
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πέντε σημεία για 
οικονομική υπευθυνότητα

Μείωση χρέους και 
αύξηση πλούτου
Μπορείτε να καταφέρετε 
και τα δύο;

Δοκιμάστε τον Θεό
Προβείτε σαν να κατέχετε
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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
ο,τι καλύτερο 

Ίσως να έχετε ακούσει το γνωμικό από τον Αμερικανό 
χιουμορίστα Art Buchwald,1 «Τα καλύτερα πράγματα 
στη ζωή δεν είναι πράγματα». Κατά κάποιο τρόπο, αυτό 
το γνωμικό σκέφτομαι την κάθε φορά που πρόκειται 
να αγοράσω κάτι που είδα σε μια διαφήμιση ή πρόκει-
ται να ανταλλάξω μια οικιακή συσκευή για μια πιο και-
νούργια. Μερικές φορές ενδίδω, όμως αυτό το γνωμικό 

συνήθως με βοηθάει να αναλογιστώ λίγο περισσότερο για οτιδήποτε πρόκειται να 
αγοράσω.

Δεν είναι εύκολο να ζεις απλοϊκά σε έναν αιώνα όπως τον 21ο. Τόσες πολλές 
διαφημίσεις σε προτρέπουν να μη χάσεις αυτή ή εκείνη την προσφορά  και η ταχύ-
τητα με την οποία λαμβάνουν χώρα οι καινοτομίες σημαίνει ότι αυτό που αγόρα-
σες σήμερα, δεν θα σου κάνει για πολύ καιρό – και συχνά πριν ακόμα να μπορείς 
οικονομικά να το αντικαταστήσεις. Όμως το να πλημμυρίζουμε τις ζωές μας με 
πράγματα δεν πρόκειται να μας φέρει ικανοποίηση. «Η ζωή δεν εξαρτάται απ’ τα 
υπάρχοντα που κατέχεις»,2 είπε ο Κύριος απλά, πριν από δύο χιλιετίες.

Όπως και να έχει, τις περισσότερες φορές, η ευτυχία προέρχεται από τις απλές 
απολαύσεις, απολαύσεις οι οποίες μπορεί και να μας διαφύγουν όταν εμείς είμαστε 
απορροφημένοι με το περιττό ή όταν τις προσπερνάμε βιαστικά στην προσπάθειά 
μας να αποκτήσουμε περισσότερα πράγματα. Το μυστικό για μια πιο ευτυχισμένη 
ζωή είναι να μάθουμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε, ευχαριστώ-
ντας τον Θεό και χρησιμοποιώντας τις ευλογίες Του με σοφό τρόπο.3

Samuel Keating
Αρχισυντάκτης

Υ.Γ.: Αυτό το μήνα μαζί με όλες τις προσωπικές ιστορίες από τους διάφορους 
συνεργάτες, ελπίζω ότι θα βρείτε αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο το αναλυτικό 
άρθρο όσον αφορά την οικονομική διαχείριση στις σελίδες 4-7 όπως αυτή μπορεί 
να γίνει, βασιζόμενη πάνω σε Χριστιανικές αρχές.

1. 1925–2007
2. Λουκά 12:15
3. βλ. Φιλιππισίους 4:11-12

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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Πρόσφατα σκεφτόμουν για 
το πώς το χρηματιστηριακό κραχ 
στην Αμερική το 1929 διέλυσε το 
ένα μετά το άλλο όλα τα χρηματο-
οικονομικά συστήματα του κόσμου. 
Επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τράπε-
ζες κατέρρευσαν. Πολλοί έχασαν τη 
δουλειά τους και εκατομμύρια άνθρω-
ποι έμειναν άνεργοι με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί εκτεταμένη κοινωνική 
αναστάτωση. Αν και κάτι τέτοιο δεν 
ξανασυνέβη σε τέτοιο βαθμό, παρ’ όλα 
αυτά, υπήρξαν πάμπολλες μικρότερες 
οικονομικές κρίσεις οι οποίες προξέ-
νησαν οικονομική αναταραχή. 

Έτσι λοιπόν πώς μπορούμε να έχουμε 
μια διαρκή ασφάλεια σε έναν κόσμο 
τόσο οικονομικά ασταθή; Η απάντηση 
βρίσκεται στην πίστη και την εμπιστο-
σύνη στον Θεό, ο οποίος έχει υποσχεθεί 
να είναι πάντα μαζί μας, τόσο σε καιρούς 
αφθονίας όσο και σε καιρούς έλλειψης.   

Υπάρχουν πολλά παραδείγ-
ματα μέσα στη Βίβλο όπου ο Θεός 

ΈΝΑ ΣΊΓΟΥΡΟ ΘΈΜΈΛΊΟ

προμηθεύει με θαυματουργό τρόπο 
και μεριμνά για τους ανθρώπους Του. 
Όταν έβγαλε τους Ισραηλίτες από την 
Αίγυπτο και τους οδήγησε μέσα από 
την έρημο προς τη γη της επαγγε-
λίας,  ο Θεός τους προμήθευσε τροφή 
και νερό. Όταν πεινούσαν, τους έδωσε 
τροφή από τον ουρανό, αυτό που ονό-
μασαν μάνα. Όταν διψούσαν, έβγαλε 
νερό από έναν βράχο.1 Τα ρούχα τους 
και τα υποδήματά τους δεν εφθάρη-
σαν σε όλη τη διάρκεια που αυτοί βρί-
σκονταν στην έρημο!2

Μια άλλη φορά ήταν όταν υπήρξε 
λειψυδρία στο Ισραήλ την εποχή του 
προφήτη Ηλία. Ο Θεός καθοδήγησε 
τον Ηλία να έλθει και να ζήσει δίπλα 
σε ένα ρυάκι και έστειλε ακόμα και 
κοράκια για να του φέρνουν φαγητό! 
Όταν το ρυάκι τελικά στέρεψε λόγω 
της μεγάλης λειψυδρίας, ειπώθηκε 
στον Ηλία να μετακομίσει στην πόλη 
Σαρέπτα. Όταν μια χήρα υπάκουσε τον 
Θεό και μοιράστηκε το λίγο φαγητό 
που είχε με τον προφήτη, ο Θεός την 
ευλόγησε ώστε η τροφή της να μην 
στερέψει καθ’ όλη τη διάρκεια του 
λιμού.3

Μια φορά, όταν ο Ιησούς, οι μαθη-
τές Του, και τα πλήθη που τους 

ακολουθούσαν βρέθηκαν σε μια ερημιά, 
άρχισε να σουρουπώνει και δεν είχαν 
τίποτα για να φάνε. Οι μαθητές σκέφτη-
καν να πούνε στα πλήθη να πάνε στα 
κοντινά χωριά για να αγοράσουν λίγο 
φαγητό. Ο Ιησούς όμως τους ζήτησε 
να Του φέρουν το λιγοστό φαγητό που 
είχαν βρει – πέντε καρβέλια ψωμιά και 
δύο ψάρια. Στη συνέχεια ανέβλεψε στον 
ουρανό, τα ευλόγησε και τα έδωσε στον 
κόσμο. Πέντε χιλιάδες άνθρωποι όχι 
μόνο χόρτασαν αλλά και περίσσεψαν 
δώδεκα κοφίνια γεμάτα με ψωμιά και 
ψάρια!4

Η Βίβλος μας νουθετεί να μην ελπί-
ζουμε στα αβέβαια πλούτη ή την επί-
γεια ευημερία, αλλά να «ελπίζουμε στον 
ζωντανό Θεό, που μας τα δίνει όλα, 
πλούσια προς απόλαυση».5 Οι οικονο-
μικές προμήθειες του κόσμου μπορεί να 
στερέψουν, όπως έκανε και το ρυάκι την 
εποχή του Ηλία, όμως ο Θεός μπορεί να 
συνεχίσει να μεριμνά και να προμηθεύει 
για τα παιδιά Του.  

Ο Uday Paul ζει στην  
Μπανγκαλόρ της Ινδίας. 
Διδάσκει Αγγλικά και δίνει 
μαθήματα για Προσωπική 
Ανάπτυξη και Βελτίωση. ■

Απο τον Uday Paul

1. βλ. Έξοδος 16-17
2. βλ. Δευτερονόμιο 29:5
3. βλ. Βασιλειών Α’ 17
4. βλ. Ματθαίου 14:13-21
5. Τιμόθεου Α’ 6:17
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Κάποτε ένας πάστορας 
είχε πει, «Το να διαχειρίζεστε 
σωστά τα οικονομικά σας δεν είναι 
περίπλοκο. Ίσως να είναι δύσκολο, 
περίπλοκο όμως δεν είναι». Είναι 
δύσκολο, επειδή το να ζείτε σωστά 
οικονομικά είναι κάτι περισσότερο 
από το να εφαρμόζετε απλά και μόνο 
κάποια οικονομική τακτική και μερι-
κές διαχειριστικές τεχνικές. Το να 
κάνετε σωστή χρήση των οικονο-
μικών σας έχει και τις πνευματικές 
παραμέτρους του επίσης. Είναι σημα-
ντικό να έχετε μια θεοσεβή αντίληψη 
για τα χρήματα και να τα χρησιμο-
ποιείτε με το σωστό τρόπο. 

