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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
η απάντηση

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί μερικές προσευχές μας δεν 
παίρνουν απάντηση; Μήπως αναρωτηθήκατε κι εσείς 
όπως κι εγώ, γιατί φαίνεται ότι είναι οι δικές σας προ-
σευχές που δεν παίρνουν απάντηση;

Μια και πιστεύω στον Θεό, έχω προσευχηθεί για 
πολλά, πάρα πολλά πράγματα και έχω βιώσει απογο-
ήτευση όταν οι προσευχές μου δεν έχουν απαντηθεί 

μερικές φορές – τουλάχιστον με τον τρόπο που πρόσμενα ή έλπιζα εγώ.
Επίσης είμαι εξοικειωμένος με πολλές από τις συνηθισμένες ερμηνείες γιατί 

συμβαίνει αυτό και – όταν τα συναισθήματά μου παραμένουν εκτός – αυτές οι 
ερμηνείες βγάζουν νόημα. Άλλες φορές, παραδέχομαι πως οι συνηθισμένες εξη-
γήσεις για το γιατί η προσευχή μου «δεν απαντήθηκε» έπεφταν στο κενό και δεν 
έβγαζαν νόημα.

Πρόσφατα, έτυχε να διαβάσω ένα ποίημα που προσεγγίζει αυτό το ζήτημα από 
μια διαφορετική άποψη – μια που την βρήκα περισσότερο θετική και με άγγιξε 
προσωπικά. Νοιώθω ότι είναι αρκετά συναφές ώστε να αναφέρω το ποίημα αυτό 
στο σύνολό του. Ελπίζω να ενθαρρύνει κι εσάς επίσης.

Τόσο Πολύ Ευλογημένος1

Ζήτησα απ’ το Θεό δύναμη για να έχω επιτυχίες.
Έγινα αδύναμος, ώστε ταπεινά να μάθω να υπακούω.
Ζήτησα υγεία, ώστε να μπορώ να κάνω σπουδαία πράγματα.
Μου δόθηκε ασθένεια, ώστε να μπορώ να κάνω καλύτερα πράγματα.
Ζήτησα πλούτη, ώστε να είμαι ευτυχισμένος.
Μου δόθηκε φτώχεια, ώστε να μπορώ να γίνω σοφός.
Ζήτησα ισχύ, ώστε να με επαινούν οι άλλοι.
Μου δόθηκε αδυναμία, ώστε να νοιώθω την ανάγκη για τον Θεό.
Ζήτησα το καθετί ώστε να απολαύσω τη ζωή.
Μου δόθηκε ζωή, ώστε να μπορώ να απολαύσω το καθετί. 
Δεν πήρα τίποτα απ’ όσα ζήτησα, αλλά πήρα όσα έλπιζα.
Και ό,τι και αν έκανα εγώ, όλες μου οι αμίλητες προσευχές και ουσιαστικές ανά-
γκες εκπληρώθηκαν. 
Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους, τόσο πλούσια ευλογημένος.

Σαμουήλ Κήτινγκ
Αρχισυντάκτης

1. Από έναν άγνωστο βετεράνο του Εμφύλιου Πολέμου, όπως αυτό εμφανίζεται στο 
λόμπυ του Νοσοκομείο Σρέβεπορτ για βετεράνους, στην Καλιφόρνια.
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Μετά από τέσσερα χρόνια 
και 44 ώρες ταξίδι με το λεω-
φορείο, πήγαινα τελικά να δω την 
κόρη μου και τον γαμπρό μου μαζί 
και την εγγονούλα μου, τη μικρή μου 
Τζιοβάνα, για πρώτη φορά. Απ’ την 
πρώτη στιγμή μου έκλεψε την καρδιά 
– τόσο χαριτωμένη, τόσο έξυπνη και 
τόσο δραστήρια. Οι άλλοι παππούδες 
θα καταλάβουν τι εννοώ όταν λέω ότι 
η εγγονή μου είναι το πιο αξιολάτρευτο 
και υπέροχο κοριτσάκι που υπάρχει σε 
όλο τον κόσμο!

Μια μέρα, έπαιζε και έτρεχε πέρα-
δώθε κάνοντας και λίγη φασαρία σαν 
παιδί που είναι. Από τη μια στιγμή 
στην άλλη βρέθηκε απ’ το κρεβάτι 
όπου χοροπηδούσε, στο πάτωμα. 
Έδειχνε κάπως ξαφνιασμένη, ευτυ-
χώς όμως δεν είχε κτυπήσει. Κάθισε 
για λίγο στο πάτωμα με μια ανάμι-
κτη έκφραση από σοκ, δυσπιστία και 
ντροπή.

Μόλις σηκώθηκε, προσφέρθηκα να 
προσευχηθώ γι’ αυτήν, επειδή μετά από 

ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΑΣ

ένα τέτοιο πέσιμο ίσως και να πονούσε 
λίγο. Μόλις τελειώσαμε την προσευχή, 
η Τζιοβάνα άνοιξε διάπλατα τα μάτια 
της και να σου πάλι, η σπίθα επιθυμίας 
για παιχνίδι, έτοιμη να αρχίσει να χορο-
πηδάει και να παίζει. 

Λίγες μέρες αργότερα, ο πατέρας 
της που έπρεπε να πάει σε μια άλλη 
πόλη για κάνα δύο μέρες άρχισε να της 
λείπει. Όποτε ήταν δυνατόν, ο πατέ-
ρας της συνήθιζε να ασχολείται μαζί 
της καθημερινά μετά το γεύμα και όταν 
έλειψε, αυτό είχε στεναχωρήσει την 
μικρή Τζιοβάνα. Ένα βράδυ, η κόρη μου 
είπε στη Τζιοβάνα πως αντί να στενα-
χωριέται, θα έπρεπε να προσευχηθεί 
για τον πατέρα της να είναι καλά και 
έτσι αυτή δέχθηκε να προσευχηθούν 
μαζί. Αμέσως, από τη μια στιγμή στην 
άλλη, η έκφρασή της άλλαξε, από αυτή 
της ανησυχίας και της έλλειψης σε μια 
έκφραση γαλήνης και εμπιστοσύνης – 
και αμέσως άρχισε να παίζει ξανά. 

Η απλοϊκή της πίστης με έκανε να 
επαναξιολογήσω τη δική μου. Είναι 

Από την Βικτορια Ολιβετα 

ένα πράγμα, το να προσεύχεσαι και 
να εμπιστεύεσαι τον Θεό ότι Αυτός 
θα απαντήσει (είναι ο λόγος που προ-
σευχόμαστε έτσι κι αλλιώς) αλλά έχει 
διαφορά το να προσευχηθείς για κάτι 
και αμέσως να πάψεις να ανησυχείς 
γι’ αυτό που προσευχήθηκες, επειδή 
μέσα μας πιστεύουμε ότι πράγματι η 
απάντηση είναι καθ’ οδόν. Η Τζιοβάνα 
πίστευε πραγματικά, κι έτσι άρχισε να 
παίζει χαρούμενα πάλι.

Έτσι λοιπόν, γιατί να ανησυχούμε; 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε τη λύση 
της Τζιοβάνας στα προβλήματά μας και 
τις απογοητεύσεις μας. Απλά πρέπει να 
βάλουμε όλες μας τις έγνοιες στα χέρια 
του Θεού μέσω της προσευχής, να 
εμπιστευτούμε ότι Αυτός θα φροντίσει 
τα πράγματα και κατόπιν να μην ανη-
συχούμε καθόλου για το πότε ή το πώς 
θα έλθει η απάντηση. 

