
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
Η σωστή ενδυνάμωση

Το να ζεις  
είναι υπέροχο!
Αν σκεφτείτε το αντίθετο

Οι ταλαιπωρίες 
ενός ποδηλάτη 
Υπάρχει καλύτερη 
λύση από τον θυμό!

Α Λ Λ Α Ξ Ε  Τ Η  Ζ Ω Η  Σ Ο Υ.  Α Λ Λ Α Ξ Ε  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο .

Τόμος 20 •  Τεύχος 7



Τομοσ 20, Τευχοσ 7

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

Ο μεγάλος Αμερικανός ευαγγελιστής Ντουάιτ Λ. Μούντη περιέγραφε τον χαρα-
κτήρα με μια λακωνική φράση. Χαρακτήρας είναι αυτό που είσαι στα κρυφά. 

Σαν Χριστιανοί, όλοι μας θέλουμε να αναπτυχθούμε και να ωριμάσουμε 
πνευματικά στο να μοιάσουμε περισσότερο στον Χριστό. Θέλουμε να γίνουμε 
ό,τι καλύτερο γίνεται, με τη βοήθεια του Χριστού, να παραμερίσουμε την αμαρ-
τία και ό,τι είμαστε στις χειρότερες στιγμές μας και να τα αντικαταστήσουμε 
με μια συμπεριφορά που θα εκδηλώνει τους καρπούς του πνεύματος – αγάπη, 
καλοσύνη, ευγένεια, εγκράτεια και ούτω καθεξής.1

Ο τελικός σκοπός μας είναι ότι θέλουμε να γίνουμε σαν τον Ιησού, να σκε-
πτόμαστε όπως σκεπτόταν Αυτός και να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφε-
ρόταν κι Αυτός. Η Βίβλος μας ενθαρρύνει να πασχίζουμε να ακολουθάμε στα 
χνάρια του Χριστού: «Όποιος λέει ότι μένει σ’ Αυτόν, οφείλει, όπως Εκείνος περ-
πάτησε, έτσι κι αυτός να περπατάει».2 Θέλουμε, ο χαρακτήρας μας, να είναι μια 
έκφραση της αλήθειας του Θεού, ανεξάρτητα απ’ το αν μας βλέπει κάποιος, ακό-
μα και όταν περνάμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. 

Η δόμηση και η ανάπτυξη ενάρετων χαρακτηριστικών δεν μαθαίνεται απλά 
και μόνο από ένα βιβλίο ή ένα κήρυγμα. Δεν μας βρίσκει στη μέση της νύχτας 
ούτε μας αιφνιδιάζει στη διάρκεια της ημέρας. Δεν συμβαίνει αυτόματα, τυχαία, 
ή ξαφνικά. Όπως γράφει και ο Πήτερ στο άρθρο του στις σελίδες 4-6, «πρέπει να 
ιδρώσουμε λίγο για να μοιάσουμε περισσότερο στον Χριστό».

Ο απόστολος Παύλος πήγε ένα βήμα πιο πέρα όταν έγραψε ότι ο Θεός μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις δοκιμασίες μας, για να ενδυναμώσει την 
πίστη μας. Μπορούμε κι εμείς, να αντλήσουμε παρηγοριά από εκείνη την τόσο 
αισιόδοξη δήλωσή του, όταν δηλαδή, περνάμε μέσα από μεγάλες δυσκολίες: 
«Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις· γνωρίζοντας ότι η 
θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα».3

 Αυτό το τεύχος του Activated ερευνά το θέμα των Χριστιανικών αρετών και 
προσκαλεί τον καθένα μας να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί να τις αναπτύσσει 
καθημερινά.

— Ο Εκδότης

1. βλ. Γαλάτες 5:22-23
2. Ιωάννης Α’ 2:6. Βλέπε επίσης Πέτρου Α’ 2:21.
3. Ρωμαίους 5:3-4

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.
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Ήταν Σάββατο απόγευμα,  
και η κίνηση σε μια στενή διασταύρω-
ση στην τεράστια πόλη που κατοικώ 
είχε φτάσει στο απροχώρητο. Οι πεζοί 
με το ζόρι μπορούσαν να περάσουν 
ανάμεσα απ’ τα αυτοκίνητα, ενώ συγ-
χρόνως, ένας μεγάλος αριθμός από 
αυτοκίνητα άρχισε να βγαίνει από τα 
πάρκινγκ των εμπορικών καταστη-
μάτων, κάνοντας τα πράγματα ακόμα 
χειρότερα. Χωρίς φανάρια και τροχο-
νόμους, γινόταν το αδιαχώρητο.

Βλέποντας αυτή την προβληματι-
κή κατάσταση, ένας άνεργος νεαρός, 
με ξεθωριασμένο τζίν, μπλε πουλό-
βερ και φθαρμένα αθλητικά παπού-
τσια, χώθηκε ανάμεσα στα αυτοκί- 
νητα, κουνώντας το κεφάλι του ρυθ-
μικά απ’ τη μουσική που άκουγε με 
τα μεγάλα ακουστικά του και βρέ-
θηκε από το πουθενά, στη μέση από 
ένα κομφούζιο με αυτοκίνητα που 
είχαν κολλήσει και δεν μπορούσαν 
να κινηθούν ούτε ένα μέτρο.

Με δύο παλαμάκια και αρκε-
τές μεγάλες κινήσεις των χεριών 
του, έκανε νόημα στη μια σειρά από 
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τα αυτοκίνητα να τραβήξει προς τα 
μπροστά ενώ συγχρόνως λικνιζό-
ταν στη μουσική που άκουγε, χωρίς 
την σοβαρότητα και τις ανέκφραστες 
κινήσεις που κάνουν συνήθως οι τρο-
χονόμοι. Κατευθύνοντας όλες αυτές 
τις ατελείωτες σειρές από αυτοκίνη-
τα, έδειχνε τόσο χαρούμενος με το 
αποτέλεσμα, ενώ συνέχιζε να χορεύει. 
Αν και στην ουσία δεν ήταν τροχονό-
μος, η όλη του έκφραση ήταν γεμά-
τη χαρά και έδειχνε την ικανοποίηση 
που ένοιωθε καθώς έκανε κάτι προς 
όφελος των άλλων γύρω του.

Πρώτα η πρώτη λωρίδα, μετά η 
άλλη. Σιγά-σιγά, η κίνηση άρχισε 
να κινείται όπως ήλπιζε, ενώ χόρευε 
και λικνιζόταν, χρησιμοποιώντας τα 
δάκτυλά του και διευθύνοντας την 
κίνηση από αυτοκίνητα. Το πρόσω-
πό του ήταν καταϊδρωμένο, όμως η 
όλη του έκφραση έδειχνε χαρούμε-
νη καθώς συνέχιζε να κάνει αυτό που 
έκανε.

Κανένας δεν πρόσμενε μια τέτοια 
παράσταση. Μερικοί οδηγοί τον συγ-
χάρηκαν, ενώ μερικοί άλλοι του έδι-
ναν και κάποιο φιλοδώρημα για την 
υπέροχη προσπάθεια που έκανε και 
την παράσταση που έδινε. Από τότε 

και μετά, ο ίδιος νεαρός εμφανιζόταν 
καθημερινά στην ίδια διασταύρωση 
κατά τις ώρες της υπερβολικής κίνη-
σης και βοηθούσε με τον τρόπο του 
την κατάσταση εκεί. Και αυτό το έκανε 
πάντα, λικνιζόμενος  στη μουσική που 
άκουγε ενώ ήταν γεμάτος περηφάνια 
για το έργο που προσέφερε. Έβλεπε 
αυτό που έπρεπε να γίνει και το έκανε.

Δεν πέρασε καιρός και τον παρα-
τήρησαν οι αξιωματούχοι της οδι-
κής ασφάλειας, με αποτέλεσμα να τον 
προσλάβουν επισήμως ως τροχονόμο.  
Τώρα όχι μόνο πληρωνόταν γι’ αυτό 
αλλά του είχαν δώσει και μια στο-
λή που ταίριαζε στο υπέροχο χαμόγε-
λό του.