Το εδάφιο της Βίβλου «Η ρίζα 
όλων των κακών είναι η φιλαργυ-
ρία»1 συχνά έχει παρεξηγηθεί και έχει 
εκληφθεί να σημαίνει ότι το χρήμα 
είναι η ρίζα όλων των κακών. Όμως 
είναι η αγάπη των χρημάτων που 
είναι η ρίζα όλων των κακών και αυτό 

σίγουρα αληθεύει. Ελλοχεύει πραγ-
ματικός κίνδυνος όταν δίνουμε μια 
υπέρ το δέον σημασία στο χρήμα ή 
όταν το χρήμα το ίδιο μετατρέπεται 
σε μια πηγή ασφάλειας. Όπως πολ-
λοί άνθρωποι έχουν ανακαλύψει από 
προσωπική τους εμπειρία, η οικονο-
μική σιγουριά είναι προσωρινή ενώ η 
διαρκής σιγουριά υπάρχει μόνο στην 
πίστη στον Θεό.

Όπως και να έχει, χρειαζόμαστε 
χρήματα για να ζήσουμε, να φροντί-
σουμε τους αγαπημένους μας και τον 
κόσμο γύρω μας και να ευλογήσουμε 
τους άλλους, γι’ αυτό τον λόγο το 
ζήτημα των οικονομικών είναι μέρος 
της καθημερινότητας του καθενός μας.

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν 
σε αρκετά σημεία όσον αφορά τα οικο-
νομικά και τη σωστή τους διαχείριση. 
Αν αναζητάτε μια φόρμουλα να σας 
βοηθήσει να διαχειριστείτε με σοφό 
τρόπο τα οικονομικά σας, θα σας συνι-
στούσα να αρχίσετε με τα πέντε σημεία 
που αναφέρονται λίγο πιο κάτω.

Απο τον Peter Amsterdam

Όταν αναφέρεται το θέμα των χρη-
μάτων ή ακούτε όρους όπως «οικονο-
μική σταθερότητα» ή «αποταμίευση», 
ίσως να δυσανασχετείτε κάπως, ειδικά 
αν νοιώθετε καταβεβλημένοι από τις 
τυχόν προσπάθειες που έχετε κάνει 
για να βελτιώσετε την οικονομική σας 
κατάσταση. Ίσως και να είστε στριμωγ-
μένοι οικονομικά αυτή τη στιγμή. Ίσως 
να χρωστάτε. Ίσως να μην μπορείτε 
να σκεφτείτε πώς θα μπορέσετε να 
κάνετε αποταμίευση ή όση θα θέλατε 
να κάνετε, λόγω των τωρινών σας συν-
θηκών. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα 
να σας ενθαρρύνω με δύο ενισχυτικές 
σκέψεις.

Η πρώτη είναι: Με τη βοήθεια του 
Θεού, τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Η δεύτερη είναι: Οποιοσδήποτε 
στόχος, προσδιορισμένος από τον Θεό, 
μπορεί να επιτευχθεί … με ένα μικρό 
βήμα την κάθε φορά.

Έτσι λοιπόν αν έχετε να διανύσετε 
αρκετή απόσταση για να προσεγγί-
σετε τους οικονομικούς σας στόχους, 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Τιμόθεου Α’ 6:10
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αν πασχίζετε με χρέη ή αν νοιώθετε 
απογοητευμένοι ή ακόμα και απεγνω-
σμένοι όσον αφορά τα προσωπικά σας 
οικονομικά θέματα, θυμηθείτε αυτό: Η 
δύναμη του Θεού μπορεί να μετατρέ-
ψει το δικό σας «αδύνατον» σε δυνα-
τόν, συμπεριλαμβανομένων και των 
οικονομικών.

Με όλα αυτά κατά νου, ας ρίξουμε 
μια ματιά στα παρακάτω πέντε σημεία 
που είναι πρακτικά και θεμελιώδη για 
μια οικονομική υπευθυνότητα.

Μια αναγκαιότητα, όταν πρόκειται να 
διαχειριστείτε τα χρήματά σας, είναι 
το να έχετε ένα προϋπολογισμό και 
να τον τηρείτε. Το να τον τηρείτε δεν 
είναι καθόλου εύκολο, όμως είναι το 
κλειδί για οικονομική ισορροπία και 
πρόοδο.

Ο προϋπολογισμός σας αντιπρο-
σωπεύει το σχέδιο για το πώς θα ξοδέ-
ψετε τα χρήματά σας. Όπως λέει και ο 
Dave Ramsey, «Ένας προϋπολογισμός 
σημαίνει ότι κάποιος λέει στα χρήματά 
του που να πάνε αντί να διερωτάται 
που πήγαν». Δεν θα θέλετε στο τέλος 
του μήνα να κοιτάτε πίσω και να ανα-
ρωτιέστε, Μα πού πήγαν τα λεφτά;

Στην Κορινθίους Α’ 4:2 λέει, 
«Ζητείται ανάμεσα στους οικονό-
μους ο καθένας να βρεθεί πιστός». 
Σαν υπεύθυνοι των χρημάτων που μας 

έχει εμπιστευτεί ο Θεός, είτε λίγα είναι 
αυτά, είτε πολλά, θα πρέπει να έχουμε 
ένα έτοιμο σχέδιο για τα οικονομικά 
μας έξοδα και το αποθεματικό μας. 
Εκεί είναι που παίζει σπουδαίο ρόλο ο 
προϋπολογισμός. 

Η ζωή είναι γεμάτη έξοδα, όμως τα 
περισσότερα απ’ αυτά είναι τα συνη-
θισμένα έξοδα, τα οποία γνωρίζουμε 
ότι γίνονται, είτε εβδομαδιαία, είτε 
μηνιαία, είτε τετραμηνιαία είτε ετήσια. 
Κάθε τακτικό ή ημιτακτικό έξοδο θα 
πρέπει να καταλογίζεται στον προϋ-
πολογισμό σας. Βέβαια μερικές φορές, 
υπάρχουν και τα επείγοντα έξοδα που 
παρουσιάζονται και θα σας κάνουν 
να ξοδέψετε πάνω απ’ τον προϋπολο-
γισμό σας. Θα αναφερθούμε σ’ αυτό 
περισσότερο στο τέταρτο σημείο.

Όταν προετοιμάζετε έναν προϋπο-
λογισμό, να μερικές συμβουλές:

Προσδιορίστε το πραγματικό 
σας εισόδημα και βάλτε το όλο σε 
έναν προϋπολογισμό. Καταπιαστείτε 
με το εισόδημα πάνω στο οποίο 
μπορείτε να στηρίζεστε συνεχώς. Μην 
συμπεριλάβετε έξτρα εισοδήματα ή 
ετήσιες αμοιβές δώρων σαν μέρος του 
τακτικού σας εισοδήματος. Ξεκινήστε 
τον προϋπολογισμό σας με τα βασικά 
καθημερινά έξοδα, άλλες σημαντικές 
πληρωμές και κατόπιν λάβετε υπ’ όψιν 
τα χρήματα που περισσεύουν για να 
πληρώσετε χρέη και να βάλετε στην 
άκρη για επείγουσες περιπτώσεις και 
άλλες μακροχρόνιες ανάγκες.

Όταν υπολογίζετε τα έξοδα να 
είστε ρεαλιστές. Το να προσπαθείτε 
να ελαχιστοποιείτε τα πραγματικά 
έξοδα τα οποία δεν μπορούν να 
λιγοστέψουν, δεν σας βοηθάει 
καθόλου. Αν για παράδειγμα, δεν 
υπολογίσετε σωστά για όσα χρήματα 
χρειάζεστε για τρόφιμα ή καύσιμα, 
επειδή ελπίζετε να εξοικονομήσετε ή 
επειδή θέλετε να ξοδέψετε λιγότερα 
σε αυτές τις κατηγορίες, όμως οι 

 ΝΟΎΜΕΡΟ 1.
Κανετε εναν  

προϋπολογισμό 
και τηρήστε 

τον. 

υπολογισμοί σας δεν είναι ρεαλιστικοί, 
τότε θα καταλήξετε όπως και να ‘χει, 
να ξοδεύετε περισσότερα απ’ ό,τι 
έχετε βάλει στον προϋπολογισμό 
σας. Αυτό θα σας αγχώσει και θα 
έρθει σε αντίθεση με την όλη ιδέα του 
προϋπολογισμού. 

Προσαρμοστείτε σύμφωνα με την 
ανάγκη. Ελέγχετε τον προϋπολογισμό 
σας κάθε μήνα για να τον κρατάτε ενή-
μερο και να αποτιμάτε ποιές αλλαγές ή 
προσαρμογές πρέπει να γίνουν.