 
Η Βικτορια Ολιβετα είναι μέλος 
της Διεθνούς Οικογένειας 
στην Αργεντινή. ■
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ερωτήματα, όταν έχουμε προσευχηθεί 
τόσο σοβαρά και με τόση ειλικρίνεια, 
όμως τότε είναι που θα πρέπει να δεί-
ξουμε εμπιστοσύνη. Μου θυμίζει εκείνο 
το εδάφιο: «Επειδή, έχετε ανάγκη από 
υπομονή, για να κάνετε το θέλημα του 
Θεού, [προσευχόμενοι] και να λάβετε 
την υπόσχεση».2 

Πάρτε για παράδειγμα τη δική μου 
περίπτωση και πώς μετά από τόσα χρό-
νια προσευχής, συνεχίζω να έχω μια 
αποδυναμωτική κατάσταση με τα μάτια 
μου. Μήπως αυτό σημαίνει ότι οι προ-
σευχές μου πήγαν χαμένες ή ότι δεν 
έφεραν αποτέλεσμα; Μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω πως η απάντηση 
είναι ένα απόλυτο, αδιαμφισβή-
τητο, οριστικό όχι ότι δηλαδή 
δεν πήγαν χαμένες. Δεν είναι 
ούτε άχρηστες ούτε ανα-
ποτελεσματικές. Η Βίβλος 
μας λέει ότι «πολύ ισχύει η 
δέηση του πιστού».3 

Όταν βρίσκω τον χρόνο 
να κάνω μια παύση και να 
δω τα πράγματα απ’ την 
οπτική γωνία του Θεού, 
βλέπω μια περισσότερο 
ισορροπημένη εικόνα 
όσον αφορά τη δική μου 
κατάσταση. Όταν ανα-
φέρω ότι τα μάτια μου 
δεν έχουν θεραπευτεί 
ακόμα, αντιλαμβάνομαι 
ότι είναι μόνο ένα κομμάτι 
απ’ τη μεγαλύτερη εικόνα. 
Σίγουρα δεν έχω θεραπευ-
τεί «ολοκληρωτικά» ακόμα, 

ΑΞΙΟΠΟΙΏΝΤΑΣ 
THN 
ΠΡΟΣΕΥΧΉ

Από την 

Μ
αρια

 Φ
οντεϊν

Υπάρχουν πολλά παρα- 
δείγματα όταν προσευχό-
μαστε για άλλους και αυτοί είτε 
θεραπεύονται αμέσως είτε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Όμως βιώνουμε και 
περιπτώσεις όταν προσευχόμαστε για 
κάποιες πολύ σοβαρές ασθένειες ξανά 
και ξανά για μήνες ίσως και χρόνια 
και όμως δεν βλέπουμε τα αποτελέ-
σματα που ζητήσαμε. Τότε μπαίνουμε 
στον πειρασμό να αναρωτηθούμε τι 
να συνέβη. Μήπως δεν κάνουμε κάτι 
σωστά;

Αυτό που η Βίβλος αναφέρει όταν 
λέει να μην αποκάμνουμε κάνοντας το 
καλό1 σίγουρα ταιριάζει και στις προ-
σευχές μας όταν πρόκειται για μακρο-
χρόνιες ασθένειες. Ίσως να μπούμε 
στον πειρασμό να σκεφτούμε, Γιατί να 
χάνουμε τον χρόνο μας αφού οι προ-
σευχές μας δεν φέρνουν αποτελέσματα; 
Όμως όταν το κάνουμε αυτό, βλέ-
πουμε μόνο το τώρα και όχι την ευρύ-
τερη εικόνα που έχει κατά νου ο Θεός. 
Πρέπει να εμπιστευτούμε ότι Αυτός 
γνωρίζει τι θα αποφέρει το μέγιστο 
καλό. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι που 
επιζητάμε στην πραγματικότητα;

Βέβαια, είναι στην ανθρώπινη φύση 
μας, όταν δεν βλέπουμε τα αποτελέ-
σματα που προσμένουμε, να νοιώθουμε 
ηττημένοι, απεγνωσμένοι και γεμάτοι 

1. βλ. Γαλάτες 6:9
2. Εβραίους 10:36
3. Ιακώβου 5:16
4. βλ. Λουκά 17:12-19
5. βλ. Κορινθίους Β’ 5:7
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όμως έχω βιώσει παροδικές θεραπείες 
πολλές φορές.

Εάν εστιάσω πάρα πολύ στη σπου-
δαιότητα του να θεραπευτώ ολοκλη-
ρωτικά και μόνιμα, ελαχιστοποιώ και 
παραμελώ τα πολύ σπουδαιότερα 
πράγματα που έχει κάνει ο Θεός στη 
ζωή μου. Όταν δίνω τόση πολύ σπου-
δαιότητα στην πλήρη εξάλειψη της 
ασθένειας και μέσα απ’ τα δικά μου 
χρονοδιαγράμματα, τότε παύω να 
δίνω έμφαση στα υπέροχα πράγματα 
που έχει κάνει ο Θεός για εμένα όταν 
με θεράπευσε προσωρινά για σύντο-
μες χρονικές περιόδους ξανά και ξανά, 
όταν εγώ το χρειαζόμουν τόσο πολύ.

Συνεχίζω να προσεύχομαι για πλήρη 
θεραπεία, επειδή γνωρίζω ότι Αυτός 
μπορεί να το κάνει. Εντούτοις, Τον 
ευχαριστώ επίσης για το πώς μου έχει 
απαντήσει ήδη. Αν και υποφέρω από μια 
μακροχρόνια ασθένεια, Αυτός με φρο-
ντίζει καθημερινά σύμφωνα με τις ανά-
γκες μου και ακριβώς όπως ταιριάζει 
στην περίπτωσή μου. Στην πραγματι-
κότητα, η ασθένεια αυτή μου έχει κάνει 
τόσο καλό για τόσο καιρό, επειδή με 
έχει κάνει να βιώσω επανειλημμένα το 
άγγιγμα της θεραπείας Του. Εκείνες τις 
φορές που ο Ιησούς βελτίωσε παροδικά 
την κατάσταση με τα μάτια μου, ώστε 
να μπορέσω εγώ να εκπληρώσω κάποιο 
καθήκον που είχα ή κάποια ιδιαίτερη 
ανάγκη που υπήρχε, ενίσχυσε την πίστη 
μου στη θεραπεία ακόμα περισσότερο 
απ’ ό,τι αν είχα θεραπευτεί πλήρως 
απ’ την αρχή. Οι φορές που με άγγιξε 
Αυτός, δεν ήταν η πλήρης, ούτε και η 

Στην πραγματικότητα η προσευχή 
δεν είναι για να επηρεάσει τον Θεό, 
αλλά μάλλον για να αλλάξει τη φύση 
εκείνου που προσεύχεται. 
— Σορην  Κιέργκαντ (1813–1855)

Η χαρά που δίνουν οι απαντήσεις 
στις προσευχές, δεν περιγράφεται, 
ενώ η ώθηση που προσφέρουν στην 
πνευματική μας ζωή είναι εξαιρετικά 
σπουδαία. 
— Τζιόρτζ Μιούλλερ (1805–1898) 

«ολοκληρωτική» θεραπεία, όμως πάντα 
είχα τη θεραπεία που Αυτός γνώριζε ότι 
χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή! Αυτός με 
θεραπεύει τις φορές εκείνες που εγώ το 
χρειάζομαι περισσότερο.

Αυτή η μακροχρόνια πάθηση με τα 
μάτια έχει συνεχίσει να μου αποφέρει 
σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή μου 
απ’ ό,τι αν εγώ είχα θεραπευτεί πλήρως 
απ’ την πρώτη φορά. Ο Θεός χρησιμο-
ποίησε όλες τις προσευχές για τη θερα-
πεία μου και διοχέτευσε την ισχύ τους 
σε τόσα πολλά καλά πράγματα. Με 
το να μην θεραπευτώ ακόμα πλήρως, 
είναι μια απάντηση στις προσευχές μου, 
επειδή με βοήθησε να μάθω να εξαρτώ-
μαι απ’ Αυτόν και επίσης να έχω συμπό-
νια για τους άλλους.

Μερικές φορές, η άμεση θεραπεία μπο-
ρεί και να μην αποφέρει το περισσότερο 
καλό. Αναλογιστείτε τους δέκα λεπρούς, 
πώς καθώς πήγαιναν,  θεραπεύτηκαν. 
Εννέα απ’ αυτούς ήταν τόσο απορροφη-
μένοι απ’ την άμεση θεραπεία τους ώστε 
αναχώρησαν χωρίς καν να γυρίσουν να 
ευχαριστήσουν τον Ιησού.4 Όταν το συλ-
λογίζομαι αυτό, μου δίνει ενθάρρυνση, 
το ότι δηλαδή δεν έχω θεραπευτεί πλή-
ρως και με έχει βοηθήσει να συνεχίσω να 
βαδίζω περισσότερο διά πίστεως και όχι 
δια όψεως5 και να ευχαριστώ τον Θεό για 
τις φορές εκείνες που με θεράπευσε.