Μια αρχαία παροιμία αναφέρει, 
«Όλα όσα βρει το χέρι σου να κάνει, 
κάνε τα καλά».1 Στην περίπτωση αυτού 
του νεαρού, ο ενθουσιασμός του γι’ 
αυτό που έκανε, είχε προσφέρει εργα-
σία σε αυτό τον άνεργο νέο – μια 
εργασία που μπορούσε να την κάνει 
χορεύοντας κιόλας. 

Ο Λη Λίαν είναι διπλωματούχος 
προγραμματιστής υπολογιστών 
και εργάζεται σε έναν ανθρωπισ-
τικό οργανισμό στην Αφρική. ■1. Εκκλησιαστής 9:10

Από τον Λη Λίαν  
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η δημιουργικότητα, η ευελιξία, η διαύ-
γεια και η αποφασιστικότητα, είναι 
καλά γνωρίσματα να έχουμε, όμως δεν 
αναφέρονται άμεσα μέσα στην Γραφή, 
ενώ η πίστη, η ευγένεια, η υπομονή, 
η αγάπη, η ευγνωμοσύνη και άλλες 
αναφέρονται.

Κανένας Χριστιανός δεν είναι 
τέλειος, όλοι μας κάνουμε λάθη, όλοι 
μας αμαρτάνουμε και κανένας μας δεν 
μοιάζει πλήρως στον Χριστό, ούτε και 
πρόκειται να καταφέρει να το κάνει 
αυτό στη διάρκεια της ζωής αυτής. Η 
ανάπτυξη θεοσεβούς χαρακτήρα δεν 
επιτυγχάνεται με την «τήρηση κανό-
νων» μέσα από μια αίσθηση καθή-
κοντος και μόνο, ή με την αίσθηση 
ότι αν κάνουμε συστηματικά όλα τα 
σωστά πράγματα, τότε θα ζούμε όπως 
έκανε και ο Χριστός. Αν και υπάρ-
χουν κάποια συγκεκριμένα πράγ-
ματα να κάνουμε και κάποιοι κανό-
νες να τηρήσουμε, η ανάπτυξη της 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Από τον Πήτερ Άμστερνταμ 

Ένας βασικός παράγοντας 
ώστε να μοιάσουμε 
περισσότερο στον Ιησού 
είναι με το να αναπτύσσουμε έναν 
ευσεβή χαρακτήρα. Αυτό το άρθρο θα 
επικεντρωθεί σε ιδιότητες  του χαρα-
κτήρα, τις οποίες η Γραφή αναγνωρί-
ζει ως εκείνες που θα πρέπει να αντι-
γράφουν οι Χριστιανοί και οι οποίες 
θα μας βοηθήσουν να μοιάσουμε 
περισσότερο στον Χριστό. Αυτές οι 
Χριστιανικές ιδιότητες που αφορούν 
τον χαρακτήρα, μπορούν να διαφο-
ροποιηθούν από άλλες ιδιότητες του 
χαρακτήρα, οι οποίες, αν και καλές, 
δεν κάνουν κάποιον να μοιάσει περισ-
σότερο στον Χριστό. Για παράδειγμα, 

1. βλ. Κορινθίους Β’ 5:17
2. Γαλάτες 5:22-23
3. βλ. Κολοσσαείς 3:12-14
4. βλ. Φιλιππισίους 4:8-9
5. βλ. Πράξεις 20:35
6. βλ. Ματθαίου 7:12
7. βλ. Τιμόθεου Α’ 6:11
8. βλ. Ματθαίου 5:36-37
9. βλ. Τίτος 2:2-8
10. βλ. Ψαλμός 15
11. βλ. Τιμόθεου Α’ 4:12
12. βλ. Ιακώβου 1:19
13. βλ. Τιμόθεου Α’ 1:5
14. βλ. Τίτος 1:8
15. βλ. Τιμόθεος Α’ 6:18

θεοσέβειας δεν επιτυγχάνεται με το 
να κάνουμε ρουτίνα την τήρησή τους, 
αλλά μάλλον επέρχεται ως αποτέλε-
σμα της αγάπης μας για τον Θεό, ο 
Οποίος κατοικεί μέσα μας. Οι πρά-
ξεις που αντικατοπτρίζουν θεοσέβεια, 
πηγάζουν από μέσα μας, από τη σχέση 
μας με τον Θεό και με το να γινόμα-
στε νέες υπάρξεις.1 Η μεταμόρφωση 
του χαρακτήρα μας, είναι έργο του 
Αγίου Πνεύματος. 

Βέβαια, πρέπει κι εμείς να κάνου-
με το μέρος μας, ώστε να αναπτυ-
χθούμε στο να μοιάσουμε περισσό-
τερο στον Χριστό. Υπάρχουν ηθικές 
επιλογές, που πρέπει να κάνουμε εμείς 
οι ίδιοι σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, ώστε να φέρνουμε τη ζωή μας και 

ΑΓΑΠΗ

ΧΑΡΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΙΣΤΗ

ΚΑΛΟΣΥΝΗ

ΕΥΓΕΝΕΙΑ

ΣΥΓΧΏΡΕΣΗ
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αλλάξει, όμως αν θέλουμε να κινη-
θούμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε 
να σηκώσουμε τα πανιά ώστε να πιά-
σουμε τον άνεμο.

Ο Χριστιανικός χαρακτήρας είναι 
ριζωμένος στο πιστεύω μας για το 
ποιος είναι ο Θεός – για το ότι Αυτός 
μας έχει μιλήσει μέσα απ’ τον Λόγο 
Του, για το ότι έχουμε μια σχέση μαζί 
Του και ότι επιθυμούμε να ζούμε σύμ-
φωνα με αυτό που μας έχει αποκαλύ-
ψει Αυτός μέσα στη Βίβλο. Μας καλεί 
να κάνουμε συνειδητές επιλογές ώστε 
να επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να 
μεταμορφώνει τον χαρακτήρα μας. 
Αυτό συνεπάγεται ότι εμείς θα παίρ-
νουμε τις σωστές ηθικές αποφάσεις 
επανειλημμένα, έως ότου η τέλεση 
του σωστού και θεοσεβούς να γίνει 
δεύτερη φύση μας.

Αφού με το πέρασμα του χρόνου, 
έχετε αναπτύξει Χριστιανικό χαρα-
κτήρα, όταν ξαφνικά έλθετε αντιμέ-
τωποι με μια σοβαρή ηθική πρόκλη-
ση, θα μπορέσετε να την ξεπεράσετε, 
επειδή έχετε εκπαιδεύσει τον εαυτό 
σας στη θεοσέβεια ή στο να μοιάζε-
τε περισσότερο στον Χριστό. Το να 
μοιάζουμε περισσότερο στον Χριστό, 
σημαίνει επίσης το να αναπτύσσου-
με χαρακτηριστικά όπως αυτά της 
συγχώρεσης, της γενναιοδωρίας, της 
ταπεινότητας και της ευγνωμοσύ-
νης. Καθώς επιλέγετε τακτικά το να 
συγχωρείτε, να είστε γενναιόδωροι, 
ταπεινοί και ευγνώμονες, αυτές οι 
ιδιότητες γίνονται μέρος αυτού που 
είστε.