Κρατείστε αρχεία με τον τρόπο 
που διευκολύνει εσάς. Ο καλύτερος 
τρόπος για να κρατάτε ένα σύστημα με 
αρχεία είναι αυτό που σας διευκολύνει 
καλύτερα, είτε αυτό γίνεται με 
το να σημειώνετε σε χαρτί ή να 
χρησιμοποιείτε φακέλους ή με ένα 
τετράδιο.

Ο τρόπος για να μην χρωστάτε και να 
αποταμιεύετε χρήματα είναι αρκετά 
απλός: Μην ξοδεύετε περισσότερα 
απ’ ό,τι βγάζετε. Αυτός είναι ο 
αποκαλούμενος και «θεμελιώδης 
κανόνας της οικονομίας» και είναι 
ο μοναδικός τρόπος για να έχετε 
αρκετά χρήματα ώστε να καλύψετε 
τα έξοδά σας αλλά και να μπορείτε να 
αποταμιεύετε.

Υπάρχουν πολλά που μπορούν 
να μπερδέψουν τον κόσμο, όταν 

ΝΟΎΜΕΡΟ 2. 
Ξοδεύετε 

λιγότερα απο 
ό,τι βγάζετε.
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* Αποκομίστε τη χαρά και την ικα-
νοποίησή σας από τον Θεό και τις 
σχέσεις σας και όχι από τα πράγ-
ματα. Είναι στην ανθρώπινη φύση να 
θέλετε τα πιο τελευταία και καλύτερα 
νέα είδη, όμως όπως τραγουδούσαν 
και οι Μπητλς, «Τα λεφτά δεν μπο-
ρούν να μου αγοράσουν αγάπη». Ούτε 
μπορούν επίσης να αγοράσουν υγεία, 
γαλήνη, φιλία ή ικανοποίηση. 

* Πληρώστε με μετρητά ή με 
χρεωστική κάρτα. Έρευνες έχουν 
δείξει ότι είναι ευκολότερο να ξοδέψει 
κάποιος όταν ψωνίζει με πιστωτική 
κάρτα. Ο καθένας το σκέφτεται δύο 
φορές όταν δίνει τα πραγματικά 
μετρητά του, έτσι αν προσπαθείτε να 
σφίξετε τα οικονομικά σας, σκεφτείτε 
να χρησιμοποιείτε μετρητά.

* Οραματιστείτε την προσέγγιση 
των στόχων σας. Αν εργάζεστε για 
να βάλετε στην άκρη ένα χρηματικό 
πόσο για επείγουσες περιπτώσεις 
ή για μια ιδιαίτερη ανάγκη ή για να 
αποταμιεύσετε για κάτι ιδιαίτερο, 
κάθε φορά που αντιμετωπίζετε μια 
πιθανή αγορά ή οικονομική απόφαση, 
κρατείστε αυτόν τον οικονομικό στόχο 
σας στον νου. Αν η αγορά εκείνη, 
δεν πρόκειται να σας βοηθήσει να 
προσεγγίσετε τον στόχο σας, ρωτήστε 
τον εαυτό σας αν μπορείτε να τα 
καταφέρετε χωρίς να κάνετε εκείνη την 
αγορά.

* Απολαύστε τα απλά, δωρεάν 
πράγματα στη ζωή. Υπάρχουν τόσα 
πολλά και απολαυστικά πράγματα που 
δεν κοστίζουν χρήματα. Ερευνήστε και 
απολαύστε αυτά τα απλά πράγματα 
και δείτε πόσο νόημα και εμπλουτι-
σμό μπορούν να προσφέρουν αυτές οι 
«δωρεάν» δραστηριότητες και στιγμές 
με τους άλλους.2. Ματθαίου 6:33

Ο καλύτερος τρόπος να αποφύ-
γετε τα χρέη, είναι με το να ζείτε με 
αυτά που βγάζετε, αν όμως έχετε 
κάποιο χρέος, μην απογοητεύεστε. 
Ανεξάρτητα από το πόσο αποκαρ-
διωτική είναι η παρούσα κατάσταση 
ή πόσο καιρό θα χρειαστείτε, ο Θεός 
είναι ικανός να σας βοηθήσει να βγείτε 
από το χρέος.

Η αποπληρωμή κάποιου χρέους, 
είτε μικρό είναι αυτό, είτε μεγάλο, 
απαιτεί σχέδιο, δέσμευση και κάποιες 
θυσίες και ανάλογα με το ποσό του 
χρέους, ίσως να χρειαστείτε κάποια 
αρκετά δυναμική προσέγγιση με το 
σχέδιο που θα ακολουθήσετε. Αν ο 
στόχος σας είναι να αποταμιεύσετε 
χρήματα για το μέλλον σας, το να μην 
χρωστάτε έχει τεράστια σπουδαιό-
τητα, καθώς πολλά χρέη έχουν υψηλό 
επιτόκιο. Θα ήταν πολύ δύσκολο, αν 
όχι αδύνατο για σας το να ισχυροποι-
ήσετε την οικονομική σας κατάσταση 
και να αρχίσετε να αποταμιεύετε, αν 
έχετε υπέρογκα χρέη τα οποία πρέ-
πει να ξεπληρώσετε. Δεν χρειάζεται 
να αναφερθούμε στην ανακούφιση και 
την ελευθερία που θα νοιώσετε όταν 
ξεπληρώσετε τα χρέη σας.

πρόκειται να ζούνε σύμφωνα με 
αυτά που βγάζουν. Μερικά σημεία να 
έχουμε υπόψη είναι τα εξής:

* Ζείτε λιτά. Με το να είστε πρό-
θυμοι να κάνετε θυσίες σήμερα θα 
επωφεληθείτε αύριο.

* Μάθετε τη διαφορά ανάμεσα σε 
πολυτέλειες και ανάγκες. Οι ανάγκες 
και οι επιθυμίες μας είναι δύο διαφο-
ρετικά πράγματα και οι περισσότεροι 
επιτυχημένοι αποταμιευτές περιο-
ρίζουν τις αγορές τους εκείνες που 
εμπίπτουν στην κατηγορία της «επι-
θυμίας». Επιλέγουν να αποταμιεύ-
ουν και να δομούν μια μακροχρόνια 
οικονομική σταθερότητα αντί για τις 
πρόσκαιρες επιθυμίες ή που θα ήταν 
ωραία να το αποκτήσουμε αυτό και 
άλλες πολυτέλειες.

* Αναθεωρείστε τις συνήθειές σας 
και τις ρουτίνες σας. Πολλοί έχουν 
μία ή και περισσότερες δαπανηρές 
συνήθειες. Ίσως ένας καθημερινός 
καφές, μια υπέρμετρη επιθυμία για 
καινούργια υποδήματα ή το να τρώνε 
έξω. Αναλύστε όλες σας τις συνήθειες 
και τις ρουτίνες για να δείτε πού μπο-
ρείτε να κάνετε κράτει με σκοπό να 
παραμείνετε μέσα στο εισόδημά σας ή 
να μπορείτε να αποταμιεύετε.

* Αποφεύγετε τις παρορμητικές 
αγορές. Όταν πρόκειται να κάνετε 
μια πιθανή απρογραμμάτιστη αγορά, 
περιμένετε λίγες μέρες για να το σκε-
φθείτε ξανά, αν χρειάζεστε πραγ-
ματικά το προϊόν εκείνο ή όχι. Ένας 
καλός μου φίλος κάνει αυτό που απο-
καλεί ο «κανόνας των τριών ημερών». 
Για οποιαδήποτε σοβαρή αγορά, περι-
μένει τρεις μέρες για να πάρει την 
απόφασή του. Αυτό του δίνει χρόνο 
να καταλαγιάσουν τα συναισθήματά 
του και να αξιολογήσει καλύτερα τα 
πράγματα ώστε να είναι σίγουρος ότι 
αυτή η αγορά του είναι η καλύτερη 
επιλογή. 

ΝΟΎΜΕΡΟ 3. 
Αποφύγετε 

(ή ξεπληρώστε) 
τα χρέη.
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ΝΟΎΜΕΡΟ 4. 
Αποταμιεύστε. 
Αρχίστε με ένα 

χρηματικό ποσό 
για επείγουσες 

ανάγκες.

Στις παροιμίες 13:11 δηλώνεται ότι: 
«Αυτός που συνάγει με το χέρι του, θα 
αυξηθεί».

Η αποταμίευση είναι σημαντική. 
Ακόμα και αν έχετε ένα καλοσχηματι-
σμένο προϋπολογισμό και ζείτε με το 
εισόδημά σας, υπάρχουν σημαντικοί 
λόγοι για να αποταμιεύετε. Πιθανόν 
να παρατηρήσατε εκείνα τα ενθαρρυ-
ντικά λόγια στο παραπάνω εδάφιο απ’ 
τις Παροιμίες για εκείνον «που συνάγει 
με το χέρι του». Οτιδήποτε ποσό μπο-
ρείτε να αποταμιεύσετε αξίζει και αξίζει 
να αρχίσετε την αποταμίευση με την 
πρώτη ευκαιρία. 

