
όρθιο και τα δικά σας δεμάτια μαζεύτη-
καν γύρω μου και προσκύνησαν το δικό 
μου!» 

Στο δεύτερο όνειρο του Ιωσήφ, ο 
ήλιος, το φεγγάρι και 11 άστρα προσκύ-
νησαν πάλι μπροστά του. 

Οι έννοιες των ονείρων ήταν 
προφανείς. Ακόμα και ο πατέρας του, ο 
Ιακώβ, ο οποίος αγαπούσε τον Ιωσήφ 
περισσότερο απ’ τους άλλους του γιούς, 
πειράχτηκε και τον επιτίμησε μπροστά 
σε όλους.

Ο Ιακώβ ίσως να είχε συγχωρέσει 
τον Ιωσήφ, όμως τα αδέλφια του δεν 
τον συγχώρεσαν. Όταν παρουσιάστηκε 
η ευκαιρία, τον πούλησαν σαν σκλάβο 
σε κάποιους ξένους εμπόρους που 
πήγαιναν προς την Αίγυπτο.

Μετά από κάμποσα χρόνια σαν έμπι-
στος υπηρέτης στον οίκο του Πετεφρή 
που ήταν επικεφαλής της φρουράς 
του Φαραώ, ο Ιωσήφ βρίσκεται άδικα 
κλεισμένος μέσα στα μπουντρούμια 
του βασιλιά. Η σύζυγος του Πετεφρή 
προσπάθησε ανεπιτυχώς να τον απο-
πλανήσει και κατόπιν τον κατηγόρησε 
ότι προσπάθησε να την βιάσει. Όμως ο 
Θεός ήταν με το μέρος του Ιωσήφ και 
σύντομα ο δεσμοφύλακας εμπιστεύτηκε 
στον Ιωσήφ την καθημερινή διαχείριση 
της φυλακής.

ΈΞΉ 
ΌΝΈΙΡΑ 
ΚΑΙ Ή 
ΈΡΜΉΝΈΙΑ 
ΤΌΥΣ 
Απο τον Samuel Keating 
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όλων των ειδών τα αρτύματα για τον 
Φαραώ, όμως ήλθαν τα πουλιά και τα 
έφαγαν απ’ το καλάθι».  

Η ερμηνεία του ονείρου που είχε 
ο αρχισιτοποιός δεν ήταν καλή, έτσι 
μπορείτε να φανταστείτε πώς θα 
ένοιωθε ο Ιωσήφ ενώ εξηγούσε αυτό 
που του είχε δείξει ο Θεός: «Τα τρία 
κοφίνια αντιπροσωπεύουν επίσης τρεις 
μέρες. Σε τρεις μέρες, ο Φαραώ θα 
δώσει διαταγή να εκτελεστείς».

Τρεις μέρες αργότερα, που έτυχε να 
είναι τα γενέθλια του Φαραώ, ο αρχιοι-
νοχόος πήρε τη θέση που είχε πριν ενώ 
ο αρχισιτοποιός θανατώθηκε, ακριβώς 
όπως προείπε ο Ιωσήφ. Δυστυχώς, 
ο αρχιοινοχόος ξέχασε τον Ιωσήφ, 
ο οποίος και συνέχισε να μαραζώνει 
μέσα στη φυλακή.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Φαραώ 
είδε δύο όνειρα μέσα σε μία νύχτα. 
Στο πρώτο, επτά υγιείς αγελάδες 
κατασπαράσσονται από επτά απαίσιες, 
κοκκαλιάρικες αγελάδες. Στο δεύτερο 
όνειρο, επτά δεμάτια από σιτάρι μεγά-
λωναν αγέρωχα και πλούσια. Κατόπιν 
επτά αδύναμα δεμάτια, ξεραμένα από 
τον ανατολικό άνεμο, ξεπήδησαν και 
κατέφαγαν τα επτά υγιή δεμάτια. 

Όταν ξύπνησε ο Φαραώ, κάλεσε 
τους μάγους του και τους σοφούς 
να του εξηγήσουν τα όνειρα που είχε 
δει, όμως κανένας δεν μπορούσε να 
το κάνει. Τελικά ο αρχιοινοχόος είπε 
στον Φαραώ για τον Ιωσήφ και την 
ικανότητα του να ερμηνεύει όνειρα. Ο 
Φαραώ έστειλε και έφεραν μπροστά 
του τον Ιωσήφ από τη φυλακή.