Μέσα σε όλη τη Γραφή ανακα-
λύπτουμε αυτά που διακρίνονται ως 
Χριστιανικά χαρακτηριστικά, ιδιαί- 
τερα εκείνα που αναφέρονται στη  
λίστα των καρπών του Πνεύματος:  
«Ο καρπός του Πνεύματος είναι, αγά-
πη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλο-
σύνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, 
εγκράτεια· ενάντια σε αυτά δεν υπάρ-
χει νόμος».2 

Όμως υπάρχουν και άλλα πολλά 
ευσεβή χαρακτηριστικά που αναφέ-
ρονται μέσα σε όλη την Γραφή. Μας 
έχει ειπωθεί να έχουμε σπλαχνικές 

καρδιές, καλοσύνη, ταπεινότητα, πρα-
ότητα, ευγένεια, υπομονή και συγ-
χώρεση,3 να σκεπτόμαστε αυτά που 
είναι αμόλυντα, αγαπητά, αξιοθαύ-
μαστα, υπέροχα και άξια επαίνου,4 να 
βοηθάμε τους αδύναμους καθώς είναι 
πιο ευλογημένο να δίνουμε παρά να 
παίρνουμε,5 να κάνουμε στους άλλους 
όπως θα θέλαμε να κάνουν κι εκείνοι 
σε εμάς,6 να επιδιώκουμε δικαιοσύνη, 
θεοσέβεια, πίστη, αγάπη, επιμονή, ηπι-
ότητα,7 να κρατάμε τον λόγο μας,8 να 
είμαστε εγκρατείς, αξιοπρεπείς, συνε-
τοί, συμπονετικοί, να έχουμε ακεραι-
ότητα,9 να ζούμε τίμια, να είμαστε 
ειλικρινείς και να κρατάμε τις υποσχέ-
σεις μας ακόμα και αν αυτό μας πονά-
ει,10 να είμαστε ένα παράδειγμα με τα 
λόγια μας και τη συμπεριφορά μας, με 
αγάπη, πίστη και αγνότητα,11 να ακού-
με προσεκτικά, να μην βιαζόμαστε 
να απαντήσουμε, ούτε να θυμώνου-
με εύκολα,12 να αγαπάμε από καθαρή 
καρδιά, να είμαστε ευσυνείδητοι και 
να έχουμε ειλικρινή πίστη,13 να είμα-
στε φιλόξενοι, να αγαπάμε το καλό, να 
είμαστε συνετοί, δίκαιοι, και πειθαρχη-
μένοι,14 να είμαστε γενναιόδωροι και 
πρόθυμοι να μοιραζόμαστε αυτά που 
έχουμε με τους άλλους.15 

Αυτά και άλλα χαρακτηριστικά 
βρίσκονται μέσα στη Γραφή και όταν 
εμείς προσπαθούμε να τα καλλιεργού-
με μέσα μας, είναι σαν να υψώνουμε 
τα πανιά μας ώστε το Άγιο Πνεύμα να 
μπορεί να εργαστεί στην καρδιά μας, 
τον νου μας και το πνεύμα μας και να 
μας μεταμορφώσει. Μερικά ή πολλά 
απ’ αυτά τα γνωρίσματα, μπορεί να 
μην έρθουν από μόνα τους, και στην 

τις πράξεις μας σε ευθυγράμμιση με 
τις διδασκαλίες της Βίβλου. Όμως όλο 
αυτό πρέπει να το βλέπουμε ως μια 
ενέργεια της χάρης του Θεού. Είναι το 
Άγιο Πνεύμα που επιφέρει τις αλλαγές 
στη ζωή μας, αλλαγές που μας βοη-
θάνε να μοιάσουμε περισσότερο στον 
Χριστό. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς το 
μέρος μας, όμως η καθοριστική μετα-
μόρφωση είναι αποτέλεσμα του Αγίου 
Πνεύματος. Είναι όπως όταν ταξι-
δεύουμε με ένα ιστιοφόρο και πρέπει 
να έχουμε τα πανιά στη σωστή θέση 
ώστε να πιάσουμε τον άνεμο. Είναι ο 
άνεμος που κινεί το ιστιοφόρο μας, 
όμως πρέπει να σηκωθούν τα πανιά. 
Η μεταμορφωτική δύναμη του Αγίου 
Πνεύματος έχει τη δυνατότητα να μας 

ΑΝΕΧΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ

ΕΥΓΝΏΜΟΣΥΝΗ

ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΟΤΗΤΑ
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Ας απορρίψουμε, λοιπόν, τα έργα 
τού σκότους, και ας ντυθούμε τα 
όπλα τού φωτός. — Ρωμαίους 13:12

  ♦
Επειδή, κάποτε ήσασταν σκοτάδι, 
τώρα όμως είστε φως εν Κυρίω· 
περπατάτε ως παιδιά τού φωτός·
— Εφεσσίους 5:8

♦
Γίνεστε, λοιπόν, μιμητές τού Θεού, 
ως παιδιά αγαπητά·
— Εφεσσίους 5:1 

πραγματικότητα θα πρέπει να εργα-
στούμε επιμελώς στην αρχή, ώστε 
να τα υιοθετήσουμε. Σκοπός είναι να 
μοιάσουμε στον Ιησού και για να το 
πετύχουμε αυτό, πρέπει να αποβάλ-
λουμε τον παλιό εαυτό και να ενδυ-
θούμε τον Χριστό «πρέπει να απορ-
ρίψουμε τον παλιό εαυτό, μαζί με τις 
πράξεις του· και να ενδυθούμε τον 
καινούργιο αυτόν που ανακαινίζεται 
σε επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα 
εκείνου που τον έκτισε».16 

Χρειάζεται μια συνειδητή προσπά-
θεια για αλλαγή, ώστε να μοιάσου-
με περισσότερο στον Χριστό. Στην 
αρχή κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί από 
μόνο του και τα βήματα που θα πρέπει 
να κάνετε για να φτάσετε σε αυτό το 
σημείο, προαπαιτούν δύσκολες απο-
φάσεις και ενέργειες που θα αντιβαί-
νουν στο ένστικτο. Το να αποβάλουμε 
άσχημες συνήθειες και να τις αντικα-
θιστούμε με καλές δεν είναι εύκολο, 
ούτε το να αντικαθιστούμε αμαρτω-
λές συμπεριφορές, συνήθειες και πρά-
ξεις με ευσεβείς. Υπάρχουν συνήθειες 
του νου, του σώματος, της φαντασίας, 
της ομιλίας και άλλες πολλές, που 
πρέπει να ξεμάθουμε, με σκοπό να 
καλλιεργήσουμε νέες συνήθειες που 

θα πρέπει να μαθευτούν.
Για παράδειγμα, αν από τη φύση 

μας είμαστε εγωιστές, το να αποβά-
λουμε τη συνήθεια ενός τέτοιου χαρα-
κτήρα απαιτεί αλλαγή στον τρόπο 
που είμαστε. Πρέπει να αγωνιστούμε 
ενάντια στις φυσιολογικές μας εγωι-
στικές συμπεριφορές με το να πάρου-
με συνειδητές αποφάσεις, ώστε να 
είμαστε γενναιόδωροι, να μην απαι-
τούμε να πάνε τα πράγματα με τον 
δικό μας τρόπο, και στην ουσία να 
βάλουμε στην άκρη το τι θέλουμε 
εμείς και να δίνουμε την προτεραιότη-
τα στους άλλους. Μια τέτοια αλλαγή 
απαιτεί εσκεμμένη, ηθελημένη πρά-
ξη, όμως με τον καιρό, η τάση του να 
σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και 
αυτό που θέλουμε εμείς, θα ελαττω-
θεί, με αποτέλεσμα να γίνουμε πιο 
ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. 
Με αυτό τον τρόπο θα μοιάσουμε 
περισσότερο στον Χριστό σε αυτό τον 
τομέα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι 
για να μοιάσουμε περισσότερο στον 
Χριστό, απαιτεί τόσο την αφαίρε-
ση αλλά και την πρόσθεση ιδιοτή-
των στον χαρακτήρα. Συχνά, οι πιστοί 
επικεντρώνονται στο να αφαιρέσουν 
τις ιδιότητες μιας αμαρτωλής φύσης. 
Έχουμε σαν στόχο μας την παύση της 
αμαρτίας, πιστεύοντας ότι μ’ αυτό 

τον τρόπο θα βρεθούμε κοντύτερα 
στον Θεό, ότι θα γίνουμε καλύτεροι 
άνθρωποι και πιο ευσεβείς αν υπερνι-
κήσουμε δηλαδή, εκείνη ή την άλλη 
αμαρτία ή μια άσχημη συνήθεια που 
έχουμε. Αν και αυτό αληθεύει, όμως το 
να αντιμαχόμαστε την αμαρτωλή μας 
φύση είναι ένα μόνο μέρος του αγώνα. 
Μας έχει δοθεί η οδηγία, «να ανανε-
ώνεστε στο πνεύμα τού νου σας και 
να ντυθείτε τον καινούργιο άνθρω-
πο, που κτίστηκε σύμφωνα με τον 
Θεό, με δικαιοσύνη και οσιότητα της 
αλήθειας».17 Πρέπει να αναπτύξουμε 
θεοσεβή χαρακτηριστικά ενώ απορρί-
πτουμε τα ασεβή. Όπως μας έχει ζητη-
θεί να αποβάλλουμε τις ιδιότητες του 
παλιού μας εαυτού, έτσι μας έχει ζητη-
θεί να ενδυθούμε και τις ιδιότητες του 
νέου. Πρέπει να κάνουμε και τα δύο.