Ένα αξιοσημείωτο σημείο όσον 
αφορά την αποταμίευση είναι η δημι-
ουργία ενός χρηματικού ποσού για 
επείγουσες καταστάσεις. Ο καθένας 
αντιμετωπίζει επείγουσες καταστάσεις 
και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζετε 
πότε θα εμφανιστούν αυτές.

Οι ειδικοί συνιστούν να έχετε ένα 
χρηματικό πόσο στην άκρη που θα 
μπορεί να καλύψει τις βασικές σας 
ανάγκες για τρεις έως έξη μήνες. Αυτό 
δεν θα κάλυπτε οπωσδήποτε όλο σας 
το προϋπολογισμό αυτούς τους τρεις 
έως έξη μήνες, αλλά μάλλον τις πιο 
βασικές σας ανάγκες, ώστε να μην 
χρειαστεί να δανειστείτε.

Ξεκινήστε με το να βάζετε σε αυτό 
το «ποσό για επείγοντα» λίγα χρή-
ματα κάθε μήνα. Ακόμα και αν βάλετε 
λίγα χρήματα κάθε μήνα, βαθμηδόν θα 

μεγαλώσει. Να θυμάστε αυτό το «λίγο-
λίγο» που αναφέρει στις Παροιμίες.

Αυτό το ποσό για επείγοντα δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τίποτα 
άλλο, εκτός από μια πραγματικά επεί-
γουσα κατάσταση. Οι λέξεις κλειδιά 
είναι «απρόσμενο» και «αναπόφευ-
κτο». Θα θέλατε το ποσό αυτό να 
υπάρχει όταν τα πράγματα γίνουν 
πραγματικά δύσκολα, όταν εσείς το 
χρειάζεστε πραγματικά. Αυτή είναι η 
αξία ενός ποσού για επείγοντα.

ΝΟΎΜΕΡΟ 5.
Δίνετε στον 

Θεό και τους 
άλλους.

Το να δίνετε στον Θεό και τους 
άλλους είναι μέρος μια υγιούς και 
οικονομικά ευλογημένης ζωής. Αν 
αυτή τη στιγμή παλεύετε οικονομικά 
ή προσπαθείτε να αποταμιεύσετε ώστε 
να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο ή ένα 
σπίτι, να δημιουργήσετε ένα ποσό για 
συντάξιμα χρόνια ή κάτι παρόμοιο, θα 
φαινόταν να ερχόταν σε αντίθεση, αν 
εσείς δίνατε μέρος από το εισόδημά 
σας στο έργο του Θεού ή σε αυτούς 
που το έχουν ανάγκη. Φυσικό είναι να 
σκεφτείτε, αυτά τα χρήματα τα χρειά-
ζομαι! Δεν μπορώ να δώσω τίποτα απ’ 
αυτά.

Να μερικά κείμενα από την Αγία 
Γραφή που τονίζουν την αξία του να 
δίνουμε στον Θεό και τους άλλους:

Οι μεν σκορπίζουν, και όμως έχουν 
περίσσευμα· οι δε είναι πενιχροί υπέρ 
το δέον, και όμως έρχονται σε στέρηση. 
— Παροιμίες 11:24

Όποιος σπέρνει πενιχρά, θα θερί-
σει επίσης πενιχρά, ενώ όποιος σπέρ-
νει απλόχερα, θα θερίσει επίσης πολύ 
καρπό. — Κορινθίους Β’ 9:6 

Δίνετε και θα σας δοθεί … γιατί με 
το ίδιο μέτρο που μετράτε θα μετρηθεί 
και για σας. — Λουκά 6:38 

Σαν Χριστιανοί, ευθύνη μας είναι 
να χρησιμοποιούμε τους οικονομικούς 
μας πόρους, με τρόπο που να δοξά-
ζετε ο Θεός. Το να δίνουμε στον Θεό 
και τους άλλους δεν είναι ένα σχέδιο 
γρήγορου πλουτισμού. Είναι μια προ-
σωπική δέσμευση ανάμεσα σ’ εσάς και 
τον Θεό που προσκαλεί τις ευλογίες 
Του στη ζωή σας, ευλογίες οι οποίες 
συχνά έρχονται σταδιακά αλλά με 
βεβαιότητα.

Οι πιο πολλοί από εμάς έχουμε 
αντιμετωπίσει ή θα αντιμετωπίσουμε 
καιρούς που θα δυσκολευτούμε οικο-
νομικά. Σαν Χριστιανοί, έχουμε την 
ευλογία να μπορούμε να εναποθέ-
τουμε τις ανάγκες μας, τις ανησυχίες 
μας και τις έγνοιες μας στον ουράνιο 
Πατέρα μας. Θέλει από εμάς να βασι-
ζόμαστε σε Αυτόν σε κάθε τομέα της 
ζωής μας, μαζί και τον οικονομικό. 
Όμως πρέπει να κάνουμε το μέρος μας, 
με το είμαστε σοφοί και προσεκτικοί 
υπηρέτες των οικονομικών μας και με 
το να Του λέμε τις ανάγκες μας μέσω 
της προσευχής. Σαν παιδιά Του, γνω-
ρίζουμε ότι μας αγαπά, νοιάζεται για 
εμάς και έχει υποσχεθεί να μας προ-
μηθεύσει. «Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία 
του Θεού και τη δική Του δικαιοσύνη, 
κι όλα αυτά θα σας προστεθούν».2

Ο Peter Amsterdam και η 
σύζυγός του, η Maria Fontaine, 
διευθύνουν τη Διεθνή 
Οικογένεια, μια Χριστιανική 
κοινότητα πίστης. ■
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ΜΕΊΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 
ΚΑΊ ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΛΟΥΤΟΥ
Απο την Ruth McKeague

1. βλ. το ποστ εδώ: “Debt Reduction 
and Guilt: Facing the Sabotage 
from Within.”

2. Η Ημέρα των Αναμνήσεων 
γιορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου 
στις περισσότερες χώρες για 
να υπενθυμίσει το τέλος των 
εχθροπραξιών του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου την ίδια 
ημερομηνία το 1918.

3. Λουκά 4:18
4. Γαλάτες 5:1
5. http://prudencedebtfree.com/

μια ατελή εικόνα της εμπειρίας. Ένας 
συνάδελφός μου που διαβάζει το 
μπλογκ μου και ο οποίος δεν είναι 
Χριστιανός μου είπε την προηγούμενη 
χρονιά, αφότου διάβασε το παραπάνω 
ποστ, «Είσαι ένα από τα λίγα άτομα 
που μπορούν να αναφέρονται στη 
Βίβλο χωρίς να με νευριάζουν». Αυτό 
μου δίνει κουράγιο να ασχοληθώ με το 
θέμα αυτό ξανά.

Φυσική και Οικονομική Ευρωστία  
Θυμάμαι μια φορά που άκουγα έναν 

Χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό ενώ 
οδηγούσα. Ο προσκεκλημένος ήταν 
ένας κύριος γύρω στα εξήντα, ο οποίος 
μιλούσε για φυσική ευρωστία και την 
ανάγκη που υπάρχει με το πέρασμα της 
ηλικίας για περισσότερες ασκήσεις με 
βαράκια στην καθημερινή γυμναστική 
αντί για ασκήσεις αντοχής της καρ-
διάς, με σκοπό να παραμείνεις δυνατός 
και υγιής. Πολλά άτομα τηλεφώνησαν 
στον ραδιοφωνικό σταθμό και κάποιος 
ρώτησε, «Σαν Χριστιανοί γνωρίζουμε 
πως έχουμε κληθεί να υπηρετούμε τους 
άλλους, έτσι πως μπορούμε να γίνουμε 
τόσο ιδιοτελείς ώστε να δικαιολογούμε 

Διαβάζοντας τα μπλογκ 
άλλων ατόμων που αντιμετω-
πίζουν χρέη, με βοηθά να κρατάω το 
σκεπτικό μου επικεντρωμένο στην ελά-
φρυνση του δικού μου χρέους. Όταν 
ξεφυλλίζω άρθρα που σχετίζονται με το 
πού βρισκόμαστε εμείς στο οδοιπορικό 
μας ώστε να ξεφορτωθούμε το δικό μας 
χρέος, συχνά δεν δίνω και τόση σημασία 
σε εκείνα που έχουν να κάνουν με επεν-
δύσεις και αποταμίευση. Υπάρχουν κοινά 
επικαλυπτόμενα σημεία στα γραπτά 
ανάμεσα στο θέμα της ελάφρυνσης χρέ-
ους και εκείνων που έχουν να κάνουν με 

την αύξηση του πλούτου και ενώ είμαι 
100% σύμφωνη, όσον αφορά την εξά-
λειψη του χρέους, μου είναι δύσκολο 
να δεχτώ οτιδήποτε έχει να κάνει με 
την αύξηση του πλούτου. Παρόλο που 
συσχετίζω την ελάφρυνση του χρέους 
με το να γίνω πιο υπεύθυνη, πειθαρ-
χημένη και ξεκάθαρη στους λογαρια-
σμούς μου, τείνω να συσχετίζω την 
αύξηση του πλούτου αποκλειστικά 
και μόνο με την απληστία και την 
ιδιοτέλεια. 