Η Μαρια Φοντεϊν και ο σύζυγός 
της, Πητερ Αμστερνταμ είναι 
διευθύνοντες της Διεθνούς 
Οικογένειας, μιας Χριστιανικής 
κοινότητας πίστης. ■

Προσεύχομαι επειδή δεν μπορώ να 
τα καταφέρω μόνος μου, νοιώθω την 
ανάγκη για βοήθεια. Προσεύχομαι 
επειδή νοιώθω την ανάγκη να προ-
σευχηθώ κάθε στιγμή, είτε ξύπνιος 
είτε κοιμώμενος. Δεν αλλάζει τον Θεό. 
Αλλάζει εμένα. 
—  Κ. Σ. Λουϊς (1898–1963)
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Όλες οι σχέσεις απαιτούν χρόνο, και η σχέση 
με τον Θεό, αν και από πολλές απόψεις, δεν μοιάζει με τις 
άλλες σχέσεις, δεν παύει να είναι συμβατή με τους κανόνες 
των άλλων σχέσεων. Η Βίβλος είναι πλήρης από παραλλη-
λισμούς για να μας βοηθήσει να συλλάβουμε το νόημα της 
σχέσης μας με τον Θεό. Για παράδειγμα, ο Χριστός απεικονί-
ζεται ως ο γαμπρός και η Εκκλησία απεικονίζεται ως η νύφη. 
… Μια τέτοιου είδους στενής σχέσης απαιτεί χρόνο μεταξύ 
των δύο. Μια άλλη σχέση είναι αυτή του γονέα και του παι-
διού. Οι στενές οικογενειακές σχέσεις είναι εκείνες κατά 
τις οποίες, παιδιά και γονείς έχουν ιδιαίτερο «προσωπικό» 
χρόνο μαζί. Με το να περνάμε χρόνο με κάποιο αγαπημένο 
μας άτομο μας παρέχει την ευκαιρία να αρχίσουμε να γνω-
ρίζουμε πραγματικά το άτομο εκείνο. Το να αφιερώνουμε 
χρόνο στον Θεό μόνοι μας μαζί Του είναι το ίδιο. Όταν βρι-
σκόμαστε μόνοι με τον Θεό, ερχόμαστε κοντύτερα σ’ Αυτόν 
και Τον γνωρίζουμε με έναν διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι όταν 
βρισκόμαστε μαζί με άλλους σαν μια ομάδα.

Ο Θεός επιθυμεί να έχει αυτό τον «ιδιαίτερο χρόνο» 
μαζί μας. Θέλει να έχει μια προσωπική σχέση μαζί μας. Μας 

δημιούργησε ως ατομικές οντότητες, όταν μας «μόρφωνε» 
μέσα στη κοιλιά της μητέρας μας.1 Ο Θεός γνωρίζει και τις 
παραμικρές λεπτομέρειες της ζωής μας, όπως τον αριθμό απ’ 
τις τρίχες της κεφαλής μας.2 Γνωρίζει ξεχωριστά το καθένα 
σπουργίτι και «από πολλά σπουργίτια έχετε εσείς περισσό-
τερη αξία».3 Μας προσκαλεί να έλθουμε κοντά Του και να 
Τον γνωρίσουμε.4 Όταν επιθυμούμε να γνωρίσουμε τον Θεό 
με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θα Τον αναζητάμε από νωρίς5 και 
θα περνάμε χρόνο μαζί Του. Θα είμαστε σαν την Μαίρη, στα 
πόδια του Ιησού προσέχοντας σε αυτά που λέει.6 Θα πεινάμε 
και θα διψάμε για δικαιοσύνη και θα χορτάσουμε.7 …

Στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε το Θεό να καλεί προ-
φήτες να Τον πλησιάσουν ο καθένας τους προσωπικά. Ο 
Μωυσής συναντά τον Θεό μόνος του στην καιόμενη βάτο 
και κατόπιν στο Όρος Σινά. Ο Δαβίδ, του οποίου οι πολλοί 
ψαλμοί αντικατοπτρίζουν τη στενή του σχέση με τον Θεό, 
επικοινωνεί με Αυτόν ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από τον 
Σαούλ.8 Η παρουσία του Θεού περνά δίπλα από τον Ηλία 
ενώ αυτός ήταν στη σπηλιά. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς 
περνά χρόνο με τον Θεό μόνος Του.9 Στην ουσία ο Ίδιος ο 
Ιησούς μας διδάσκει να προσευχόμαστε στον Θεό ιδιαιτέρως 
μερικές φορές: «Εσύ όμως, όταν προσεύχεσαι, είσελθε στο 
απόμερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις τη θύρα σου, προ-
σευχήσου στον Πατέρα σου που είναι στα κρυφά».10 … 

Με το να αφιερώνουμε χρόνο μόνοι μας με τον Θεό, 
αφαιρεί απ’ τον νου μας κάθε περισπασμό ώστε να μπορούμε 
να συγκεντρωθούμε σε Αυτόν και να  ακούσουμε τον Λόγο 
Του. Με το να παραμένουμε κοντά Του, απολαμβάνουμε 
εκείνη τη στενή επικοινωνία στην οποία μας προσκαλεί 
Αυτός και έτσι μαθαίνουμε να Τον γνωρίζουμε πληρέστερα. 

Αυτό το άρθρο είναι χορηγία απ’ το  
www.GotQuestions.org. ■

1. βλ. Ψαλμός 139:13
2. βλ. Λουκά 12:7
3. Ματθαίου 10:31
4. βλ. Ησαΐα 1:18, Αποκάλυψη 22:17, Άσμα Ασμάτων 4:8
5. βλ. Ψαλμός 63:1
6. βλ. Λουκά 10:39
7. βλ. Ματθαίου 5:6
8. βλ. Ψαλμός 57
9. βλ. Ματθαίου 14:13, Μάρκος 1:35, Μάρκος 45-46, Μάρκος 

14:32-34, Λουκά 4:42, Λουκά 5:16, Λουκά 6:12, Λουκά 9:18, 
Ιωάννη 6:15

10. Ματθαίου 6:6

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ 
ΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ;

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας 
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Τη δεύτερη μέρα στη νέα 
μου δουλειά, ο νέος μου προϊστά-
μενος, μου δίνει τον προσωπικό του 
υπολογιστή και μου λέει: «Θα ήθελα 
να περάσεις στον υπολογιστή μου το 
πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα 
που βασίζεται στο Ιντερνέτ».

Βρισκόμουν σε μια ξένη χώρα, 
πλαισιωμένος από συνεργάτες που 
μιλούσαν μια ξένη γλώσσα και σαν 
νέος τεχνικός υπολογιστών, μου ήταν 
μια πρόκληση να μάθω ό,τι είχε να 
κάνει με το νέο μου εργασιακό περι-
βάλλον, να κατανοήσω τους τεχνικούς 
όρους σε μια άλλη γλώσσα, ενώ συγ-
χρόνως να διαχειρίζομαι αναπόφευκτα 
προβλήματα που υπερέβαιναν το επί-
πεδο των εμπειριών μου.

Έτσι πήγα στο γραφείο μου, άρχισα 
να κάνω αντίγραφα ασφαλείας όλων 
των αρχείων και των ρυθμίσεων του 
συστήματος, δημιουργώντας συγχρό-
νως και ένα σχέδιο ενεργειών. Ήταν 
η πρώτη φορά που δούλευα πάνω 
σε αυτό το είδος τεχνολογίας Cloud 
(Νέφους) και δεν χρειάστηκε πολύ για 
να αντιληφθώ ότι αυτό που μου είχε 
ανατεθεί ήταν περισσότερο περίπλοκο 
απ’ ό,τι προσδοκούσα. Υπήρχαν ορι-
σμένα θέματα με τη συμβατότητα και 

την ασφάλεια, δεν υπήρχε απευθείας 
τρόπος να μεταφέρεις τους φακέλους 
μεταξύ των νέων και των παλαιών λει-
τουργικών συστημάτων, συν το γεγονός 
ότι το νέο λειτουργικό σύστημα δεν θα 
μπορούσε να συνδεθεί με τον εκτυπωτή  
του γραφείου μας χωρίς ένα ειδικό 
λογισμικό.

Μετά από κάνα-δύο ώρες έρευνας 
για λύσεις και μελέτης του δικτύου της 
εταιρείας, ήταν ώρα για να κλείσει το 
γραφείο και εγώ είχα ακόμα πολλά να 
κάνω. Άρχισα να ανησυχώ για το πόση 
ώρα θα χρειαζόταν η όλη διαδικασία και 
αν το τελικό αποτέλεσμα θα εκπλήρωνε 
τις προσδοκίες. Είπα από μέσα μου μια 
προσευχή ζητώντας απ’ τον Ιησού να με 
οδηγήσει στη σωστή επίλυση.