Καθώς ο Φαραώ διηγιόταν τα 
όνειρά του, ο Θεός έδειχνε στον Ιωσήφ 
πως Αυτός έδινε στον Φαραώ μια 
ματιά στο μέλλον της χώρας εκείνης. 
Θα υπήρχαν επτά χρόνια αφθονίας και 
στη συνέχεια επτά χρόνια πείνας. Το 
μήνυμά του Ιωσήφ προς τον Φαραώ 

Πέρασαν κι άλλα χρόνια πριν η ζωή 
του Ιωσήφ αρχίσει να καθοδηγείται 
πάλι από τα όνειρα.

Για πταίσματα που δεν εξηγούνται 
στη Βίβλο, ο Φαραώ έβαλε τον 
αρχιοινοχόο του και τον αρχισιτοποιό 
του στην ίδια φυλακή.

Ένα πρωινό, ο αρχιοινοχόος και ο 
αρχισιτοποιός έδειχναν αρκετά προβλη-
ματισμένοι. Ο Ιωσήφ τους ρώτησε γιατί 
και αυτοί του είπαν: «Και οι δύο μας 
είδαμε όνειρα, όμως κανένας δεν μπορεί 
να μας τα ερμηνεύσει».

«Η ερμηνεία των ονείρων είναι δου-
λειά του Θεού», αποκρίθηκε ο Ιωσήφ. 
«Πέστε μου τα όνειρά σας». 

Ο αρχιοινοποιός είπε πρώτος το 
όνειρό του στον Ιωσήφ: «Στο όνειρό 
μου, είδα μια κληματαριά μπροστά 
μου. Η κληματαριά είχε τρία κλαδιά 
που άρχισαν να ανθίζουν και σύντομα 
έκαναν τσαμπιά από ώριμα σταφύλια. 
Κρατούσα το κύπελλο του Φαραώ στο 
χέρι μου, έτσι πήρα ένα τσαμπί από 
σταφύλια και τα ζούλιξα σε κρασί μέσα 
στο κύπελλο. Μετά έβαλα το κύπελλο 
στο χέρι του Φαραώ».

«Να τι σημαίνει το όνειρο», είπε ο 
Ιωσήφ. «Τα τρία κλαδιά υποδεικνύουν 
τρεις μέρες. Μέσα σε τρεις μέρες ο 
Φαραώ θα σε επανατοποθετήσει στη 
θέση που είχες πριν. Σε παρακαλώ να με 
θυμηθείς όταν ξαναπάρεις τη δουλειά 
που είχες. Υπόδειξέ με στον Φαραώ, 
ώστε να με βγάλει από εδώ».

Όταν ο αρχισιτοποιός είδε ότι η 
ερμηνεία του ονείρου του αρχιοινοχόου 
ήταν καλή, είπε κι αυτός το όνειρό του 
στον Ιωσήφ. «Είδα κι εγώ ένα όνειρο, 
επίσης. Στο όνειρό μου υπήρχαν τρία 
κοφίνια με άσπρα ψωμιά πάνω στο 
κεφάλι μου. Το πάνω καλάθι περιείχε 

ήταν ότι θα έπρεπε να προετοιμαστεί 
για τα χρόνια πείνας που θα επακο-
λουθούσαν, με το να αποθηκεύσει 
προμήθειες στα χρόνια της αφθονίας.

Η συμβουλή του Ιωσήφ ευχαρί-
στησε τον Φαραώ και επέλεξε τον 
Ιωσήφ να επιβλέπει τη συλλογή και 
αποθήκευση του περισσεύματος στη 
διάρκεια των επτά καλών χρόνων. 
Επίσης διόρισε τον Ιωσήφ κυβερνήτη 
σε όλη την Αίγυπτο.  

Τι έγινε όμως με τα όνειρα του 
Ιωσήφ με τα αδέλφια του και τους 
γονείς του στα οποία αυτοί 0του 
απέδιδαν τιμές; 

Λίγα χρόνια αργότερα όταν ο λοι-
μός εξαπλώθηκε και στην πατρίδα του 
Ιωσήφ, τη Χαναάν, ο Ιακώβ έστειλε 
τα μεγαλύτερα αδέλφια του Ιωσήφ 
στην Αίγυπτο να αγοράσουν σιτάρι και 
αναγκάστηκαν γονατιστοί να δείξουν 
υποταγή μπροστά στον αντιπρόσωπο 
του Φαραώ, ο οποίος αν και άγνωστο 
γι’ αυτούς, ήταν ο μικρότερος αδελφός 
τους. Στη συνέχεια ο Ιωσήφ επινόησε 
ένα πολύπλοκο σχέδιο ώστε να 
ανακαλύψει αν είχαν μετανοήσει και 
όταν πείσθηκε ότι το είχαν κάνει, τους 
φανέρωσε ποιος ήταν.