Πριν μερικά χρόνια, είχα γράψει σε 
ένα ποστ για το πώς εσφαλμένες ερμη-
νείες ορισμένων κειμένων της Βίβλου 
είχαν ριζώσει μέσα μου από παλιά, 
οδηγώντας με στο να συσχετίζω τα 
χρήματα και τους πλούσιους με οτιδή-
ποτε κακό.1 

Μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο 
θέμα να αναφέρεις τη Βίβλο όταν 
συζητάς κάποιο προσωπικό θέμα – 
όπως ένα προσωπικό χρέος – επειδή 
μπορεί να αποξενώσει τον ακροατή ή 
τον αναγνώστη. Όμως η ελάφρυνση 
του χρέους έχει πολλές βαθμίδες και 
με το να βάλεις στην άκρη την πνευμα-
τική του πλευρά μπορεί να προσδώσει 
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ΜΕΊΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 
ΚΑΊ ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΛΟΥΤΟΥ

το ξόδεμα μισής ή μιας ώρας σωματικής 
άσκησης για ευρωστία;» Αυτή η ερώ-
τηση με ενόχλησε. Μα και βέβαια πρέπει 
να φροντίσεις τον εαυτό σου αν πρόκει-
ται να γίνεις χρήσιμος σε κάποιον άλλον! 
Σκέφτηκα. Και πώς μπορείς να υπηρετείς 
τους άλλους αν αρχίσεις να χάνεις την 
καλή φυσική σου κατάσταση, να κινδυ-
νεύεις να αρρωστήσεις και να καθηλω-
θείς σε ακινησία;

Αυτή η έννοια έχει να κάνει με 
φυσική ευρωστία, έτσι τι με εμποδίζει 
απ’ το να αποδέχομαι τον ίδιο τρόπο 
σκεπτικού όσον αφορά την οικονομική 
ευρωστία; Με το να μην έχω χρέη 
και να κάνω αποταμίευση, θα έχω 
περισσότερη δυνατότητα στο να δίνω 
γενναιόδωρα στην εκκλησία μου, τις 
τοπικές φιλανθρωπίες και ακόμα και σε 
άλλες διεθνείς προσπάθειες, που είναι 
όλα τους καλά πράγματα και τα οποία 
θα ήταν πιο εύκολο να γίνουν  από 
άτομα που έχουν αποκτήσει κάποιον 
πλούτο. Και βέβαια πρέπει να φροντίζεις 
σωστά τα χρήματά σου αν πρόκειται να 
συνεισφέρεις οικονομικά στους άλλους!  
Πόσο γενναιόδωρος μπορείς να είσαι 
όταν είσαι βουτηγμένος στα χρέη;

Ημέρα Αναμνήσεων  
και Ελευθερίας

Την παραμονή της Ημέρας 
των Αναμνήσεων,2 συχνά 

ακούμε το μήνυμα για το ότι 
«Εκείνοι πέθαναν για την ελευθερία 

μας» και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ, 
επειδή τόσο ο πατέρας μου όσο και ο 
παππούς μου είχαν πολεμήσει. Είναι 
επίσης ένα ιδιαίτερα δυνατό μήνυμα 
για έναν Χριστιανό: Διαβάζουμε στα 
Ευαγγέλια ότι ο Χριστός υπηρέτησε 
και πέθανε «για να απελευθερώσει 
τους αιχμαλώτους».3

 Έψαξα την λέξη «ελευθερία» σε 
τρία διαφορετικά λεξικά (αντιλαμβά-
νομαι ότι αυτό δεν χρειαζόταν να γίνει) 
και στο καθένα, υπάρχουν δύο μέρη 
για τον ορισμό αυτής της λέξης:

1. έχω την δύναμη να καθορίσω μια 
πράξη

2. η κατάσταση του να μην είμαι 
έγκλειστος ή υπόδουλος

Η ελευθερία είναι ένα δώρο που 
οι περισσότεροι από μας χαραμίζουν. 
Είναι ένα δώρο που το υποτιμάμε με 
το να παίρνουμε αποφάσεις που μας 
καθιστούν υπόδουλους σε πράγματα 
όπως είναι οι εξαρτήσεις, ο υλισμός, η 
υπερηφάνεια, ο φόβος … και το χρέος. 
Έτσι λοιπόν πώς εκτιμούμε αυτό το 
δώρο και τις θυσίες που έγιναν γι’ 
αυτό; «Στην ελευθερία, λοιπόν, με την 
οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να 
μένετε σταθεροί, και μην υποβλη-
θείτε ξανά σε ζυγό δουλείας».4 Τιμάμε 

το δώρο της ελευθερίας με το να 
διάγουμε μια πλήρη ζωή, με το 
να είμαστε γεμάτοι ευγνωμοσύνη 
– και με το να «παραμένουμε 
σταθεροί» σε επαγρύπνηση για να 
την διατηρήσουμε. Αμέλεια σημαίνει 
ξαναγλιστράμε πίσω στην αιχμαλωσία 
για άλλη μια φορά.

Οικονομικό Μέλλον
Γνωρίζω πως η ελευθερία που απο-

κτάται από την οικονομική ευρωστία 
έχει τη δυνατότητα να κάνει καλό. Ο 
καιρός θα δείξει αν θα διατηρήσουμε 
την αναγκαία πειθαρχία για να διατη-
ρήσουμε τα πράγματα σε μια θετική 
κατεύθυνση αφού βγούμε από τα 
βαθειά νερά. Ο καιρός θα δείξει αν θα 
χρησιμοποιήσουμε την ολοένα αυξανό-
μενη οικονομική μας ελευθερία σωστά 
και γενναιόδωρα ή αν θα τη σπαταλή-
σουμε με ανόητο τρόπο.

Η ελπίδα μου είναι πως θα την ενα-
γκαλιστούμε και θα «παραμείνουμε 
σταθεροί» ώστε να τη διατηρήσουμε 
– επειδή προσωπικά δεν μου αρέσει η 
αιχμαλωσία. Έχουμε απελευθερωθεί για 
να ζήσουμε ελεύθεροι. Έτσι θέλω να ζω.

Η Ruth McKeague ζει στην 
Οττάβα του Καναδά και διδάσκει 
σε γυμνάσιο. Τα τελευταία έξη 
χρόνια, γράφει για το οδοιπορικό 
της βγαίνοντας από το χρέος 
στην ιστοσελίδα της, Prudence 
Debtfree.5 ■
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Μια πρόσφατη μελέτη από 
τον Charles Schwab έδειξε 
ότι αυτό που κάνει τα νοικοκυριά 
στις Ηνωμένες Πολιτείες να νοιώ-
θουν εύπορα είναι το χρηματικό ποσό 
των 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων και 
ότι όταν το ποσό αυτό είναι λίγο πάνω 
από το 1 εκατομμύριο τα κάνει να νοι-
ώθουν απλώς «άνετα». Δυστυχώς, 
αυτό σημαίνει πως μόνο το 10% του 
πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες 
νοιώθει «άνετα». Και μετά υπάρχουμε 
και εμείς οι υπόλοιποι! Και ανεξάρ-
τητα από το σε πιο φάσμα εμπίπτει το 
κάθε νοικοκυριό από άποψη εισοδήμα-
τος, σχεδόν το καθένα απ’ αυτά ανέ-
φερε ότι «πάντα χρειαζόταν και άλλα» 
και κάτι περισσότερο ακόμα. Σκεφτείτε 
τώρα και τη μεγαλύτερη πλειονότητα 
του παγκόσμιου πληθυσμού που δια-
βιεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου 
τέτοια ποσά θα θεωρούνταν τεράστιες 
περιουσίες, προσιτές μόνο στους πολύ 
εύπορους.

Ένα απ’ αυτά τα άτομα ήμουν 
κι εγώ, σκεπτόμενη διαρκώς ότι 

χρειαζόμουν όλο και κάτι περισσότερο. 
Προσπαθούσα να ανακαλύψω τρόπους 
ώστε να χειρίζομαι εγώ τα χρήματά μου 
αντί αυτά να χειρίζονται εμένα. Με λίγη 
αναζήτηση στη Βίβλο πήρα τη βοή-
θεια που χρειαζόμουν ώστε να βάλω τα 
οικονομικά μου σε μια καλύτερη θέση.
Να μερικά πράγματα που κάνει ξεκά-
θαρα η Βίβλος:
Τα χρήματά μου ανήκουν στον 
Θεό. 

Τα πάντα έρχονται από Σένα, και 
από τα δικά Σου δίνουμε σε Σένα! 
—Χρονικών Α’ 29:14 
Η αγάπη των χρημάτων οδηγεί σε 
δυστυχία και σε κίνδυνο. 

Αυτός που αγαπάει το ασήμι, δεν θα 
χορτάσει από ασήμι· ούτε από εισοδή-
ματα αυτός που αγαπάει την αφθονία· 
και τούτο είναι ματαιότητα!  
— Εκκλησιαστής 5:10
Επιλέξτε την αρετή και όχι την 
αφθονία.

Καλύτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος, 
παρά ο πλούτος που έχουν πολλοί ασε-
βείς. — Ψαλμός 37:16

Η γενναιοδωρία είναι μέρος της 
ευθύνης του να έχουμε χρήματα. 

Και αν κάποιος έχει την υλική ευχέ-
ρεια του βίου τού κόσμου και βλέπει 
τον αδελφό του να έχει ανάγκη, κλεί-
σει όμως τα σπλάχνα του απέναντί 
του, πώς η αγάπη τού Θεού μπορεί να 
μένει μέσα του; — Ιωάννη Α’ 3:17
Μην δανείζεστε απερίσκεπτα.

Αυτός που δανείζεται, είναι δούλος 
τού δανειστή. — Παροιμίες 22:7
Μην βάζετε πίστη στα χρήματα.

Στους πλουσίους αυτού τού κόσμου 
να παραγγέλλεις να μην υψηλοφρο-
νούν ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιό-
τητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό 
Θεό, που μας τα δίνει όλα, πλούσια, 
για απόλαυση. — Τιμόθεου Α’ 6:17

Βέβαια τα παραπάνω δεν είναι 
ο μοναδικός κατάλογος από εδά-
φια της Βίβλου, επειδή στην ουσία,  η 
Βίβλος αναφέρεται αρκετά στο θέμα 
των χρημάτων. Κάτι που έχει παρθεί 
κατά λανθασμένο τρόπο ότι αναφέρει 
ο Χριστιανισμός, είναι το ότι τα χρή-
ματα είναι κάτι το κακό και ότι ο Θεός 
είναι ενάντιος στην ευμάρεια. Αυτό 
δεν αληθεύει.

Τα χρήματα δεν είναι ούτε καλά 
ούτε κακά. Όμως το πώς τα χρησιμο-
ποιούμε ή τα κακομεταχειριζόμαστε, 
αποκαλύπτει τη φύση μας. Ο Λόγος 
του Θεού μας παρέχει τις αρχές για μια 
υγιή προσέγγιση στα οικονομικά. Με 
το να εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές, 
έχει βοηθήσει την οικογένειά μου να 
χειριστούμε καλύτερα τα χρήματά μας, 
είτε έχουμε έλλειψη είτε αφθονία.  

Η Marie Alvero είναι πρώην 
Χριστιανή απόστολος στην 
Αφρική και το Μεξικό. Σήμερα 
διαβιεί ευτυχισμένα με τον 
σύζυγό της και τα παιδιά τους στο 
Κεντρικό Τέξας των ΗΠΑ. ■

ΜΙΑ 
ΑΛΛΑΓΉ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ
Απο την 
Marie Alvero 
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«Όλα, μα όλα πάνε 
στραβά!» Αυτό μου το ξέσπασμα 
συνέβη μία μέρα αφότου είχα επισκε-
φτεί το Ορφανοτροφείο Κουρασάνι 
στο Νταρ ες Σαλαάμ στην Τανζανία, 
όπου μια ομάδα από τους εθελοντές 
μας συνεργάζονταν με το προσω-
πικό εκεί ώστε να ανεβάσουμε κάπως 
το επίπεδο διαβίωσης των παιδιών. 
Είχαμε αρχίσει βελτιώνοντας το επί-
πεδο υγιεινής στην κουζίνα και τους 
θαλάμους και βλέπαμε να γίνεται 
κάποια πρόοδος. Όμως φαινόταν πως 
πάντα μπορούσε να γίνει λίγη περισ-
σότερη πρόοδος. Καθώς αυξάνονταν 
ο κατάλογος με τις εργασίες, το ίδιο 
γινόταν και με τα απαιτούμενα υλικά 
και τις προμήθειες. Υπήρχε βέβαια 
και το θέμα με τα χρήματα. Πού θα 
βρίσκαμε αρκετούς χορηγούς για να 
βοηθήσουν με όλες τις ανάγκες που 
υπήρχαν; 

Ενώ τρώγαμε και συζητούσαμε το 
όλο εγχείρημα, ο νους μου πήγε ξανά 
στην κατάσταση του βρεφοκομείου 
και ένοιωσα μεγάλη απόγνωση – και 

από εκεί προήλθε και το ξέσπασμα 
«Όλα, μα όλα πάνε στραβά!»

Ένας από τους συνεργάτες μου 
χαμογέλασε και μου υπενθύμισε τη 
ζοφερή κατάσταση του ορφανοτρο-
φείου την πρώτη φορά που βρεθήκαμε 
εκεί. Κατόπιν μου υπενθύμισε τις πολ-
λές αλλαγές που είχαμε καταφέρει. 

Ένοιωσα τόσο ανόητη! Σίγουρα 
υπήρχαν πολλά που έπρεπε να γίνουν, 
όμως με το να σκεφτούμε και να εκτι-
μήσουμε για λίγο το πόσα είχαν γίνει, 
βοήθησε να βάλει τα πράγματα στη 
σωστή τους θέση. Αντί να νοιώθω 
εξουθενωμένη, ένοιωσα τόσο χαρού-
μενη με τις τόσες αλλαγές που είχαν 
συμβεί. Σιγά-σιγά αλλά σταθερά γίνο-
νταν πρόοδος.

Κατόπιν άκουσα τη φωνή του 
Θεού να μου λέει μέσα μου: Μα 
ποιος έχει το πάνω χέρι σε όλα αυτά; 
— Εγώ! Ποιος βλέπει την κατά-
σταση πιο ξεκάθαρα και γνωρίζει πώς 
να τη διορθώσει, εσύ ή Εγώ; — Εγώ 
βέβαια! Ποιος ήταν αυτός που ήλθε 
να σε ξελασπώσει κάθε φορά που 

Απο την Heidi Dansholm

αντιμετώπισες ‘απίθανες’ καταστά-
σεις στο παρελθόν; — Εγώ το έκανα! 
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι 
να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που 
κάνεις την κάθε μέρα και να συνεχί-
σεις να προσεύχεσαι. Εμπιστέψου Με, 
τα πράγματα θα διορθωθούν στην 
ώρα Μου!

Αυτό ήταν που έπρεπε να ακούσω. 
Ένοιωσα μέσα μου ένα κύμα ενέργειας 
και ανανεωμένης αποφασιστικότη-
τας. Μπορούσαμε να συνεχίσουμε να 
κάνουμε αυτό που μπορούσαμε, ένα 
πράγμα την κάθε φορά και να αφή-
σουμε τα υπόλοιπα στα χέρια του 
Θεού. Με τον Θεό μαζί μας, μπορού-
σαμε να το καταφέρουμε! 

Βέβαια, έτσι είναι και πολλά πράγ-
ματα στη ζωή. Πολλές φορές οι αντι-
ξοότητες και τα εμπόδια δείχνουν 
πάρα πολλά, αν όμως σταματήσουμε 
και κάνουμε για λίγο ένα βήμα προς 
τα πίσω, θα δούμε ξανά τον Θεό να 
είναι εκεί και να μας βοηθάει. Με τα 
δικά Του χέρια, τα πράγματα διορθώ-
νονται, δεν διαλύονται. ■

ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ
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Αφoύ έχετε ζητήσει κάτι 
από τον Θεό, κάνετε κάτι. Κάνετε 
πράξη την πίστη σας. Βάλτε πόδια στις 
προσευχές σας με το να βαδίσετε προς 
τον στόχο σας.

Όταν ήμουν πάστορας μιας εκκλη-
σίας στον Wagoner της Oklahoma, 
υπήρχε μια κοπέλα με το όνομα Έττα, 
που ήθελε πάρα πολύ να κάνει θεολο-
γικές σπουδές. Για δύο χρόνια προσευ-
χόταν για τα χρήματα να πληρώσει τα 
δίδακτρά της. Η κατάστασή της φαινό-
ταν απελπιστική. 

Ήρθε και με βρήκε και μου μιλούσε 
κλαίγοντας και γεμάτη απογοήτευση. 
Την ρώτησα αν πίστευε ότι ήταν 
θέλημα Θεού να πάει να σπουδάσει 
και μου απάντησε πως ήταν απολύτως 
σίγουρη ότι ήταν. 

«Τότε εγώ δεν θα περίμενα άλλο 
πια», της είπα. «Για δύο χρόνια ζητάς 
από τον Θεό τα χρήματα, όμως ποτέ 

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ 
ΤΟΝ ΘΕΟ

δεν έδειξες έμπρακτα ότι προσμέ-
νεις πράγματι απ’ Αυτόν να σου προ-
μηθεύσει κάτι τέτοιο. Αν πραγματικά 
πίστευες ότι Αυτός θα απαντούσε στην 
προσευχή σου και θα σου έδινε τα χρή-
ματα που χρειαζόσουν, τι θα έκανες;»

«Θα ετοίμαζα τα ρούχα μου, θα 
έστελνα μια επιστολή στη σχολή ότι θα 
πήγαινα και θα έπραττα ότι ήταν ανα-
γκαίο για να κλείσω τις υποθέσεις μου 
εδώ», απάντησε η Έττα. 