Θα έχεις τελειώσει αύριο το πρωί στις 
10! Ψιθύρισε η φωνή Του στην καρδιά 
μου.

Στις 10;  Ρώτησα εγώ.  Ακουγόταν 
εξωπραγματικό.

Θα  έχεις τελειώσει αύριο το πρωί στις 
10! Επανέλαβε ο Ιησούς.

Ειλικρινά, άρχισα να αναρωτιέμαι αν 
ο Ιησούς κατανοούσε πλήρως τις προ-
κλήσεις με τις νέες τεχνολογίες. Όπως 
και να ‘χει αποφάσισα να δω τι θα γινό-
ταν την επόμενη μέρα.

Πίσω στο γραφείο το επόμενο πρωί, 
πήρα μια βαθειά ανάσα, προσευχήθηκα 
για καθοδήγηση και κατόπιν ξεκίνησα 
τον υπολογιστή. Πριν περάσει λίγη 
ώρα, ανακάλυψα μια λύση που μου ήταν 
άγνωστη την προηγούμενη μέρα.

Στις 10 το πρωί, είχα τελειώσει. 
Όλοι οι φάκελοι είχαν φορτωθεί και δεν 
υπήρχαν πια θέματα συμβατότητας. Αν 
και δεν ήμουν σίγουρος γιατί ή πώς,  
μπόρεσα επίσης και να εκτυπώσω. Ένας 
συνάδελφος εκεί, μου είπε ότι θα πέρ-
ναγε τις πιστοποιήσεις ασφαλείας, ενώ 
ο προϊστάμενος με ευχαρίστησε για τη 
δουλειά που έκανα.

Τέτοιου είδους εμπειρίες με πείθουν 
ότι ο Θεός ενδιαφέρεται προσωπικά για 
το τι συμβαίνει στην καθημερινή μου 
ζωή. Και όταν εμείς σιγούμε τον πολυά-
σχολο νου μας και βρίσκουμε τον χρόνο 
να ακούσουμε, ο Θεός μπορεί να μιλή-
σει απευθείας στην καρδιά μας, δίνο-
ντας μας γαλήνη και ειρήνη.

Ο Λη Ληαν είναι διπλωματούχος 
τεχνικός υπολογιστών και 
εργάζεται ως επικεφαλής στη 
Διαχείριση Συστημάτων και 
Γραφείων ενός ανθρωπιστικού 
οργανισμού στην Αφρική. ■

ÅÐÉËÕÓÇ 
ÐÑÏÂËÇÌÁÔÙÍ ÌÅ ÔÇÍ 
ÂÏÇÈÅÉÁ ÔÏÕ ÈÅÏÕ 

Απο τον Λη Ληαν  

Εγώ θα σε καθοδηγήσω, 
(λέει ο Κύριος)  και θα σε 
διδάξω τον δρόμο, στον 
οποίο πρέπει να περπατάς· 
θα σε συμβουλεύω και θα 
σε προσέχω. — Ψαλμός 
32:8
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Μυστικά της
προσευχής
Απο τον 
Γκαμπριελ Γκαρσια Βλαντιβιεσο

Στο βιβλίο του A Year of Living 
Prayerfully (Ένας Χρόνος Ζώντας με 
Προσευχή), ο Τζάρεντ Μπροκ περι-
γράφει με έναν χιουμοριστικό αλλά 
εύστοχο τρόπο τα ταξίδια του σε όλο 
τον κόσμο για να δει πώς προσεύχο-
νται οι διάφοροι πιστοί – πρακτικές, 
μεθόδους, συνήθειες και τρόπους. 
Εκτός από το να συνθέσει απλώς 
έναν κατάλογο με είδη και τρόπους 
προσευχής, ήθελε επίσης να βιώσει ο 
ίδιος, ολοκληρωμένα, την προσευχή 
απ’ τις διάφορες οπτικές γωνίες και 
δογματικές θέσεις. Έτσι μαζί με την 
σύζυγό του αφιέρωσαν μια ολόκληρη 
χρονιά σ’ αυτή την προσπάθειά τους.

Ανάμεσα στους τόπους που επι-
σκέφτηκε, ταξίδεψε στα εξής μέρη:
• Οντάριο του Καναδά, όπου ένας 
ειδικός στις στρατηγικές της προσευ-
χής, του ανέφερε για τις εντυπωσιακές 
απαντήσεις που είχε λάβει στις προ-
σευχές του.

1. Κορινθίους Α’ 16:14
2. Ψαλμός 66:18-19
3. Ματθαίου 6:7-8
4. Ιερεμίας 29:13
5. Δανιήλ 9:18
6. Ιακώβου 1:6
7. Μάρκος 11:25
8. Ιωάννη Α’ 3:22
9. Ιακώβου 4:3
10. Ιωάννη Α’ 5:14

μια σχέση που εσύ επιδιώκεις.
• Όρος Άθως στην Ελλάδα, όπου 
οι Ορθόδοξοι μοναχοί θεωρούν την 
προσευχή ως την υπέρτατη τέχνη 
και υπέρτατη επιστήμη ενώ αντλούν 
έμπνευση από την απλή διαβίωση και 
τις επαναλαμβανόμενες προσευχές.
• Ισπανία, όπου βυθίστηκε στον 
μυστικισμό.

• Νέα Υόρκη, όπου έμαθε τις παρα-
δόσεις των Ορθόδοξων Εβραίων για 
την προσευχή.
• Ιερουσαλήμ, όπου επισκέφτηκε 
διάφορες τοποθεσίες και εκκλησίες 
και έμαθε για την παραδοσιακή και 
τελετουργική προσευχή και εκεί αντι-
λήφθηκε ότι η προσευχή δεν είναι μια 
ακολουθία από σωστές πόζες, αλλά 
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εκφραστούμε με απλές και σταράτες 
λέξεις. Άλλες φορές ίσως να θέλουμε 
να προσευχηθούμε χρησιμοποιώντας 
εδάφια και ψαλμούς απ’ την Αγία 
Γραφή.

Μερικές φορές ίσως να λαχτα-
ράμε να βρούμε ένα πιο ήσυχο μέρος 
όπως μια εκκλησία, ένα ησυχαστή-
ριο ή ένα όμορφο μέρος στην εξοχή 
όπου θα μπορούμε να ξεφύγουμε απ’ 
τον θόρυβο και τις ενοχλήσεις του 
κόσμου. Άλλες φορές ίσως να βρε-
θούμε σε έναν δρόμο γεμάτο κόσμο 
και να προσευχόμαστε για αυτούς 
που προσπερνάμε ή για κάποιο φίλο 
ή έναν συγγενή που το χρειάζεται ή 
για την άσχημη κατάσταση που βρί-
σκεται ο κόσμος.

Η ποικιλία είναι η νοστιμιά της 
ζωής και είναι επίσης και η νοστιμιά 
της προσευχής. Ακολουθείστε πρα-
κτικές που σας βοηθάνε να συγκε-
ντρωθείτε και να είστε τακτικοί, αλλά 
συγχρόνως τολμήστε και δοκιμάστε 
διαφορετικούς τρόπους ή προσευχη-
θείτε σε διαφορετικά μέρη ή με διαφο-
ρετικούς ανθρώπους. Μάθετε απ’ τις 
εμπειρίες των άλλων.