Καθώς διαβάζουμε την ιστορία 
του Ιωσήφ στη Γένεση στα κεφάλαια 
37 έως 50, δεν μπορούμε παρά να 
εκπλαγούμε για το πώς διαμορφώθηκε 
ο χαρακτήρας του απ’ τις αναποδιές 
της τύχης του. Από κακομαθημένο 
παιδί σε σκλάβο, σε πιστό υπηρέτη, σε 
κατάδικο, σε έμπιστο φυλακισμένο και 
τελικά σε δεξί χέρι του Φαραώ, με όλες 
αυτές οι αναποδιές να παίζουν ρόλο 
στο να γίνει αυτό που ήθελε ο Θεός να 
γίνει αυτός, ώστε να διεκπεραιώσει το 
σχέδιο Του. Ίσως ο ίδιος ο Ιωσήφ να 
το συνόψισε καλύτερα, όταν αναφε-
ρόμενος για τότε που πουλήθηκε σαν 
σκλάβος, είπε στους μετανοημένους 
αδελφούς του, «Ο Θεός τα έκανε για 
καλό». ■
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Η επίγεια ζωή συνήθως απει-
κονίζεται σαν ένας μακρύς δρόμος, 
που ελίσσεται μέσα από πεδιάδες, 
λόφους, βουνά και σήραγγες. Πέρασα 
πολλά απ’ τα παραπάνω πολλές φορές 
και μπορώ να πω με σιγουριά πως οι 
σήραγγες είναι αυτές που μου αρέσουν 
λιγότερο απ’ όλα τα άλλα. 

Είναι εκείνες οι στιγμές που το 
μέλλον είναι αβέβαιο και ο δρόμος 
μπροστά μπορεί να περπατηθεί ένα 
βήμα τη φορά. Η δική μου κατάσταση 
τους τελευταίους λίγους μήνες περιέχει 
αρκετή αναμονή για να δω πώς θα 
εξελιχθούν τα πράγματα και πολλές 
προσεκτικές κινήσεις, ένα βήμα την 
κάθε φορά.

Χθες ειδικότερα, η αβεβαιότητα 
απ’ την όλη υπόθεση πήγε να με πνίξει 
και πολύ σύντομα μετατράπηκε σε ένα 
σύννεφο από ανησυχία και πνευματικό 
σκοτάδι.

Όταν προσευχήθηκα, «Κύριε, ρίξε 
το φως Σου στην υπόθεσή μου», έφερε 
στον νου μου τα σοφά και καθησυχα-
στικά λόγια από το ποίημα «Η Πύλη 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΦΩΣ 

του Χρόνου». Το ποίημα αυτό το είχα 
ακούσει πολλές φορές πριν, όμως αυτή 
τη φορά απευθύνονταν σε μένα:

Είπα στον κύριο που στεκόταν στην 
πύλη του χρόνου, «Δώσε μου λίγο 
φως ώστε να μπορέσω να διαβώ 
το άγνωστο».

Και αυτός αποκρίθηκε,
«Προχώρα προς το σκοτάδι και βάλε 

το χέρι σου μέσα στο χέρι του 
Θεού.

Και αυτό θα είναι καλύτερο από φως 
και ασφαλέστερο από ένα γνωστό 
μονοπάτι».

Έτσι τράβηξα προς τα μπροστά και 
πιάνοντας το χέρι του Θεού,

περπάτησα με χαρά μέσα στη 
νύχτα.1

Μια και εγώ ο ίδιος είμαι τυφλός εκ 
γενετής, πάντα χρειάζομαι βοήθεια όταν 
βρίσκομαι σε κάποια άγνωστη περιοχή. 
Το μήνυμα που μου μετέδωσε ήταν ότι 
πρέπει να πιάσω το χέρι του Θεού με 
την ίδια σιγουριά όπως όταν κρατώ τον 
αγκώνα κάποιου που με καθοδηγεί και 
να επιτρέψω σε Αυτόν να με οδηγήσει 1. Minnie Louise Haskins (1875–1957)

Απο τον Steve Hearts

μέσα από τη σήραγγα. Καθ’ όν χρόνο 
κρατιέμαι απ’ Αυτόν, δεν με ενδιαφέρει 
το μήκος της σήραγγας ή το τι με 
περιμένει στην άλλη άκρη της σήραγ-
γας. Μπορώ να προχωρήσω μαζί Του 
βήμα - βήμα, γεμάτος εμπιστοσύνη ότι 
θα φθάσω στην άλλη άκρη ασφαλής.