Η πρόκληση είναι συνειδητά να 
αφαιρούμε την αμαρτία και να ενδυό- 
μαστε την θεοσέβεια, δίνοντας την 
ευκαιρία στον άνεμο του Πνεύματος 
του Θεού, να μας παρακινεί στο να 
μοιάσουμε περισσότερο στον Χριστό.

Ο Πήτερ Άμστερνταμ και η 
σύζυγός του, η Μαρία Φοντέιν, 
είναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. ■

16. Κολοσσαείς 3:9-10
17. Εφεσσίους 4:23-24
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ΟΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑ
ΤΗ

Το σπίτι μας βρίσκεται 
δίπλα σε ένα επαρχιακό 
δρόμο στα περίχωρα μιας 
μικρής πόλης. Υπάρχουν δύο 
δρόμοι για να εισέλθει κάποιος στο 
χωριό απ’ τη δική μας πλευρά της 
πόλης, όμως και οι δύο τους παρου-
σιάζουν εμπόδια για τους ποδηλά-
τες, ποδηλάτες όπως ο σύζυγός μου 
κι εγώ.

Η μια είσοδος έχει μια πινακίδα 
STOP την οποία αγνοούν παντελώς 
τα αυτοκίνητα, πολλά απ’ τα οποία 
δεν νοιάζονται καν για κανόνες 
σωστής οδήγησης. Πολλοί άνθρωποι 
χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο για 
συντομία και δεν αντιλαμβάνονται 
ότι υπάρχουν στενά δρομάκια, πεζοί 
που ψωνίζουν στα μικρά μαγαζάκια 
και ταπεινοί ποδηλάτες που έρχονται 
στην πόλη μας.

Η άλλη είσοδος είναι ένας στε-
νός επαρχιακός δρόμος που εισέρχε-
ται στο χωριό περνώντας μπροστά 
από ένα σχολείο γεμάτο παιδιά. Στις 
ώρες του σχολείου πολλοί γονείς 
ξεχνάνε το γεγονός ότι αυτός ο δρό-
μος είναι δημόσιος και παρκάρουν 
όπου βρίσκουν και μετά βγάζουν τα 

κινητά τους και αρχίζουν να μιλάνε. 
Απέναντι απ’ το σχολείο κτίζεται ένα 
κτίριο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
μεγάλα φορτηγά που προσπαθούν 
να περάσουν για να φθάσουν εκεί. 
Για άλλη μια φορά, φαίνεται πως δεν 
νοιάζεται κανένας απολύτως, για τον 
απλό ποδηλάτη. 

Τι συνέβη λοιπόν σε αυτόν το υπο-
τιθέμενο ανυπεράσπιστο ποδηλάτη; 
Είχα αρχίσει να αντιμετωπίζω τις δύο 
εισόδους σαν «εμπόλεμες περιοχές» 
και κάθε φορά που περνούσα από 
εκεί, ήμουν έτοιμη να δώσω μάχη! 
Μια και περνάω καθημερινά, με το 
ποδήλατό μου από εκεί, έφερνα στο 
μυαλό μου ξανά και ξανά, το σκηνι-
κό της κάθε «αδικίας» που μου έγινε 
και μ’ αυτό τον τρόπο, αναβίωνα την 
κάθε λεπτομέρεια όταν έφτανα σπίτι. 
«Δεν μπορείς να φανταστείς τι μου 
συνέβη αυτή τη φορά!» θα ανέφερα 
στον σύζυγό μου. Με αυτόν τον τρό-
πο ξαναζούσα το κάθε περιστατικό 
στον νου μου και έλεγα, Τι μου έκανε 
εκείνος ο θεότρελος οδηγός; Και πώς 
αντέδρασα εγώ;

Μέχρι που σταμάτησα να το κάνω. 
Απλά αντιλήφθηκα πως υπήρχαν 

πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή 
μου απ’ το να περνάω κάθε μέρα 
με το ποδήλατό μου από εκείνα τα 
στενά δρομάκια! Έπρεπε να αποδε-
χτώ απλώς πως ίσως και να χρεια-
ζόταν να κάνω μία-δύο μανούβρες 
μέχρι να πάω στην πόλη και τίπο-
τα άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει και 
ο κάθε δρόμος στη ζωή μας μερι-
κά εμπόδια; Και αφού ο κάθε οδη-
γός έχει τα δικά του προβλήματα 
και μάχες, θα πείραζε να ήμουν κι 
εγώ λιγάκι πιο υπομονετική; Ή πιο 
ευγενική;

Στην αρχή, η προσπάθειά μου 
αυτή να ξεπεράσω τη δυσαρέσκεια 
μου φαινόταν σαν μια πολύ δύσκολη 
απόφαση, ενώ τώρα δείχνει να είναι 
η μόνη λογική λύση. Καθώς οδοιπο-
ρούμε μαζί στο δρόμο της ζωής, είμαι 
σίγουρη πως και οι άλλοι οδηγοί πρέ-
πει μερικές φορές να έχουν κι αυτοί 
υπομονή μαζί μου.

Η Σάλλυ Γκαρσία είναι 
εκπαιδευτικός, Χριστιανή 
απόστολος και μέλος της 
Διεθνούς Οικογένειας στην 
Χιλή. ■

ΟΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΔΗΛΑ
ΤΗ

Από την Σάλλυ Γκαρσία
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Από την Μαρί Στόρι

Ο Ιησούς έδωσε μια απλή 
εντολή: «Αγάπα τον πλησίον 
σου».1 Εντούτοις, το «πλησίον» ακού-
γεται κάπως αόριστο και κάποιος εξυ-
πνάκιας, ρώτησε τον Ιησού, «Ποιος 
είναι ο πλησίον μου;»2 Ο Ιησούς απά-
ντησε με την ιστορία για έναν ταξιδιώ-
τη που όδευε προς την Ιεριχώ και τον 
οποίον οι ληστές, κτύπησαν, λήστεψαν 
και τον άφησαν να πεθάνει εκεί. Δύο 
άτομα πέρασαν από δίπλα του, όμως 
δεν σταμάτησαν να βοηθήσουν.3

Μπορώ να κάνω κάποιες εικασίες 
για το τι να σκεπτόταν ο καθένας που 
πέρασε δίπλα απ’ αυτό το ατυχές άτο-
μο, που είχε αφεθεί μόνο του, στην 
άκρη του δρόμου.

Ο πρώτος ήταν ένας ιερέας. 
Ντυμένος με τα πιο καλά του άμφια 
της συναγωγής, ίσως να είχε στον 
νου του, το κήρυγμα που σχεδίαζε να 
δώσει στο τέλος της μέρας. Ο νους 
του είναι γεμάτος απ’ τη δική του 
σπουδαιότητα, καθώς συλλογίζεται τα 
γραφόμενα στον νόμο και συγχαίρει 
τον εαυτό του που ακολουθεί και την 
παραμικρή διδαχή του.

Ίσως ο ιερέας να τρομοκρατείται 
κάπως, όταν βλέπει κάποιον γεμάτο 
αίματα, εκεί στην άκρη του δρόμου. Τα 
ρούχα του είναι σχισμένα και βρώμικα 
και, ίσως έτσι, να μην μπορεί να ξεχω-
ρίσει την κοινωνική θέση εκείνου του 
ανθρώπου. Ο ιερέας κάνει ένα βήμα 
πιο κοντά, όμως δεν τον αναγνωρίζει. 

1. Ματθαίου 19:19
2. Λουκάς 10:29
3. βλ. Λουκά 10:25-37
4. βλ. Λουκά 6:35, Ματθαίου 5:44
5. βλ. Λουκά 6:28
6. βλ. Ματθαίου 5:44
7. βλ. Ματθαίου 10:8

ως μάρτυρες και επίσης οι Ιουδαίοι 
πίστευαν, ότι οι Σαμαρείτες εξαιρού-
νταν απ’ την μετέπειτα ζωή.