Ο Λόγος του Θεού μας προσφέρει 
μερικές οδηγίες, όπως: 

Ξεκινήστε με αγάπη. – «Όλα σας 
τα έργα να γίνονται με αγάπη».1 

Εξαγνίστε την καρδιά σας. – «Αν 
θωρούσα αδικία στην καρδιά μου, ο 
Κύριος δεν θα άκουγε· αλλ' ο Θεός, 
βέβαια, εισάκουσε· πρόσεξε στη φωνή 
τής προσευχής μου».2 

Αποφεύγετε τις ανούσιες επανα-
λήψεις. – «Και όταν προσεύχεστε, μη 
επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια, 
όπως οι Εθνικοί· επειδή, νομίζουν ότι 
με την πολυλογία τους θα εισακου-
στούν.  Μη εξομοιωθείτε, λοιπόν, μ' 
αυτούς· επειδή, ο Πατέρας σας ξέρει 
από ποια πράγματα έχετε ανάγκη, πριν 
εσείς τα ζητήσετε απ' Αυτόν».3 

Μην παρακινείστε απλά και μόνο 
από μια αίσθηση καθήκοντος ή 
υποχρέωσης. – «Και θα Με ζητήσετε, 
και θα Με βρείτε, όταν Με ζητήσετε με 
όλη σας την καρδιά».4 

Να είστε ταπεινοί. – «Εμείς δεν προ-
σφέρουμε μπροστά Σου τις ικεσίες μας 
για τις δικαιοσύνες μας, αλλά για τους 
πολλούς οικτιρμούς Σου».5 

Να έχετε πίστη. – «Ας ζητάει, όμως, 
με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου».6 

Συγχωρέστε πρώτα. – «Και όταν στέ-
κεστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, αν 
έχετε κάτι εναντίον κάποιου».7 

Ευθυγραμμίστε τη ζωή σας με 
τους κανόνες Του. – «Ό,τι αν 
ζητάμε το παίρνουμε απ' Αυτόν, επειδή 
τηρούμε τις εντολές Του και πράττουμε 
τα αρεστά μπροστά Του».8 

Αποβάλετε εγωιστικά κίνητρα. 
– «Ζητάτε, και δεν παίρνετε, επειδή 
ζητάτε με λάθος πρόθεση».9

Παραμείνετε στο θέλημα του 
Θεού. – «Κι αυτή είναι η παρρησία 
που έχουμε προς Αυτόν, ότι: Αν ζητάμε 
κάτι σύμφωνα με το θέλημά Του, μας 
εισακούει».10

Αυτό που μετράει στις προσευχές 
μας είναι η ποιότητα και όχι η ποσό-
τητα. Ο Θεός ενδιαφέρεται περισσό-
τερο για την ειλικρίνεια και όχι για 
την ευφράδεια. Ακούει κάθε προ-
σευχή που πηγάζει απ’ την καρδιά και 
συχνά απαντά με τρόπους που δεν 
είχαμε καν φανταστεί. Αξίζει να Τον 
εμπιστευόμαστε. 

Ο Γκαμπριελ Γκαρσια Βλαντι-
βιεσο είναι ο εκδότης της Ισπανι-
κής έκδοσης του Activated και 
ειναι μελος της διεθνους οικογε-
νειασ στην χιλη. ■ ■

• Γαλλία, όπου επισκέφτηκε το μονα-
στήρι Κάρμελαϊτ και έμαθε πως ο 
Αδελφός Λόρενς είχε μετατρέψει τα 
κοινά καθήκοντα σε στιγμές προσευ-
χής, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του 
Η Εφαρμογή της Παρουσίας του Θεού. 
Μετά μετέβη στην Ταιζέ, ένα διεθνές 
οικουμενικό σημείο συγκέντρωσης 
όπου Καθολικοί, Προτεστάντες και 
Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσεύχονται 
μαζί για ειρήνη και ενότητα.

Ο Μπροκ μας αναφέρει πως προ-
σπάθησε να μάθει για γρήγορους, 
εύκολους και αποτελεσματικούς τρό-
πους να πλησιάζει κάποιος τον Θεό, 
όμως αυτό που ανακάλυψε ήταν ότι 
το πραγματικό νόημα της προσευχής 
είναι στο να βρίσκεσαι με τον Θεό.

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε σε 
όλο τον κόσμο ώστε να μάθουμε για 
την προσευχή όπως έκανε ο Μπροκ. 
Απλά πρέπει να μάθουμε να ερχό-
μαστε πλησιέστερα στον Θεό χρη-
σιμοποιώντας τις προσβάσεις που 
μας διευκολύνουν περισσότερο. Το 
πιο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε 
με τον Θεό ή να συνομιλούμε μαζί 
Του, ανεξάρτητα απ’ τη μέθοδο που 
χρησιμοποιούμε.

Για μερικούς θα μπορούσε να είναι 
μια προσευχή σε ύμνο, για άλλους 
μια γραπτή προσευχή. Πολλές φορές, 
το μόνο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να πούμε μια σύντομη προσευχή.  
Άλλες φορές είναι καλό να προσευ-
χόμαστε ολόκαρδα για περισσότερη 
ώρα και κατόπιν να περιμένουμε για 
λίγο σιωπηλά, ώστε να ακούσουμε 
μήπως και έχει να μας πει κάτι ο Θεός 
σε απάντηση.

Μερικές φορές οι προσευχές μας 
μπορεί να είναι αρκετά εύγλωττες και 
ξεκάθαρες. Άλλες φορές ίσως να μην 
μπορούμε να αρθρώσουμε λέξη. Μην 
ανησυχείτε, ο Θεός ακούει την κάθε 
προσευχή και νοιώθει την καθεμιά 
τους, ακόμα και εκείνες που ακούγο-
νται κάπως πρόχειρες ή συγκεχυμένες.

Μερικές φορές θα θέλουμε να 
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Μεγάλωσα σε μια περιοχή 
κοντά σε λίμνες, ποτάμια 
και ρυάκια, όταν όμως έγινα δεκα-
έξι μετακόμισα στην πόλη Ατλάντικ 
του Νιου Τζέρσεϊ και είδα τον ωκε-
ανό για πρώτη φορά. Το πρώτο 
βράδυ εκεί, πήγα για βόλτα στην 
παραλία και περπατούσα πάνω σε 
μια ξύλινη αποβάθρα. Όταν είδα 
τα μεγάλα κύματα να σκάνε κάτω 
απ’ τα πόδια μου, πιάστηκα απ’ τα 
ξύλινα κάγκελα, τρομοκρατημένη. 
Από τότε νοιώθω πάντα μια επι-
φυλακτική αγάπη για τον ωκεανό. 
Ποτέ μου δεν ήμουν καλή στο κολύ-
μπι, όμως μου αρέσει να ατενίζω τον 
ωκεανό, η αίσθηση της άμμου κάτω 
απ’ τα δάκτυλα των ποδιών μου και 
ακόμα και η αίσθηση της έλλειψης 
βάρους όταν με σηκώνει το κύμα και 
με σπρώχνει – καθ’ όν χρόνο πιάνο-
μαι από κάτι που επιπλέει. 

Έτσι λοιπόν, όταν περάσαμε ένα 
καλοκαίρι κοντά σε μια παραλία και οι 
δύο μου έφηβοι άρχισαν να ασχολού-
νται με τις ιστιοσανίδες, μπορούσα να 
καταλάβω πως ένοιωθαν. Χαιρόμουν 
να τους βλέπω προσδεμένους με σχοι-
νάκι απ’ τις ιστιοσανίδες τους ενώ 
βρίσκονταν δεκάδες μέτρα μακριά 
μέσα στη θάλασσα, περιμένοντας για 
το τέλειο κύμα. Όμως με το πέρα-
σμα του χρόνου γίνονταν όλο και πιο 

Απο την Τζοσυ Κλαρκ

τολμηροί, επιμένοντας πως το τέλειο 
κύμα το ανακάλυπτες μόνο στα βαθειά 
νερά. Καθόμουν στην παραλία παρα-
κολουθώντας αυτές τις μικρές κουκί-
δες που ήταν οι γιοι μου στη μέση του 
γαλάζιου ωκεανού προσπαθώντας να 
ελέγχω την ανησυχία μου.

Η ανησυχία φαίνεται να είναι 
ένα αναγκαίο κομμάτι στη ζωή των 
γονιών. Είναι ένα σημάδι αγάπης και 
φροντίδας. Είναι επίσης και μια προ-
ειδοποίηση για να προσευχηθείς. 
Νομίζω πως η ανησυχία είναι στην 
ουσία κάτι το καλό, όταν μας κάνει να 
διοχετεύουμε τις αρνητικές και αγχω-
τικές μας σκέψεις σε προσευχή, κάτι 
που μπορεί να βοηθήσει να επέλθει 
ένα θετικό αποτέλεσμα σε εκείνη την 
κατάσταση.

Είναι ευθύνη μας να εκπαιδεύ-
ουμε τα παιδιά μας και να τα καθοδη-
γούμε στη σωστή κατεύθυνση, όμως 
σε κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε 
στην άκρη και να εμπιστευθούμε τον 
Θεό να τα φυλάξει από κάποιο σοβαρό 
ατύχημα. Καθώς μεγαλώνουν, πρέπει 
να μπορούν να μαθαίνουν μέσα από 
ένα ολοένα και περισσότερο διευ-
ρυμένο εύρος εμπειριών. Πρέπει να 
μάθουν να είναι υπεύθυνα για τους 
εαυτούς τους και πρέπει να μάθουν 
να προσεύχονται από μόνα τους όταν 
βρίσκονται «στα βαθειά νερά».  

ΠΑΙΔΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
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Όμως, τους δίνει και μία αίσθηση 
ασφάλειας, όταν γνωρίζουν ότι οι 
γονείς τους είναι κάπου εκεί κοντά 
«στην παραλία», ενώ τα προσέχουν 
και προσεύχονται και βρίσκονται σε 
εγρήγορση – όπως εκείνη τη φορά 
που ένα απ’ τα αγόρια μου πανικο-
βλήθηκε, καθώς ένα κύμα τον έπιασε 
απροετοίμαστο και τον αναποδογύ-
ρισε, ενώ το σχοινάκι που ήταν δεμέ-
νος με την ιστιοσανίδα του βγήκε απ’ 
το πόδι του. Νόμισε πως θα πνιγόταν, 
όμως θυμήθηκε πως εγώ βρισκόμουν 
εκεί στην παραλία και προσευχόμουν 
γι’ αυτόν και επικαλέστηκε και αυτός 
ο ίδιος τον Θεό. Γνώριζε πως όλα θα 
πήγαιναν καλά, και πήγαν καλά. 

Όταν τα παιδιά μου μεγαλώσουν 
και μετακομίσουν, νομίζω ότι είναι 
σημαντικό να γνωρίζουν ότι η μητέρα 
τους προσεύχεται γι’ αυτά. Τους 
υπενθυμίζει να στρέφονται και αυτά 
προς τον Θεό στις δύσκολες στιγ-
μές. Δεν μπορώ να είμαι δίπλα τους 
πάντα για να τα στηρίξω, Αυτός όμως 
μπορεί. Δεν μπορώ να εκπληρώσω 
όλες τους τις ανάγκες ή να επιλύσω 
όλα τους τα προβλήματα, Αυτός 
όμως μπορεί να τα στηρίξει όταν 
αυτά εξασκήσουν την πίστη τους και 
προσευχηθούν.

Ένας γνωστός φίλος, μου είπε μια 
φορά την ιστορία, όταν αυτός και 
μερικοί φίλοι τους είχαν πάει στη 
θάλασσα μαζί με τα παιδιά τους και 
μια απ’ τις κοπέλες παρασύρθηκε 
από ένα δυνατό κύμα προς τα βαθειά. 
Καθώς συνέβαινε αυτό, ο πατέρας 
της γρήγορα αντιλήφθηκε πως κάτι 
δεν πήγαινε καλά και βούτηξε στη 
θάλασσα, κολυμπώντας προς το 
μέρος της για να πάει να την σώσει. 

Το ρεύμα ήταν δυνατότερο απ’ ό,τι 
περίμενε και έκανε κάποια ώρα για να 
την προσεγγίσει. Όταν την πλησίασε, 
η κόρη του λίγο είχε λείψει να πνιγεί. 

Προσπάθησε να την φέρει πίσω, 
αντιλήφθηκε όμως πως δεν είχε τις 
δυνάμεις και δεν θα τα κατάφερνε. 
Προσευχήθηκε απεγνωσμένα στον 
Θεό και ο Κύριος του είπε να σταμα-
τήσει να αγωνιά και να αγγίξει κάτω 
με το πόδι του και όταν το έκανε 
άγγιξε την κορυφή από έναν αμμώδη 
ύφαλο και έτσι κατάφερε να στα-
θεί εκεί, κρατώντας την κόρη του με 
το ένα χέρι και πλατσουρίζοντας τη 
θάλασσα με το άλλο, μέχρι που ήρθε 
η ακτοφυλακή και τους πήρε.

Όταν επέστρεψαν ασφαλείς στην 
παραλία, ένας απ’ τους διασώστες 
τον ρώτησε «Αυτό που δεν καταλα-
βαίνω είναι πως μπόρεσες να κρα-
τηθείς εκεί στα βαθιά για τόση ώρα, 
κρατώντας την κοπέλα και κολυ-
μπώντας συγχρόνως». Ο φίλος μου 
του είπε για τον αμμώδη ύφαλο που 
μπόρεσε και ακουμπούσε τα πόδια 
του τεντωμένα. «Δεν ξέρω για τι 
μιλάς», του αποκρίθηκε ο διασώστης. 
«Γνωρίζουμε την περιοχή εκείνη πολύ 
καλά και εκεί που βρισκόσουν το 
νερό είναι αρκετά μέτρα βαθύ και δεν 
υπάρχει κανένας αμμώδης ύφαλος». 

Ακόμα και μέσα στη βαθιά 
θάλασσα, ο Θεός θα μας δώσει κάτι 
να πατήσουμε τα πόδια μας, ακόμα 
αν θα πρέπει να δημιουργήσει κάτι 
απ’ το τίποτα εις απάντηση των ειλι-
κρινών μας προσευχών. 

 
H Τζοσυ Κλαρκ είναι μέλος της 
Διεθνούς Οικογένειας στισ 
ΗΠΑ. ■
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Δεν ήμουν ανέκαθεν πολί-
της των ΗΠΑ. Το δικαίωμα αυτό 
το απέκτησα μέσω μιας γραφειο-
κρατικής διαδικασίας.  Έπρεπε να 
συμπληρώσω ένα βουνό από έντυπα 
και αιτήσεις, ξόδεψα ώρες στο τηλέ-
φωνο μιλώντας με αξιωματούχους, 
πλήρωσα αρκετά χρήματα, μου πήραν 
δακτυλικά αποτυπώματα και μια 
συνέντευξη για να διαπιστώσουν αν 
πράγματι πληρούσα τις προϋποθέσεις 
να αποκτήσω άδεια παραμονής. Και 
ναι, τα κατάφερα και αυτό μου έδωσε 
πάρα πολύ χαρά!

Τώρα μπορώ να πηγαινοέρχο-
μαι ελεύθερα. Όταν παίρνω το αερο-
πλάνο για να πάω σε μια άλλη χώρα, 
δεν ανησυχώ μήπως και δεν μου επι-
τρέψουν να γυρίσω ξανά στις ΗΠΑ. 
Μπορώ να δείξω την πράσινη κάρτα 
μου και να αποδείξω ότι έχω το δικαί-
ωμα να βρίσκομαι εδώ. Αυτό σημαίνει 
πολλά για μένα, επειδή υπήρξε καιρός 
που δεν είχα αυτή την πράσινη κάρτα, 
αν και ο σύζυγός μου είναι Αμερικάνος 
και τα παιδιά μου έχουν Αμερικάνικα 
διαβατήρια.

Έτσι λοιπόν τι έκανα; Χρειάστηκε 

κάποιος χρόνος, όμως έκανα ό,τι 
έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να ξοδέψω 
ώρες ατελείωτες στο τηλέφωνο, μιλώ-
ντας με τους αξιωματούχους στα γρα-
φεία μετανάστευσης, καθώς συμπλή-
ρωνα περίπλοκα έντυπα και αιτήσεις. 
Την ημέρα που έδωσα την συνέντευξη, 
ένοιωθα κάπως νευρικά. Τι και αν, για 
κάποιο λόγο, απέρριπταν την αίτησή 
μου; Όμως καθώς σκέφτηκα και προ-
σευχήθηκα γι’ αυτό, αντιλήφθηκα ότι 
είχα κάνει ό,τι έπρεπε να κάνω. Είχα 
όλες τις προϋποθέσεις και δεν υπήρχε 
λόγος να αρνηθούν το αίτημά μου. 
Μπορούσα να είμαι γεμάτη αυτο-
πεποίθηση  στη συνέντευξη που θα 
έδινα, αφού είχα κάνει ό,τι έπρεπε να 
κάνω.