«Τότε αυτό ακριβώς θα έκανα κι 
εγώ αν ήμουν εσύ. Στηρίξου πάνω στην 
υπόσχεσή Του και ετοιμάσου, κάνε 
ό,τι καλύτερο μπορείς, λες και έχεις τα 
λεφτά στο χέρι. Αν κάποιος που εμπι-
στευόσουν, σου είχε υποσχεθεί τα χρή-
ματα, θα τους πίστευες, όμως ο Θεός 
ο Ίδιος υποσχέθηκε ήδη στον Λόγο 
Του, στους Ψαλμούς 37:4, να εκπληρώ-
σει την επιθυμία της καρδιάς σου. Τον 
πιστεύεις;»

«Τον πιστεύω! Θα το αποδείξω! Πάω 
σπίτι να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου. Η 
σχολή ανοίγει σε σύντομο χρονικό 

Απο την Virginia Brandt Berg 

1. Φιλιππισίους 4:19
2. βλ. Ιωάννη Α’ 5:14-15

διάστημα και πρέπει να βιαστώ». 
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η 

Έττα ποτέ δεν δίστασε. Πήγε και ετοι-
μάστηκε, γεμάτη αισιοδοξία ότι η 
Τράπεζα του Ουρανού θα άνοιγε τα 
παράθυρά της τη σωστή στιγμή.   

Μια μέρα πριν την υποτιθέμενη 
αναχώρησή της, μου τηλεφώνησε 
να μου πει ότι είχε ετοιμάσει τα προ-
σωπικά της πράγματα όμως δεν είχε 
βαλίτσα για να τα βάλει μέσα. Ενώ 
μιλούσαμε στο τηλέφωνο διεκδική-
σαμε την υπόσχεση της Γραφής, «Ο 
Θεός μου θα καλύψει και κάθε δική 
σας ανάγκη με τρόπο ένδοξο».1 

Μια ώρα αργότερα μου τηλεφώνησε 
μια φίλη. Μου είπε πως καθάριζε το 
σπίτι της και ανακάλυψε μερικά πράγ-
ματα τα οποία δεν χρειαζόταν πια και 
ήθελε να τα ξεφορτωθεί, μαζί και μια 
μεγάλη βαλίτσα. Αναρωτιόταν αν τη 
χρειαζόμουν.

«Εκπληρώνεις μια παραγγελία από 
τον ουρανό», της είπα χαμογελώντας, 
«μόνο έχεις τη λάθος διεύθυνση. Ο 
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Κύριος θέλει να στείλεις τη βαλίτσα 
αυτή στο σπίτι της Έττα».

Το επόμενο βράδυ, μερικοί από μας 
πήγαμε στον σιδηροδρομικό σταθμό 
να αποχαιρετήσουμε την Έττα που 
πήγαινε στο κολλέγιο. «Τα χρήματα 
δεν τα έχω ακόμα, γι’ αυτό δεν μπό-
ρεσα να αγοράσω το εισιτήριο», μου 
ψιθύρισε, «όμως δεν ανησυχώ στο 
ελάχιστο. Είμαι τελείως σίγουρη ότι 
ο Κύριος έχει ακούσει  την προσευχή 
και γνωρίζω ότι θα έχω αυτό που Του 
ζήτησα».2

Σκέφτηκα μέσα μου πως ίσως να 
είχε γίνει κάποιο λάθος κάπου. Μερικά 
μέλη της εκκλησίας, μου είχαν πει ότι 
θα συγκέντρωναν χρήματα για να βοη-
θήσουν την Έττα, όμως δεν μπορούσα 
να καταλάβω γιατί αυτή δεν είχε λάβει 
τα χρήματα ακόμα.  

Τότε ακούστηκε το σφύριγμα του 
τραίνου που πλησίαζε και είδα το 
μπροστινό φανάρι του στο βάθος. Ο 
χρόνος τελείωνε. Τι μπορούσα να πω; 

Ξαφνικά ένα από τα άτομα που 

είχαν συγκεντρώσει τα χρήματα 
ήρθε τρέχοντας. «Ήμουν στο γρα-
φείο μου όταν θυμήθηκα τα χρή-
ματα που μου είχαν δώσει οι άλλοι 
για την Έττα», είπε «Και να και 
μερικά ακόμα – από τη γυναίκα μου 
και εμένα». 

«Και να και μερικά ακόμα», είπε 
άλλος ένας φίλος που επίσης μόλις είχε 
έλθει να δει την αναχώρηση της Έττας.

«Έτοιμοι για επιβίβαση!» φώναξε ο 
σταθμάρχης. «Έτοιμοι για επιβίβαση!» 

«Έτοιμοι για επιβίβαση πάνω στις 
υποσχέσεις του Θεού!» είπα στην Έττα. 
«Αξίζει να πιστεύεις, έτσι δεν είναι;» 

«Μα είναι υπέροχο», αποκρίθηκε 
αυτή, «είναι τόσο υπέροχο το τι μπορεί 
να κάνει η πίστη!»

Η Virginia Brandt Berg (1886–
1968) ήταν Αμερικανίδα ευαγγε-
λίστρια και συγγραφέας. Διαβάστε 
περισσότερα για τη ζωή της 
και το έργο της στο http://
virginiabrandtberg.org. ■

Πάνω απ’ όλα, γνώριζε αυτό! Να 
είσαι προετοιμασμένος πάντα για 
τα δώρα του Θεού και να είσαι 
έτοιμος για ακόμα περισσότερα. 
Επειδή ο Θεός είναι χίλιες φορές 
πιο έτοιμος να δώσει από ό,τι είμα-
στε εμείς να δεχθούμε. — Meister 
Eckhart

Ο Θεός ποτέ δεν ζητά από τους 
ανθρώπους Του να επιτελέσουν 
κάτι χωρίς να τους υποσχεθεί ότι 
θα προμηθεύσει την κάθε τους 
ανάγκη. — Charles R. Swindoll 
(γεννημένος το 1934)

Ο Θεός δεν αγαπά τίποτα περισσό-
τερο από το να κρατά υποσχέσεις, 
να απαντά προσευχές, να κάνει 
θαύματα και να εκπληρώνει όνειρα. 
Αυτό είναι Αυτός. Αυτό κάνει Αυτός, 
Και όσο μεγαλύτερος ο κύκλος (της 
προσευχής), τόσο το καλύτερο, 
επειδή ο Θεός εκλαμβάνει όλη τη 
δόξα.  — Mark Batterson
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Ήταν ένα τυπικό πρωινό 
Δευτέρας και ο σύζυγός μου και 
εγώ είχαμε κατέβει στην πόλη όπου 
κάναμε δουλειές για το ανθρωπιστικό 
πρόγραμμα βοήθειας που είχαμε σε 
αρκετές χώρες των Βαλκανίων. Ήταν 
10 το πρωί και ήδη έκανε αρκετή 
ζέστη. Το απόγευμα υποτίθετο να έχει 
περισσότερη ζέστη, γι’ αυτό προσπα-
θούσαμε να τελειώσουμε ότι είχαμε να 
κάνουμε πριν το μεσημέρι.

Καθώς παρκάραμε το φορτηγάκι 
μας, μας πλησίασε κάποιος ζητώντας 
μας χρήματα και κάτι για να φάει 
– κάτι που είναι συνηθισμένο εδώ, 
μια και εκατομμύρια συνεχίζουν 
να προσπαθούν να ξεπεράσουν τα 
οικονομικά αποτελέσματα του εμφύλιου 
πολέμου στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990. Συνήθως προσπαθούμε να 
δίνουμε κάτι σε όσους μας το ζητάνε 
– λίγη ανθρωπιστική βοήθεια αν 
είχαμε μαζί μας ή λίγα χρήματα – όμως 
αυτή τη φορά δεν δώσαμε τη δέουσα 
προσοχή στο άτομο αυτό και με βιασύνη 
συνεχίσαμε το δρόμο μας.

Όταν επιστρέψαμε αργότερα, το ίδιο 
άτομο μας περίμενε εκεί, ανενόχλητο 
από την προηγούμενη αγένειά μας. Μια 
και το όχημά μας έχει ιταλικά νούμερα, 
μας είπε μερικές λέξεις στα Ιταλικά. 

ÐÏËÕÔÉÌÅÓ 
Απο την Anna Ranta 

Όταν του είπα ότι δεν ήμουν Ιταλίδα 
αλλά από τη Σκανδιναβία, άρχισε να 
μου μιλάει στα Δανέζικα. Ο σύζυγός 
μου κι εγώ αρχίσαμε να ψάχνουμε στο 
φορτηγάκι μας για να του δώσουμε κάτι 
και όταν μας άκουσε να συνομιλούμε 
στα Αγγλικά, μας μίλησε σε τέλεια 
Αγγλικά. Το άτομο αυτό δεν ήταν ένας 
τυπικός ζητιάνος.  