Αν το σκεφτείτε λίγο, ο Σαμαρείτης 
είχε κάθε δικαιολογία να μη σταματή-
σει. Όμως σταματάει, φροντίζει τον 
τραυματία, τον ανεβάζει πάνω στον 
γάιδαρό του και τον μεταφέρει στο 
πιο κοντινό πανδοχείο όπου θα μπο-
ρούσαν να τον φροντίσουν μέχρι να 
γίνει καλύτερα. Όμως δεν σταματάει 
εκεί. Βγάζει δύο ασημένια νομίσματα 
απ’ το πουγκί του, πληρώνει τον παν-
δοχέα για τη φροντίδα του τραυματία 
και μετά του λέει, «Αν δεν είναι αρκε-
τά, θα σου δώσω τα υπόλοιπα όταν 
επιστρέψω».

Ίσως να λέει μέσα του ότι δεν μπορεί 
να αργήσει, δεν θα πρέπει να λερώ-
σει τα ρούχα του και έτσι παίρνει την 
απόφασή του. Αποστρέφει το βλέμμα 
του και τον προσπερνάει συνεχίζοντας 
τον δρόμο του.

Ο ήλιος μεσουρανεί και τα όρνια, 
ψηλά, αρχίζουν να γυροφέρνουν. Μες 
την κάψα της ημέρας πλησιάζει ένας 
Λευίτης. Είναι κι αυτός βιαστικός, ο 
νους του είναι στα σχέδια που έχει 
κάνει για τη μέρα που θα βρίσκεται 
στην Ιεριχώ. Κατόπιν αντικρίζει τον 
τραυματισμένο ταξιδιώτη, ο οποί-
ος ήταν ακόμη χειρότερα λόγω της 
ζέστης.

Αμέσως ο Λευίτης αρχίζει να ανη-
συχεί μήπως και επιστρέψουν οι 
ληστές. Ίσως να φοβάται μήπως τον 
ληστέψουν κι αυτόν. Γι’ αυτό τον προ-
σπερνά και συνεχίζει.

Ο κακόμοιρος ταξιδιώτης, αδύνα-
μος και ετοιμοθάνατος, χάνει κάθε 
του ελπίδα. Περνάει άλλη μια ώρα 
πριν πλησιάσει το επόμενο άτομο. 
Αυτή τη φορά όμως, ο τραυματίας 
δεν έχει καμία ελπίδα ότι το άτομο 
αυτό, θα σταματήσει να τον βοηθήσει. 
Βλέπετε το άτομο που πλησίαζε, ήταν 
Σαμαρείτης.

Δεν υπήρχε καθόλου συμπόνια 
ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους 
Σαμαρείτες. Οι Ιουδαίοι απεχθάνο-
νταν τους Σαμαρείτες, τους καταριό-
ντουσαν και τους κακολογούσαν εδώ 
και αιώνες. Αν και είχαν παρόμοιες 
κουλτούρες και οι Σαμαρείτες ασπάζο-
νταν κι αυτοί την ίδια πίστη, παρ’ όλα 
αυτά, θεωρούνταν πιστοί δεύτερης 
κατηγορίας, ανάξιοι να είναι μέρος 
του Εβραϊκού έθνους. Στις Εβραϊκές 
συναγωγές, τους καταριόντουσαν, στα 
δικαστήρια δεν μπορούσαν να πάνε 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ
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ανθρώπινη αγάπη. Βλέπετε η δική μας 
αγάπη δεν είναι αρκετή. 

Με αυτήν την ιστορία, στην ουσία 
ο Ιησούς αφαίρεσε οποιαδήποτε δικαι-
ολογία μπορεί να έχουμε για να μην 
αγαπάμε και να νοιαζόμαστε για τους 
άλλους. Μας έλεγε ότι ο πλησίον μας 
δεν είναι κάποιος που ζει στην διπλα-
νή πόρτα, αλλά οποιοσδήποτε συνα-
ντάμε και έχει την ανάγκη μας. Ο 
Ιησούς δεν είπε, «Αγάπα τον γείτο-
νά σου, αρκεί αυτός να μην είναι πολύ 
περίεργος». Δεν είπε, «Αγάπα τη γει-
τόνισσά σου, αρκεί αυτή να μην σε 
κουτσομπολεύει». Δεν είπε, «Αγαπάτε 
τους διπλανούς σας, αλλά μόνο αν 
σας αρέσει το παρουσιαστικό τους και 
θα τους θέλατε να είναι φίλοι σας».

«Αγάπα τον πλησίον σου», είπε ο 
Ιησούς, και αυτό ήταν. 

Μας έλεγε να αγαπάμε παρ’ όλες 
τις μικρές δυσκολίες στη ζωή μας – να 
αγαπάμε και να μην είμαστε επιλεκτι-
κοί, ούτε μεροληπτικοί. Να αγαπάμε 

Από την Μαρί Στόρι

ακόμα και αν μας έχουν πληγώσει ή 
μας έχουν κακομεταχειριστεί – επειδή 
έτσι αγαπά Αυτός. Μπορεί όλοι μας να 
είμαστε δύσκολοι μερικές φορές, όμως 
Αυτός μας συγχωράει την κάθε φορά 
και συνεχίζει να μας αγαπά όπως και 
να έχει. Δεν προσδοκά τελειότητα και 
δεν μας στερεί την αγάπη Του, όταν 
εμείς δεν την αξίζουμε. 

Ο Ιησούς μας δίνει την αγάπη Του 
δωρεάν. Όπως εμείς δεχόμαστε την 
αγάπη του Ιησού δωρεάν, θα πρέπει 
και να την δίνουμε δωρεάν.7

Η Μαρί Στόρι ζει στον Σαν 
Αντόνιο των ΗΠΑ, όπου εργά-
ζεται ως ανεξάρτητη εικονογρά-
φος και προσφέρει εθελοντικά 
τις υπηρεσίες της ως σύμβου-
λος σε ένα τοπικό κέντρο για 
αστέγους. ■ 

Ο Σαμαρείτης δεν έπαψε «να αγα-
πά τον πλησίον του» όταν τα πράγμα-
τα δυσκόλεψαν ή έγιναν άβολα ή όταν 
του κόστισε κάτι προσωπικά.  

Ο Σαμαρείτης «αγάπησε τον εχθρό 
του».4 Παράβλεψε τα χρόνια των αντι-
παραθέσεων και προσφέρθηκε να 
βοηθήσει κάποιον που το χρειαζόταν. 
Τον αγάπησε όπως και να είχε.

Αυτός «ευλόγησε εκείνους που τον 
καταριόταν».5 Επέλεξε να αγνοήσει τις 
προσβολές και τις αγενείς λέξεις και 
έδειξε αγάπη όπως και να είχε.

Φέρθηκε «καλά σε εκείνους που 
τον είχαν κακομεταχειριστεί».6 Παρότι 
τον είχαν μεταχειριστεί άσχημα, παρό-
τι τον είχαν καταφρονήσει, αυτός έδει-
ξε αγάπη όπως και να είχε.

Συχνά, μας είναι πολύ εύκολο να 
βρούμε δικαιολογίες, ώστε να μη 
νοιαζόμαστε. Τείνουμε να νομίζουμε 
ότι δεν μπορούμε να δώσουμε παρα-
πάνω αγάπη και όταν φθάνουμε στα 
όριά μας, μπορούμε να μοιράσουμε 
μόνο τόση δα αγάπη. Αυτή είναι η 
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Ένας απο τους πιο αγαπη-
μένους μου τύπους γυμνα-
στικής είναι η άρση βαρών. 
Δεν είμαι μποντιμπιλντεράς, απλά 
το κάνω για να διατηρούμαι σε φόρ-
μα. Κάτι άλλο επίσης που μου κινεί 
το ενδιαφέρον, είναι το πώς η άρση 
βαρών μπορεί να μοιάζει με την πνευ-
ματική μας ανάπτυξη.