Βέβαια προσευχήθηκα στον Θεό να 
αποδεχτούν το αίτημά μου, όμως δεν 
προσευχόμουν για κάποιο θαύμα. Θα 
ήταν ανόητο εκ μέρους μου, αν σε όλη 
αυτή τη διαδικασία με την υπηρεσία 
μετανάστευσης, σχεδίαζα μέσα μου 
για ένα θαύμα και δεν έκανα το μέρος 
μου με επιμέλεια και όταν ερχόταν η 
ώρα της συνέντευξης να εκλιπαρούσα 
το Θεό για κάποιο θαύμα.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 
ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ 
ΚΆΠΟΙΟ ΘΆΎΜΆ

Απο την Μαρα Χοντλερ 

1. www.just1thing.com
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γματα όπου ο Θεός προσμένει τους 
ανθρώπους να φροντίσουν τα πράγ-
ματα που μπορούν να φροντίσουν 
οι ίδιοι πριν κάνει κάτι που αυτοί δεν 
μπορούσαν να κάνουν. Ο Θεός έσωσε 
τον Νώε και την οικογένειά του από 
τον κατακλυσμό, όμως πρόσμενε απ’ 
τον Νώε να κατασκευάσει την κιβωτό. 
Ο Θεός με θαυματουργό τρόπο προ-
μήθευσε το μάνα για τους Ισραηλίτες, 
όμως πρόσμενε αυτοί οι ίδιοι, να το 
μαζεύουν κάθε μέρα. Ο Ιησούς ανέ-
στησε τον Λάζαρο απ’ τους νεκρούς, 
όμως πριν το κάνει, είπε στο πλήθος 
να μετακινήσουν τον βράχο.

Όταν ο Ιησούς πολλαπλασίασε 
τους άρτους και τα ψάρια, πιθανόν 
να το είχε καταφέρει χωρίς το αρχικό 
«καλαθάκι» με τους πέντε άρτους και 
τα δύο ψάρια. Θα μπορούσε επίσης να 
κάνει το φαγητό να εμφανιστεί στα 
χέρια του καθενός στο πλήθος αντί να 
βάλει τους μαθητές Του να το μοιρά-
σουν. Όμως ξανά, πρόσμενε απ’ τον 
καθένα να κάνει το μέρος του. Όταν 
έχεις κάνει το μέρος σου, μπορείς να 
προσδοκείς και να εμπιστεύεσαι ότι ο 
Θεός θα κάνει το μέρος Του σύμφωνα 

με το θέλημά Του.
Όλες αυτές οι περιπτώσεις ήταν 

καταστάσεις όπου πραγματικά χρεια- 
ζόταν ένα θαύμα. Υπάρχουν επίσης 
φορές όταν δεν χρειάζεστε ένα θαύμα. 
Απλά χρειάζεστε να εργαστείτε 
κάπως, επειδή «εξαρτάται από εσάς», 
κατά κάποιο τρόπο.

Αυτό που θέλω να πω με όλα αυτά 
δεν είναι, «Μην προσεύχεστε!» Αλλά 
μάλλον «Μη προσμένετε τον Θεό να 
κάνει αυτό που είναι δική σας ευθύνη 
να φροντίσετε!» Όμως αν εσείς κάνατε 
αυτό που πρέπει και μπορείτε, τότε 
συνεχίστε γεμάτοι εμπιστοσύνη. Όπως 
ακριβώς οι πολίτες μιας χώρας έχουν 
ορισμένα δικαιώματα, το ίδιο κι εμείς 
που έχουμε ουράνια υπηκοότητα. 
Καθώς εκπληρώνουμε τις προϋποθέ-
σεις, αποκτάμε τα δικαιώματα και τα 
προνόμια. Και τα προνόμια ενός παι-
διού του Θεού είναι κάτι το υπέροχο.

Το άρθρο αυτό πάρθηκε από 
ένα podcast στο Just1Thing, 
Just1Thing,1 έναν Χριστιανικό 
ιστότοπο για τη δόμηση του 
χαρακτήρα των νέων. ■

Ίσως επειδή είμαι μητέρα και ξέρω 
πώς είναι να έχεις παιδιά που σου 
έρχονται συνέχεια όλη μέρα με αιτή-
ματα όπως «Μπορείς να μου δώσεις 
ένα ποτήρι νερό;» Ναι, θα μπορούσα 
να σου δώσω ένα ποτήρι νερό, αλλά 
είσαι επτά χρονών και μπορείς να 
πάρεις ένα ποτήρι νερό μόνη σου για 
να πιείς. Νομίζω πως και ο Θεός μερι-
κές φορές το βλέπει κάπως έτσι όταν 
προσευχόμαστε για πράγματα που 
μπορούμε να φροντίσουμε τέλεια από 
μόνοι μας.

Η επτάχρονη κόρη μου ίσως να 
χρειάζεται λίγη συμβουλή ώστε να μην 
πιαστούν τα δάκτυλά της στο ντου-
λάπι της κουζίνας ή πώς να καθαρί-
σει αφού κάνει κάτι στη κουζίνα, όμως 
σίγουρα μπορεί η ίδια να γεμίσει ένα 
ποτήρι νερό και να το πιεί. Και προ-
σμένω να το κάνει. Αν ήταν άρρωστη 
ή τραυματισμένη, τότε τα πράγματα 
θα είχαν αλλιώς, όμως υπό κανονι-
κές συνθήκες, προσμένω να σηκωθεί 
από οτιδήποτε κάνει και να φροντίσει 
τα πράγματα που χρειάζεται για τον 
εαυτό της. 

Η Βίβλος είναι γεμάτη παραδεί- 
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πολύ δύσκο-
λες καταστάσεις και απλά 

και μόνο γνώριζα ότι προσευχόταν για 
μένα αυτό μου έδινε δύναμη και ανακούφιση. 

Τουλάχιστον γνώριζα ότι αυτή ήταν σίγουρη για την 
πιστότητα του Θεού ακόμη κι όταν εγώ δεν ήμουν. 
Η προσευχή του ενός για τον άλλον είναι ένας κύριος τρόπος 

που οι οπαδοί του Χριστού υπηρετούν ο ένας τον άλλον. Η Βίβλος 
λέει ότι ο Ιησούς «ζει μεσιτεύοντας για εμάς».1 Και μας προσφέρει το 

προνόμιο να μεσιτεύουμε κι εμείς, ο ένας για τον άλλον. Δεν είμαι ειδική 
στο θέμα της προσευχής, πιστεύω όμως ότι μια απλή προσευχή και μόνο, 
μπορεί να βοηθήσει ώστε να ενθαρρυνθεί κάποιος που νοιώθει απογοητευ-
μένος ή απλά να αλλάξει τις καταστάσεις προς το καλύτερο.

Όταν η φίλη μου ζητά να προσευχηθώ γι’ αυτήν, προσεύχομαι με όλη 
μου την καρδιά. Γνωρίζω πως κι αυτή θα κάνει το ίδιο για εμένα. Γνωρί- 
ζω ότι μέσω της προσευχής, μπορούμε να αγαπάμε και να νοιαζόμαστε ο 
ένας για τον άλλον παρ’ όλη την απόσταση που μας χωρίζει.

Η Μ α ρι Α λ βερο είναι πρώην Χριστιανή απόστολος 
στην Αφρική και το Μεξικό. Σήμερα ζει ευτυ-

χισμένη και απασχολημένη με τον σύζυγό 
της και τα παιδιά τους  στο Κεντρικό 

Τέξας των ΗΠΑ . ■

Απο την Μαρι Αλβερο 

Καθώς οδηγούσα, 
κτύπησε το κινητό 

μου. Ήταν μια καλή μου φίλη και μου 
είπε, «Μαρί σε χρειάζομαι να προσευχηθείς για 

μένα!» Είχε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή της, ώστε να 
μου αναφέρει για κάτι που την είχε αναστατώσει και την 

διαβεβαίωσα ότι θα προσευχόμουν γι’ αυτήν. Αφού έκλεισε, 
προσευχόμουν γι’ αυτήν μέχρι να φτάσω σπίτι.

Είμαστε φίλες για κάποιο καιρό και έχουμε ανταλλάξει «επείγου-
σες» προσευχές και μηνύματα αρκετές φορές. Έχουμε προσευχηθεί η μία 
για την άλλη στη διάρκεια μεγάλων αλλαγών στη ζωή μας και προσμένω 
να συνεχιστεί αυτό. Η προσευχή – μια συνεχής συνομιλία ανάμεσα στον 
Ιησού κι εμένα – είναι περίπλοκα συνυφασμένη με όλες τις στιγμές της 
ζωής μου και τις καλές και τις άσχημες και επίσης μου αρέσει το πώς, 
σε καιρούς ανάγκης ή χαράς, κάποιος άλλος μπορεί να λάβει μέρος 

στη συνομιλία αυτή και να μου δανείσουν την πίστη τους, το 
πάθος τους και την αγάπη τους.