Ίσως να μην έχω καμιά ιδέα για το 
τι με περιμένει. Όμως εκείνος που περ-
πατά μαζί μου και με καθοδηγεί βλέπει 
και γνωρίζει τον δρόμο που βρίσκομαι 
εγώ. Μπορώ να Τον εμπιστευθώ να 
με βοηθήσει να περάσω τις σήραγγες 
αυτής της ζωής όπως κι εσείς επίσης. 
Όταν τα πράγματα γίνονται σκούρα, 
μην πανικοβάλλεστε ούτε να πλημμυρί-
ζετε από την αβεβαιότητα. Απλά πάρτε 
το χέρι εκείνου που έχει υποσχεθεί να 
είναι περισσότερο από φως για όλους 
εμάς και θα τα καταφέρετε να περάσετε 
με ασφάλεια μέσα από οποιαδήποτε 
σήραγγα μπορεί να βρίσκεστε.

Ο Steve Hearts είναι τυφλός εκ 
γενετής. Είναι συγγραφέας, μου-
σικός και μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στην Βόρεια 
Αμερική ■
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η καριέρα μου δεν πάει καθόλου καλά, 
όταν έχω οικονομικά προβλήματα, 
όταν χάνω φίλους ή μετακομίζω στην 
άλλη άκρη του κόσμου, όταν αντιμετω-
πίζω μια αποβολή εμβρύου και τόσες 
άλλες προκλήσεις στη ζωή δεν είναι 
ό,τι ευκολότερο μπορεί να μου συμβεί. 
Έχω παλέψει με πολλές αμφιβολίες και 
αντιστάσεις στην καρδιά μου, λέγο-
ντας στον Θεό «Ξέρω ότι είσαι καλός, 
όμως είσαι καλός σε μένα; Θέλεις αυτό 
που είναι καλό για μένα;» 

Το οδοιπορικό βέβαια συνεχίζεται, 
τουλάχιστον όμως είναι ένα οδοιπο-
ρικό. Δεν χρειάζομαι πίστη για την 
υπόλοιπη ζωή μου και εμπιστοσύνη 
για κάθε πιθανό γεγονός. Χρειάζομαι 
πίστη μόνο για την κάθε στιγμή όπως 
αυτή έρχεται. Έμαθα ότι δεν πειράζει 
αν δεν μπορείς να ελέγχεις το καθετί ή 
νοιώθεις να μην έχεις αρκετή πίστη. Ο 
Θεός μπορεί και συμπληρώνει αυτή την 
έλλειψη.

Αυτό που συζήτησα με τη φίλη μου 
ήταν ότι ποτέ δεν το μετάνιωσα που 
εμπιστεύτηκα τον Θεό. Ακόμα και όταν 
η δική μου πίστη δεν ήταν αρκετή, 

Απο την Marie Alvero

Αυτός παρέμενε πιστός. Και επειδή ο 
Θεός είναι πιστός, μπορούμε να Τον 
εμπιστευτούμε πλήρως να επιτελέσει 
τις υποσχέσεις προς εμάς μέσα από τον 
Χριστό.

 
Η Marie Alvero είναι πρώην 
απόστολος στην Αφρική και το 
Μεξικό. Πρόσφατα ζει ευτυχι-
σμένη και απασχολημένη με 
τον σύζυγό της και τα παιδιά 
τους στο Κεντρικό Τέξας των 
ΗΠΑ. ■

Μήπως κι εσύ νοιώθεις φοβισμένος 
και αναζητάς την ειρήνη; Ο Ιησούς 
είναι ο Πρίγκιπας της Ειρήνης. Έδωσε 
τη ζωή Του ώστε εσύ να μπορείς να 
έχεις τη δική Του ειρήνη. Το μόνο 
που έχουμε να κάνουμε είναι να Τον 
δεχτούμε λέγοντας αυτή την απλή 
προσευχή:

Ιησού, Σε παρακαλώ έλα στην καρδιά 
μου και δώσε μου τη δική Σου ειρήνη, 
ελπίδα και αγάπη. Αμήν.1. Μάρκου 9:24

ΤΙ 
ΣΉΜΑΙΝΈΙ
ΈΜΠΙΣΤΈΥΌΜΑΙ 
Πολλοί Χριστιανοί συχνά 
αναφέρουν, «Πρέπει να έχεις 
πίστη», ή «Πίστη σημαίνει να γνωρί-
ζεις ότι ο Θεός θα το κάνει», ή «Όταν 
εμπιστεύεσαι σημαίνει ότι δεν φοβά-
σαι» ή άλλες τέτοιου είδους εκφράσεις 
που προσπαθούν να συνοψίσουν και 
να ορίσουν την έννοια της πίστης. 
Όμως εγώ, για να σας το πω ειλικρινά, 
δεν μπορώ να συσχετιστώ με κανέναν 
απ’ αυτούς τους ορισμούς.

Πρόσφατα, ενώ πίναμε καφέ με μια 
καλή μου φίλη, μου εκμυστηρεύτηκε 
τον θαυμασμό της για την πίστη μου 
και επίσης το πώς αυτή η ίδια δυσκο-
λευόταν να εμπιστευτεί τον Θεό για 
διάφορες καταστάσεις στη ζωή της. 
Έπρεπε να της πω βέβαια, πως το κάθε 
της ερώτημα και η κάθε μια αμφιβολία 
της ήταν και δικά μου επίσης.

Συχνά αγωνιώ με ερωτήματα του 
τύπου, «Πώς γνωρίζω ότι έχω την 
πίστη;» ή «Πώς μπορώ να πω ότι 
εμπιστεύομαι, όταν στην ουσία είμαι 
τόσο τρομαγμένη;» Όπως ο πατέρας 
του αγοριού που θεράπευσε ο Ιησούς 
είπε, «Πιστεύω, βοήθα με όμως να 
ξεπεράσω την απιστία μου!»1 θέλω και 
εγώ να έχω πάντα την πίστη, όμως δεν 
ξέρω πώς να το κάνω πάντα.

Το να εμπιστεύομαι τον Θεό όταν 
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Συνήθως ένα ημερολόγιο χρησιμοποιείται για να 
σε βοηθήσει να μην ξεχνάς διάφορα γεγονότα 
ή σημαντικές συναντήσεις και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης σαν ένα βασικό και κύριο 
σχεδιάγραμμα για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή 
σου. Υπάρχει ένα ξεχωριστό ημερολόγιο μόνο για 
σένα και Εγώ σε βοηθάω να το συμπληρώσεις με τα 
σχέδια που Με ευχαριστούν. Το ημερολόγιο της ζωής 
σου είναι γεμάτο από μοναδικά, αξιομνημόνευτα και 
υπέροχα γεγονότα.

Γνωρίζω πως μερικές φορές διερωτάσαι για μερικά 
απ’ τα γεγονότα που έχω επιτρέψει να συμβούν στη 
ζωή σου ή έχω επιτρέψει στη ζωή των γύρω σου. 
Παιδί μου, έχω τον λόγο Μου για ό,τι επιτρέπω, 
αν και θα υπάρξουν πολλά πράγματα που θα 
κατανοήσεις μερικώς σε αυτή τη ζωή και πρέπει να 
Με εμπιστευτείς γι’ αυτά.

Έτσι αν ο πρόσφατος μήνας δείχνει μαύρος και 
άραχνος, αν πήγαινα λιγάκι προς το μέλλον και 
σου έδειχνα το καλό που θα απέρρεε απ’ αυτές τις 
δυσκολίες, θα μπορούσες εύκολα να δεις ότι αυτές 
οι δύσκολες μέρες θα οδηγήσουν σε φωτεινές, 
ζεστές και ηλιόλουστες μέρες και ότι αυτά που θα 
αποκομίσεις απ’ όλα αυτά θα είναι ανεκτίμητα.

Έτσι μη φοβηθείς να Μου επιτρέψεις να σε 
βοηθήσω να συμπληρώσεις το ημερολόγιο της ζωής 
σου. Τα καλύτερα πράγματα συμβαίνουν σε εκείνους 
που Με εμπιστεύονται πλήρως και Με ακολουθούν 
γεμάτοι χαρά.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ 
ΔΙΚΗΣ ΣΟΥ ΖΩΗΣ 

Απο τον Ιησου με Αγαπη