Στην προσωπική μας «πνευμα-
τική άρση βαρών», έχουμε πραγμα-
τικά έναν υπέροχο εκπαιδευτή. Στο 
Ματθαίου 11:29, ο Ιησούς μας λέει, 
«Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό Μου, 
και μάθετε από Μένα». Για μένα, ο 
«ζυγός» είναι συμβολικός για οτιδή-
ποτε ενδυναμώνει και εξασκεί την 
πίστη μας και τον Χριστιανικό μας 
βηματισμό. Στη συνέχεια ο Ιησούς 
συμπληρώνει με την υπόσχεση ότι, «Ο 
ζυγός Μου είναι καλός, και το φορτίο 
Μου ελαφρύ».1

Στην πνευματική μου ζωή, μερικοί 
τύποι άρσης βαρών δεν είναι και τόσο 
υγιείς – όταν για παράδειγμα, παίρ-
νω πάνω μου φορτία και βάρη που δεν 
χρειάζεται, τα οποία με αποδυναμώ-
νουν αντί να με ενδυναμώνουν. Είναι 
εκείνες οι άχρηστες απαιτήσεις που 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Από τον Στηβ Χαρτς

παίρνω πάνω μου ή οι ανησυχίες και 
τα άγχη που παραλείπω να εναποθέ-
τω στον Θεό. Αυτά τα βάρη μπορούν 
να με επηρεάσουν όχι μόνο πνευματι-
κά, αλλά και σωματικά επίσης αν εγώ 
συνεχίσω να το κάνω.

Ήμουν 18 όταν η μητέρα μου δια-
γνώστηκε για πρώτη φορά, ότι είχε 
καρκίνο. Κάτι τέτοιο ποτέ δεν είχε 
συμβεί στην οικογένειά μας και αυτό 
μας επηρέασε όλους πάρα πολύ. Παρ’ 
όλες μου τις προσπάθειες να παρα-
μείνω δυνατός εξωτερικά, εσωτερικά 
ήμουν γεμάτος ανησυχία. Συνέχεια 
έπαιζα στο νου μου, το παιχνίδι «τι θα 
γίνει αν». Τι θα γίνει αν υπάρξουν επι-
πλοκές και η μητέρα μου δεν επιζήσει; 
Πώς θα τα καταφέρουμε εμείς αν φύγει 
αυτή; Και αυτό διαιωνιζόταν. 

Ανησυχούσα τόσο πολύ, που σε 
λίγο καιρό αρρώστησα κι εγώ ο ίδιος. 
Κόλλησα γρίπη και ο πυρετός μου 
ανεβοκατέβαινε για αρκετές μέρες. 
Στη συνέχεια, έπαθα εμπύρετη επιλη-
ψία. Έπεσα, κτύπησα το κεφάλι μου 
και έχασα τις αισθήσεις μου για μερι-
κά λεπτά. Ευτυχώς, εκτός από ένα 
μεγάλο μελάνιασμα στο κεφάλι, δεν 
τραυματίστηκα σοβαρά, αν και παρέ-
μεινα στο νοσοκομείο ένα βράδυ για 
εξετάσεις.1. Ματθαίου 11:30
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

Πριν βγω απ’ το νοσοκομείο, μου 
είπαν να αρχίσω να παίρνω αντιεπι-
ληπτικά φάρμακα για λίγο καιρό. Τα 
φάρμακα αυτά με έκαναν να νοιώθω 
πολύ κουρασμένος – ώστε να βρίσκο-
μαι στο κρεβάτι περισσότερο απ’ το 
συνηθισμένο. Τότε ήταν που άκουσα 
τη φωνή του Θεού να μου λέει, «Έχεις 
πάρει πάνω σου ένα φορτίο ανησυχί-
ας, που σε αρρωσταίνει και σε βαραί-
νει. Πρέπει να το δώσεις σε Εμένα και 
να Με εμπιστευτείς».

Όταν κατάφερα να παραδώσω 
ολοκληρωτικά στον Ιησού, όλες μου 
τις ανησυχίες και τους φόβους, η 
καρδιά μου πλημμύρισε με ανακούφι-
ση και ένοιωσα τόσο καλύτερα μέσα 
μου. 

Το εδάφιο στο Εβραίους 12:1 μας 
συμβουλεύει, «Ας απορρίψουμε κάθε 
βάρος και την αμαρτία που εύκολα 
μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με 
υπομονή τον αγώνα που είναι μπρο-
στά μας». Πάντα πίστευα πως το 
«βάρος» που αναφέρεται εδώ έχει να 
κάνει με το βάρος της αμαρτίας ή της 
ανυπακοής. Βέβαια, το βάρος που 
αναφέρεται στο εδάφιο αυτό, υφίστα-
ται. Όμως άρχισα να αντιλαμβάνομαι 
ότι ακόμα και τα πιο ανεπαίσθητα και 
φαινομενικά δικαιολογημένα πράγ-
ματα όπως το άγχος και η ανησυχία 
μπορούν να μας εγκλωβίσουν και να 

μας λυγίσουν.
Ένα πρωινό, ενώ μελετούσα τον 

Λόγο, διάβασα το Αβακούμ 2:3 – ένα 
εδάφιο στο οποίο δεν είχα δώσει και 
τόση σημασία στο παρελθόν. Τώρα 
όμως το είδα να ζωντανεύει – λες και 
είχε γραφτεί αποκλειστικά για μένα. 
«Η αποκάλυψη προσμένει τον ορι-
σμένο καιρό, αναφέρεται στο τέλος 
και θα βγει αληθινή. Αν και αργοπο-
ρεί, πρόσμενέ την· επειδή, σίγουρα 
θα έρθει».

Ήταν τόσο ξεκάθαρο. Έπρεπε να 
παραδώσω την ανησυχία μου και να 
προσμένω για τον «ορισμένο χρόνο» 
όταν όλα θα μου γίνονταν γνωστά.

Τώρα προσπαθώ να ακολουθώ 
τη συμβουλή που δίνεται στην 
Φιλιππισίους 4:5-7: «Μη μεριμνάτε 
για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητή-
ματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με 
ευχαριστία διαμέσου τής προσευ- 
χής και της δέησης. Και η ειρήνη τού 
Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα δια-
φυλάξει τις καρδιές σας και τα δια-
νοήματά σας διαμέσου τού Ιησού 
Χριστού».

Ο Στηβ Χαρτς είναι τυφλός εκ 
γενετής. Είναι συγγραφέας, μου-
σικός και μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στην Βόρεια 
Αμερική. ■

Πίστη δεν σημαίνει ικανότητα να πιστεύεις τυφλά σ’ ένα ομιχλώδες μέλλον. 
Σημαίνει ότι πιστεύεις ακράδαντα στον Λόγο του Θεού και να κάνεις το 
επόμενο βήμα. — Τζόνη Έρικσον Τάντα (γεννημένη το 1949)

♦
Πιστεύω ότι ο Θεός διαχειρίζεται Αυτός τα ζητήματα και ότι δεν χρειάζεται 
τη δική μου συμβουλή. Με τον Θεό επικεφαλής, πιστεύω πως στο τέλος, όλα 
θα πάνε προς το καλύτερο. Έτσι λοιπόν γιατί να ανησυχούμε; — Χένρυ Φορντ 
(1863–1947)

♦
Εμπιστευτείτε το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη του 
Θεού και το μέλλον στην πρόνοια του Θεού. — Άγιος Αυγουστίνος (354–430)

♦
Μην ανησυχείτε για το τι ίσως συμβεί αύριο. Ο ίδιος ο αιώνιος Πατέρας που 
σας φροντίζει σήμερα, θα σας φροντίσει και αύριο και την κάθε μέρα. Είτε θα 
σας διαφυλάξει απ’ τα βάσανα ή θα σας δώσει τη δύναμη να τα ξεπεράσετε. 
Χαλαρώστε, κατόπιν, βάλτε στην άκρη κάθε ανησυχία και φαντασία. 
— Άγιος Φραγκίσκος ντε Σαλ (1567–1622)

11



άνεμος της κατάθλιψης.
Ήξερα πως έπρεπε να κάνω κάτι 

για αυτή την αρνητική δύναμη που 
εισέρχονταν στη ζωή μου. Και τότε 
ξαναθυμήθηκα το βίντεο κλιπ εκείνης 
της κυρίας, με τους 1000 λόγους για 
ευγνωμοσύνη και το πώς η δύναμη 
της θετικότητας είχε διασώσει το άτο-
μο αυτό απ’ την κατάθλιψη. Υπέθεσα 
πως άξιζε την προσπάθεια να δω αν 
θα είχα κι εγώ τα ίδια αποτελέσματα.