Για τους Χριστιανούς, η φράση «προσεύχομαι για σένα» 
χρησιμοποιείται κάπως ελαφρά τη καρδία και συχνά 

δεν έχει την επίδραση που θα μπορούσε να έχει, 
επειδή δεν γίνεται με πίστη και ολό-

ψυχα. Όταν κάποιος περνά 

1. Εβραίους 7:25
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κάποια 
κρίση οποιουδήποτε 

είδους, εμείς συνήθως θα προ-
σπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, επειδή 

αυτό φαίνεται να βοηθάει περισσότερο, 
αντί να «προσευχόμαστε» μόνο. Όμως η αλή-

θεια είναι ότι η προσευχή που γίνεται ολόψυχα 
είναι μια απ’ τις σπουδαιότερες υπηρεσίες που 
μπορούμε να εκπληρώσουμε. 

Η μητέρα μου το έχει επιδείξει αυτό ξανά 
και ξανά. Δεν είναι μια γυναίκα με σπουδαία 

επιρροή, όμως όταν λέει ότι προσεύχε-
ται για μένα, γνωρίζω ότι τα πράγ-

ματα θα πάνε καλά. Όταν 
εγώ βρέθηκα σε 

14



Καθόμουν μέσα στο αυτο-
κίνητο σε ένα πάρκινγκ, χρη-
σιμοποιώντας τον χρόνο μου εκεί να 
σκεφτώ ορισμένες αλλαγές στη ζωή 
μου και την εργασία μου. Ένοιωθα λες 
και είχα κολλήσει κάπου και ειλικρινά 
είχα αρχίσει να ανησυχώ κάπως.

Ξαφνικά κάποιος ήρθε δίπλα στο 
παράθυρό μου. Κοντός, κάπως ατημέ-
λητος και με έναν αέρα απεριόριστης 
χαράς, με χαιρέτησε. Έμεινα κάπως 
ξαφνιασμένος και συγχρόνως πιο επι-
φυλακτικός. Η εγκληματικότητα εδώ 
στη Νότια Αφρική είναι αχαλίνωτη και 
υπάρχουν άφθονοι καιροσκόποι που 
ψάχνουν για έναν εύκολο στόχο. Όμως 
ενώ τον παρατηρούσα κάπως καχύπο-
πτα, αυτός συνέχισε: «Όμορφη μέρα 
σήμερα!». 

Γόγγυξα κάπως και έκανα μια λίστα 
στο μυαλό μου με ό,τι είχε κάποια αξία 
μέσα στο αυτοκίνητο.

«Ο Θεός έχει τον τρόπο Του να 
κάνει την κάθε μέρα ξεχωριστή!» Ξανά 

Ο ΞΈΝΟΣ ΣΤΟ ΠΆΡΚΙΝΓΚ 
Απο τον Κρισ Μιζρανη

εγώ συμφώνησα με λίγη αγένεια, 
αβέβαιος για το πού το τραβούσε ο 
άνθρωπος αυτός.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο με τον 
Θεό, ότι γνωρίζει το καθετί! Είναι ο 
Σωτήρας μας και δεν μας σώζει μόνο 
απ’ την κόλαση, αλλά και από όλα τα 
προβλήματά μας εδώ!» Είχε αρχίσει να 
μου κινεί την περιέργεια και ανταπο-
κρίθηκα με περισσότερο ενθουσιασμό.

Μετά ακούμπησε το χέρι του στο 
παράθυρο και με την οικειότητα ενός 
παλιού φίλου μου είπε, «Και ξέρεις 
και κάτι; Ο Θεός έχει εποχές στη ζωή 
μας. Η καθεμιά είναι διαφορετική και 
η καθεμιά απαιτεί όλη μας την προ-
σοχή κάθε φορά.  Όμως η παρουσία 
Του είναι εμφανής σε κάθε εποχή και 
χρονική διάρκεια, ανεξάρτητα του 
πότε έρχεται ή του τι επιφέρει στη ζωή 
μας. Αυτός είναι πάντα μαζί μας να μας 
βοηθήσει να ξεκινήσουμε την κάθε νέα 
εποχή».  

Δεν θυμάμαι ακριβώς τι του είπα 
εγώ, επειδή ένοιωθα πολύ φορτισμέ-
νος. Μου χαμογέλασε, μου ευχήθηκε 
να έχω μια όμορφη μέρα και μετά 

γύρισε και έφυγε, σφυρίζοντας έναν 
σκοπό ενώ απομακρυνόταν. Ήθελα να 
του πω περισσότερα, να του πω πως 
ήταν σταλμένος απ’ τον Θεό για να με 
ενθαρρύνει, να του πω τι σήμαιναν τα 
λόγια του στην ταραγμένη μου ψυχή. 
Όμως όσο περισσότερο σκεπτόμουν 
την όλη εμπειρία, τόσο περισσότερο 
αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον ήδη το 
γνώριζε αυτό.

Εκείνη την ήρεμη μέρα, η τρικυμι-
σμένη μου καρδιά γαλήνεψε από εκεί-
νον που γαλήνεψε την θάλασσα για 
τους μαθητές Του. Δεν γνωρίζω ποιος 
ήταν εκείνος ο άνδρας, ούτε έμαθα το 
όνομά του. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι 
ήταν εκεί για μένα, ο Ίδιος ο Ιησούς 
που φανερώθηκε σε έναν φοβισμένο 
μαθητή. Οι εποχές της ζωής μου θα 
συνεχίζουν να αλλάζουν, ο Ιησούς 
όμως όχι.1 

Ο Κρισ Μιζρανη σχεδιάζει 
ιστότοπους, είναι φωτογράφος 
και Χριστιανός απόστολος με 
το Χέρι Βοήθειας στο Κέϊπ 
Τάουν, της Νότιας Αφρικής. ■1. βλ. Εβραίους 13:8

Ο Ιησούς μπορεί να είναι και με 
σένα για πάντα, επίσης, αν Του 
το ζητήσεις:

Αγαπημένε μου Ιησού, πιστεύω 
ότι Εσύ είναι ο Υιός του Θεού και 
ότι Εσύ με αγαπάς. Σε παρακαλώ 
έλα στη ζωή μου, συγχώρεσέ με 
για όλες τις λανθασμένες πράξεις 
μου και μείνε μαζί μου για πάντα. 
Αμήν.
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ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Όταν θέλεις να στοχεύσεις τις προσευχές 
σου με σκοπό να αποφέρουν τα καλύ-
τερα αποτελέσματα, προσπάθησε να 
βγάλεις οτιδήποτε άλλο απ’ τον νου σου. 
Αυτό μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε, 
οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και σε ένα 
μέρος γεμάτο κόσμο – ένα πολυσύχνα-
στο αεροδρόμιο ή μέσα στο λεωφορείο 
ή το τραίνο, οπουδήποτε μπορεί να βρί-
σκεσαι. Σταμάτα για λίγα λεπτά, κλείσε 
τα μάτια σου και συγκεντρώσου σε Μένα 
και Εγώ θα σε βοηθήσω να εστιάσεις τις 
σκέψεις σου αρκετά ώστε να στοχεύσεις 
τις προσευχές σου.

Οι στοχευμένες προσευχές σε βάζουν 
αμέσως σε δράση. Δεν στέκεσαι απόμερα 
παρακολουθώντας και ενισχύοντας από 
κάποια απόσταση. Βάζεις τον εαυτό σου 
στη μέση της μάχης. Δεν δείχνεις απλά 
συμπάθια ή οίκτο, αλλά συμπάσχεις, δεί-
χνεις συμπόνια και μπαίνεις μέσα σε όλα 
και κάνεις ό,τι μπορείς για να κερδηθεί 
η νίκη, επειδή προσεύχεσαι λες κι εσύ ο 
ίδιος είσαι το άτομο για το οποίο προ-
σεύχεσαι και η μάχη γίνεται μια πραγμα-
τικότητα για σένα τον ίδιο.

Εστίασε τις προσευχές σου στο πρό-
βλημα, σημάδεψε προσεκτικά ώστε να 
μπορέσεις να κάνεις το μέρος σου στο να 
βελτιωθεί η κατάσταση και μετά τράβα 
τη σκανδάλη της προσευχής και θεώρησέ 
την εκπληρωμένη. Κατόπιν παράπεμψε 
την κατάσταση σε Μένα.