Μας εξήγησε ότι ήταν πρόσφυγας 
λόγω του πολέμου στην Κροατία, 
ήταν άστεγος και δεν είχε τίποτα. 
Αυτός και μερικοί φίλοι του ζούσαν 
στο πάρκο που βρίσκονταν απέναντι. 
Ένα μικρό γκαζάκι με μια κατσαρόλα 
για μαγείρεμα και τρεις αδέσποτοι 
σκύλοι δίπλα στο μέρος που κοιμόταν 
μαρτυρούσαν την ακρίβεια της 
ιστορίας του. Ο σύζυγός μου και εγώ 
νοιώσαμε άσχημα για τον τρόπο που 
είχαμε συμπεριφερθεί σε αυτόν τον 
προφανώς ευπρεπή και ευφυή άνθρωπο 
που περνούσε τόσο μεγάλες δυσκολίες 
ή που είχαμε φερθεί σε οποιονδήποτε 
άλλον με αυτόν τον τρόπο.

Οι τραγωδίες του πολέμου είχαν 
οδηγήσει αυτόν και τους φίλους του 
στην παρούσα κατάσταση, όμως όσο 
περισσότερο συζητούσαμε μαζί του 
τόσο περισσότερο αντιλαμβανό-
μασταν ότι είχαν προσαρμοστεί με 

αξιοθαύμαστο τρόπο στις πολύ μα 
πολύ δύσκολες συνθήκες, ζώντας σε 
ένα πρόχειρο κατάλυμα κάτω από τα 
δένδρα, κάνοντας μπάνιο ή πλένοντας 
τα ρούχα τους στον ποταμό Δούναβη 
που ήταν εκεί κοντά. 

Κοιτάξαμε μέσα στο φορτηγάκι 
μας και συγκεντρώσαμε μερικές προ-
μήθειες γι’ αυτόν και τους φίλους του 
– τρόφιμα, σαπούνι και είδη τουαλέ-
τας καθώς επίσης και λίγα Χριστιανικά 
περιοδικά – και υποσχεθήκαμε να τους 
φέρουμε και ρούχα την επόμενη φορά 
που θα ερχόμαστε στην πόλη.

Πόσο εύκολο είναι μερικές φορές 
λόγω της βιασύνης μας, να μας ξεφύ-
γουν αυτές οι πολύτιμες στιγμές, όταν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοη-
θήσουμε κάποιον που χρειάζεται βοή-
θεια. Όλοι μας έχουμε τόσα πολλά 
να προσφέρουμε στους γύρω μας και 
αυτοί έχουν τόσα να μας προσφέρουν, 
πολύ συχνά όμως η βιασύνη μας αυτή, 
μας εμποδίζει να δεχτούμε αυτήν την 
ευλογία.

Η Anna R anta είναι Χριστιανή 
απόστολος για 45 χρόνια και 
είναι η συγγραφέας του«Ζώντας 
μια Ασυνήθιστη Ζωή», διαθέ-
σιμο  στο The Book Patch. ■

ÓÔÉÃÌÅÓ
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Πάντα μου άρεσαν τα 
σκυλιά. Πάντα είχαμε σκύλο στο 
σπίτι μας και ακόμα και όταν υπηρε-
τούσαμε ως Χριστιανοί απόστολοι μαζί 
με τη σύζυγό μου, νοιώθαμε μέσα μας 
πως θα έπρεπε να έχουμε έναν σκύλο 
στο σπιτικό μας. Έτσι πήραμε ένα κου-
ταβάκι και ένα κολάρο.

Και όχι απλά ένα συνηθισμένο 
κολάρο, αλλά το καλύτερο που μπο-
ρούσαμε να βρούμε. Η αλήθεια είναι 
ότι όταν τον πήγαινα περίπατο το πρωί 
ή για να εξερευνήσουμε τις περιοχές 
γύρω μας το βραδάκι, με το ανοξεί-
δωτο κολάρο γύρω απ’ τον λαιμό του, 
μαζί με την χρυσοποίκιλτη πλακέτα 
που ανέφερε το όνομά του, συχνά έδει-
χνε καλύτερα ντυμένος από ό,τι εγώ. 

Δυστυχώς όμως, φαίνεται πως 
το σκυλάκι αυτό δεν είχε κατανοή-
σει το γεγονός ότι φορούσε ένα έξοχο 
κολάρο και δεν το ένοιαζε και τόσο να 
προσέχει τα επίγεια αγαθά του.

Το έχασε στη θάλασσα.
Του άρεσε πάρα πολύ να γρυλ-

λίζει και να γαυγίζει και  να ορμάει 
στον αφρό των κυμάτων ακόμα και 
αν ήταν πέντε φορές το ύψος του και 

ΕΠΊΓΕΊΑ 
ΑΓΑΘΑ

κάθε φορά έβγαινε με ένα θεόρατο 
σκυλίσιο χαμόγελο λες και έλεγε, τα 
κατάφερα τα κύματα, αφεντικό. Το 
είδες;

Μια μέρα όμως, έχασε το κολάρο. 
Αν και αυτό με στενοχώρησε πολύ, δεν 
μπορούσα να κάνω τίποτα και μια και 
δεν υπήρχε κατάστημα για ζώα εκεί 
κοντά, του περάσαμε ένα σχοινάκι 
γύρω απ’ τον καφετί λαιμό του.

Μέχρι που πέρασαν τρεις μέρες.
Εκείνη την ημέρα περπατούσα στην 

παραλία και προσευχόμουν στον Θεό. 
Δεν υπήρχε κάποιος άλλος εκεί, εκτός 
από έναν ηλικιωμένο ψαρά που ετοί-
μαζε τα δίχτυα του.

Όταν με είδε με χαιρέτησε και 
όταν τον πλησίασα πιο κοντά, μου 
χαμογέλασε. Ενώ με κοιτούσε με 
τα γαλανά και διορατικά γαλανά 
μάτια του με ρώτησε, «Δικό σου είναι 
αυτό;»

Έβγαλε κάτι από την τσέπη του και 
μου το έδειξε.

Το στόμα μου έμεινε ορθάνοιχτο. 
Ήταν το κολάρο του σκύλου μας.

«Το βρήκα ενώ ψάρευα», είπε 
αυτός. «Φαίνεται ακριβό».

Απο τον Koos Stenger

«Ναι, είναι», του είπα, σύξυλος. «Το 
έχασε στη θάλασσα πριν τρεις μέρες. Ω 
Θεέ μου σ’ ευχαριστώ! Μπορείς να φρο-
ντίσεις ακόμα και τις πιο ασήμαντες 
λεπτομέρειες της ζωής». 

«Ο Θεός», απάντησε ο ψαράς. «Τι 
σχέση έχει ο Θεός με το κολάρο αυτό;» 

«Κάτσε μια στιγμή», του είπα και «θα 
το συζητήσουμε».

Και εκείνη την ημέρα, ενώ εγώ ανα-
κάλυψα το κολάρο του σκύλου μου, ο 
άνθρωπος εκείνος έμαθε για τον Ιησού.

Ο Koos Stenger είναι ανεξάρτη-
τος συγγραφέας στην Ολλανδία. ■

Μόλις κάνετε τον Ιησού φίλο σας, 
Αυτός θα γίνει ένας παντοτινός σας 
φίλος. Αυτή η φιλία ξεκινά με το να 
πείτε την παρακάτω προσευχή:
Αγαπημένε μου Ιησού, Σε παρακαλώ 
έλα στη ζωή μου και γίνε φίλος μου για 
πάντα. Βοήθα με να βρω τον δρόμο μου 
στη ζωή με το να διαβάζω τον Λόγο 
Σου και να γνωρίζω Εσένα και βοήθα με 
να δείχνω αγάπη και καλοσύνη στους 
άλλους όπως θα το έκανες κι Εσύ. Αμήν.
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Ο Λόγος Μου περιέχει εκατοντάδες υποσχέσεις τις οποίες 
μπορείς να διεκδικήσεις εσύ. Καθώς διαβάζεις, αφομοιώνεις 
και διεκδικείς αυτές τις υποσχέσεις, θα πάρεις απαντήσεις 
στις προσευχές σου που θα κάνουν την πίστη σου να μεγα-
λώσει. Και ενώ συνεχίζεις να διαβάζεις, να αφομοιώνεις και 
να διεκδικείς τον Λόγο Μου, Εγώ θα συνεχίσω να απαντώ, 
να εμπνέω και να προμηθεύω.

Αυτό δεν πάει να πει ότι η πίστη σου ποτέ δεν θα λυγίσει 
ή ότι δεν θα έχεις δύσκολους καιρούς ξανά. Καθ’ όν χρόνο 
είσαι σε αυτόν τον παρόντα κόσμο, θα βιώνεις και καλούς 
και άσχημους καιρούς. Τα προβλήματα είναι ένα αναγκαίο 
κομμάτι της επίγειας ζωής, όμως ο σύνδεσμός σου μαζί Μου 
και η πίστη σου στην αγάπη Μου και τον Λόγο κάνουν 
όλη τη διαφορά στο πώς χειρίζεσαι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζεις.

ΑΛΗΘΙΝΑ 
ΠΛΟΎΤΗ

Απο τον Ιησου με Αγαπη