Την επόμενη μέρα, με το μολύβι 
στο χέρι, άνοιξα το καινούργιο μου 
ημερολόγιο. Σιγά-σιγά άρχισαν να 
έρχονται στον νου μου μερικοί λόγοι 
για ευγνωμοσύνη:

1. Λιακάδα, όταν η πρόγνωση του 
καιρού ανέφερε βροχή

2. Μια νύχτα ξεκούραστου ύπνου
3. Μισή ώρα το πρωί για προσευχή
4. Ένα μήνυμα από κάποιο φίλο με 

καλά νέα…
Καθώς συνέχιζα να γράφω, αντιλή-

φθηκα ότι υπήρχαν πολλοί λόγοι για 
ευγνωμοσύνη μέσα στα απλά πράγ-
ματα, που πολλές φορές τα έπαιρνα 
είτε σαν δεδομένα, είτε δεν τα παρα-
τηρούσα καν. Όπως και τα ακατέργα-
στα διαμάντια, έτσι και αυτοί οι λόγοι, 

έπρεπε να ανασυρθούν μέσα απ’ τη 
λάσπη της αρνητικής μου νοοτροπίας.

Κατάφερα να συνεχίσω να 
συμπληρώνω τη λίστα μου και τώρα 
μετά από 1000 λόγους για ευγνω-
μοσύνη, μπορώ ειλικρινά να πω, ότι 
αυτή η σύντομη καθημερινή άσκηση 
με βοήθησε να ατενίζω προς τα ψηλά, 
όταν νοιώθω άσχημα, και να επικε-
ντρώνομαι περισσότερο στο τι φέρ-
νει αποτέλεσμα αντί να τα βάφω όλα 
μαύρα σε κάθε κατάσταση. 

Καθώς ξεφυλλίζω τις σελίδες 
που έχω συμπληρώσει στο ημερολό-
γιο μου, τις θεωρώ σαν ένα κιβώτιο 
γεμάτο δώρα απ’ τον Θεό, είναι απα-
ντήσεις σε προσευχές και αποδείξεις 
για την αγάπη Του και την φροντί-
δα Του για εμένα προσωπικά και επί-
σης είμαι σίγουρη πως θα συνεχίσουν 
να υπάρχουν ακόμα πολλοί λόγοι 
για να συμπληρωθούν μελλοντικά 
ημερολόγια.

Η Άιρις Ρίτσαρντ είναι σύμβου- 
λος στην Κένυα, όπου δραστη- 
ριοποιείται σε κοινοτική και 
εθελοντική εργασία απ’ το 
1995. ■

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Από την Άιρις Ρίτσαρντ 

Σε ένα βίντεο κλιπ που 
παρακολούθησα πριν λίγο 
καιρό στο YouTube, μια κυρία 
αναφέρθηκε σε κάποια δύσκολη εποχή 
που βίωσε και της είχε επιφέρει σοβα-
ρή κατάθλιψη. Μια φίλη την συμβού-
λεψε να γράψει σε ένα τετράδιο 1.000 
λόγους για ευγνωμοσύνη, έτσι λοι-
πόν άρχισε να σημειώνει μέσα σε ένα 
τετράδιο, όλα τα καλά πράγματα που 
συνέβαιναν καθημερινά στη ζωή της 
και σιγά – σιγά η απαισιοδοξία άρχισε 
να μετατρέπεται σε αισιοδοξία.

Συχνά σκεφτόμουν αυτό το βίντεο 
κλιπ, όμως ποτέ δεν έκανα αυτό το 
βήμα εγώ η ίδια, να καθίσω να φτιά-
ξω μια τέτοια λίστα ευγνωμοσύνης, 
μέχρι πρόσφατα, όταν μια προσωπική 
μου απώλεια συνοδεύτηκε από άσχημη 
υγεία και μια ανεπιθύμητη αλλαγή στο 
εργαστηριακό μου περιβάλλον.

Αυτές οι αναποδιές με έπιασαν 
απροετοίμαστη και καθώς όλα εξελίσ-
σονταν γρήγορα μπροστά μου, ένοιω-
θα πλήρως  απογοητευμένη βλέποντας 
να ματαιώνονται οι προσδοκίες μου 
και όπως τα μαύρα σύννεφα προεικά-
ζουν επερχόμενη θύελλα, έτσι πολύ 
γρήγορα, άρχισε να με περιτριγυρίζει ο 
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εαυτό μου. Μετά, ήρθε ο Μάρτιος και 
μαζί του και μια σειρά από δυσκολίες 
και δοκιμασίες και αναρωτήθηκα 
μέσα μου, Τώρα για ποιο πράγμα να 
είμαι ευγνώμων;  Κοίταξα γύρω μου, 
προσπαθώντας να βρω κάτι θετι-
κό για να το καταγράψω, όταν μου 
μίλησε απαλά, εκείνη η απαλή σιγανή 
φωνή: Να είσαι ευγνώμων που είσαι 
ζωντανή!

Στην αρχή ακούστηκε κάπως σαν 
αστείο. Μόνο αυτό; ρώτησα κάπως 
διστακτικά. . 

Σκέψου το ξανά, μου απάντησε 
Αυτός. Αν ήσουν πεθαμένη, δεν θα 
μπορούσες να κάνεις τίποτα για να 
επιλύσεις αυτά τα προβλήματα, γι’ 
αυτό είναι ευλογία το να είσαι ζωντα-
νή! Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει και η 
ελπίδα ότι θα επιλυθούν όλα αυτά τα 
προβλήματα με τη δική Μου βοήθεια!

Ο Ιησούς δεν μας υποσχέθηκε ότι 
θα μας γλυτώσει απ’ τις στεναχώριες, 

αλλά ότι θα είναι πάντα μαζί μας ενώ 
περνάμε δυσκολίες. Στο Ιωάννης 
16:33 λέει: «Σας τα είπα όλα αυτά, 
ώστε να έχετε την δική Μου ειρήνη. 
Μέσα στον κόσμο θα έχετε στενα-
χώριες· αλλά, να έχετε θάρρος· Εγώ 
νίκησα τον κόσμο».

Όταν γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι 
μαζί μας, ό,τι στεναχώρια και να περ-
νάμε, μπορούμε να έχουμε ειρήνη, 
ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει γύρω 
μας. Αυτή είναι η ειρήνη που υπερέχει 
κάθε νου στην οποία αναφέρεται ο 
Παύλος στη Φιλιππισίους 4:7– εκείνο 
το αίσθημα ευγνωμοσύνης για το ότι 
ο Θεός έχει τον έλεγχο όταν εμείς δεν 
βλέπουμε τη λύση.

   
Η Ροζάνα Περέιρα διδάσκει 
Αγγλικά στο Ρίο Ντε Τζανέιρο 
της Βραζιλίας. Είναι συγγρα-
φέας και μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας. ■

ΤΟ ΝΑ ΖΕΙΣ  
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ!

Από την Ροζάνα Περέιρα

Όταν ήμουν 17, πήγα με κάτι 
φίλους στο καρναβάλι στην πόλη 
Σαλβαντόρ. Νοικιάσαμε ένα φτηνό 
σπίτι και κοιμόμασταν στο πάτω-
μα όπως κάνουν και οι περισσότε-
ροι ντόπιοι εκεί. Αν και οι γείτονές 
μας ήταν πολύ φτωχοί, μας φέρθη-
καν πάρα πολύ όμορφα. Η απλή ζωή 
που ζούσαν και η αγάπη και η φιλία 
που προσέφεραν απλόχερα, ήταν το 
μυστικό στην ευτυχία και τη χαρά 
που μοίραζαν. Και για πρώτη φορά, 
κατανόησα, ότι η αγάπη ήταν η απά-
ντηση για πολλά απ’ τα προβλήματα 
της ανθρωπότητας.

Φέτος, είχα μια παρόμοια εμπειρία. 
Κάθε πρωινό, καθώς διάβαζα τον 
Λόγο, άρχισα να καταγράφω όλα 
εκείνα τα πράγματα για τα οποία 
ένοιωθα ευγνώμων και μέχρι το τέλος 
του Φεβρουαρίου είχα καταγράψει 
180 πράγματα που με έκαναν να νοι-
ώθω πολύ ευχαριστημένη με τον 

Γιατί δεν προσκαλείτε τον Ιησού να σας κάνει 
παρέα σε όλη σας τη ζωή; Απλά προσευχηθείτε:
Αγαπημένε μου Ιησού, Σε παρακαλώ έλα στην καρδιά 
μου, συγχώρεσέ με για τα λάθη που έχω κάνει και 
δώσε μου αιώνια ζωή. Βοήθησέ με να βρίσκω το καλό 
που έρχεται στο διάβα μου. Βοήθησέ με να μάθω 
περισσότερα για Εσένα και το δικό Σου σχέδιο για 
εμένα και πώς να είμαι ευγενικός και να δείχνω αγάπη 
σε όσους συναντώ. Αμήν.
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ΖΩΗ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑ 
ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ

Καθώς είχα μπει στο ίντερ-
νετ και διάβαζα τα νέα, είδα 
μια επικεφαλίδα: «Να ένας 
Αγωνιστής: Ο Γκουό Γιούμινγκ, αν και 
Πάσχει από μια Σπάνια Ασθένεια, Δεν 
τα Παρατά». Γεμάτη περιέργεια, έκα-
να κλικ στο άρθρο αυτό και άρχισα να 
διαβάζω την απίστευτη ιστορία για τον 
Γκουό Γιούμινγκ.

Όταν ήταν παιδί, η μητέρα του είχε 
παρατηρήσει κάποια αστάθεια στο 
περπάτημά μου, αφού έπεφτε συχνά. Η 
κατάστασή του χειροτέρεψε, μέχρι που 
διαγνώστηκε ότι είχε μυϊκή δυστροφία 
σε ηλικία επτά ετών. Η διάγνωση αυτή 
συντάραξε τους γονείς του Γιούμινγκ, 
οι οποίοι βασανίζονταν από ενοχή και 
θλίψη, καθώς έμαθαν ότι δεν υπήρ-
χε θεραπεία. Ο Γιούμινγκ ένοιωθε να 
απογοητεύεται κι αυτός επίσης, όμως 
αντιλήφθηκε ότι αν το έβαζε κάτω, θα 
έκανε τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα 
για τους γονείς του. Αντίθετα, αρνή-
θηκε να επιτρέψει την κατάστασή του 
να τον περιορίσει και αποφάσισε, λέει 
ο ίδιος, να «κάνω ό,τι καλύτερο μπο-
ρώ και να χαμογελώ σαν παλικάρι». 
Σε ηλικία εννέα ετών, δεν μπορούσε 

1. Η ιστορία του Γκουό Γιούμινγκ (στα Κινέζικα) μπορεί να ανευρεθεί εδώ: 
https://www.nownews.com/news/20170714/2588753

να βαδίσει καθόλου και βρισκόταν 
συνέχεια σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. 
Καθώς οι μυς τους ατροφούσαν, όλα 
του τα μέλη έπαψαν να λειτουργούν. 
Σήμερα, η ακούραστη μητέρα του, τον 
βοηθάει να τρώει, να πηγαίνει στην 
τουαλέτα, να κάνει μπάνιο και σε ό,τι 
άλλο χρειάζεται.

Αν και ο Γιούμινγκ έπρεπε να βασί-
ζεται στη μητέρα του να τον σπρώ-
χνει για να πηγαίνει στο σχολείο του, 
αυτός επέμενε να μη λείπει ποτέ απ’ 
το μάθημα. Η αισιόδοξη και εύθυμη 
συμπεριφορά του, τον είχαν κάνει αγα-
πητό στους συμμαθητές του και τους 
δασκάλους, που θαύμαζαν τη νικη-
φόρα του στάση απέναντι στη ζωή, 
αν και η κατάστασή του συνέχιζε να 
χειροτερεύει.

Σε ηλικία 26 ετών, ο Γιούμινγκ τρέ-
φεται μόνο με υγρή τροφή και βασί-
ζεται σε έναν αναπνευστήρα για να 
βγάλει τη μέρα του. Η φυσική του 
κατάσταση επιδεινώθηκε πολύ γρή-
γορα και ίσα-ίσα κατάφερε να βρε-
θεί στην τελετή αποφοίτησης. Όμως 
πέρασε τα προφορικά διαγωνίσματα 
με καταπληκτικούς βαθμούς και πήρε 

το μεταπτυχιακό του στην Κινεζική 
φιλολογία. Η φιλολογία είναι το πάθος 
του Γιούμινγκ, και η διατριβή του είναι 
μια συλλογή από ποιήματα και άλλα 
έργα. Αποτελείται από 100.000 λέξεις, 
ένα εκπληκτικό επίτευγμα για τον 
Γιούμινγκ, αν σκεφτείτε ότι μπορεί να 
δακτυλογραφεί μόνο δέκα λέξεις το 
λεπτό για δέκα λεπτά την κάθε μέρα, 
γερμένος στην πλάτη του και χρησι-
μοποιώντας ένα ποντίκι για να επιλέ-
γει γράμματα σ’ ένα ειδικό πληκτρολό-
γιο. Ο Γιούμινγκ ελπίζει να περάσει τις 
εξετάσεις και να εργαστεί ως δημόσιος 
υπάλληλος στο μέλλον.

«Δεν μπορούμε να επιλέξουμε το 
πεπρωμένο μας», λέει ο Γιούμινγκ, 
«όμως μπορούμε να επιλέξουμε το πώς 
αντιμετωπίζουμε το πεπρωμένο μας. 
Αν η ζωή δείχνει χωρίς νόημα, τότε θα 
πρέπει να της δώσουμε εμείς νόημα. 
Είτε χαρούμενοι, είτε στεναχωρημένοι, 
θα πρέπει να ζήσουμε την κάθε μέρα. 
Γιατί λοιπόν να μην την ζούμε χαρούμε-
νοι; Καθόν χρόνο δεν παρατάω εγώ τον 
εαυτό μου, ο Θεός και οι άλλοι δεν θα 
με παρατήσουν».1

Η Έλσα Σικρόφσκι είναι ανεξάρ-
τητη συγγραφέας. Ζει με την 
οικογένειά της στην Ταιβάν. ■

Από την Έλσα Σικρόφσκι
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Ζούσα σε ένα χωριό στην 
Τανζανία και στη μέση του χωριού 
αυτού υπήρχε ένα γέρικο δένδρο αβο-
κάντο και οι καρποί ήταν διαθέσιμοι 
για όλους τους χωρικούς εκεί. Όλοι οι 
χωρικοί αγαπούσαν και προστάτευαν 
το δένδρο αυτό – και για πολλούς ένα 
αβοκάντο ήταν το περισσότερο φαγητό 
που έτρωγαν όλη την μέρα.

Το δένδρο αβοκάντο μπορεί να 
κάνει και 15 χρόνια για να αρχίσει να 
δίνει καρπό. Επίσης χρειάζεται πολύ 
φροντίδα όλα αυτά τα χρόνια για να 
αναπτυχθεί. Για το χωριό εκείνο, το 
δένδρο αυτό αντιπροσώπευε κόπο 
αγάπης και υπομονής και ανταμοιβές  
που έρχονται αργά αλλά που τις εκτι-
μάει κάποιος για δεκαετίες. 

Στον πίσω κήπο του παλιού μου 
σπιτιού υπήρχε μια τεράστια βελανι-
διά, και τα κλαδιά της κάλυπταν όλο 
το πίσω μέρος του κήπου, έδιναν ίσκιο 
και ήταν το τέλειο δένδρο για να κρε-
μάσουμε μια κούνια για τα παιδιά. 
Όταν πουλήσαμε το σπίτι εκείνο, το 
δένδρο ήταν κάτι που επίσης άρεζε 
στους πιθανούς αγοραστές. Το και-
νούργιο μου σπίτι είναι σε μια πρόσφα-
τα αναπτυγμένη κοινότητα και όλα τα 

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ
Από την Μαρί Αλβέρο

δείξουμε εμπιστοσύνη, καθώς 
οι ρίζες μας εισχωρούν βαθειά 

μέσα στον Ιησού, ότι στην 
πορεία θα δώσουμε τους καρ-

πούς του Πνεύματος. Ο Θεός δεν 
μας πιέζει. Μας λέει «Η δε υπο-
μονή ας έχει τέλειο έργο, για να 
είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς 
να είστε σε τίποτε ελλιπείς».2 

Αυτή είναι μια αλήθεια που 
άρχισα να κατανοώ  τώρα τελευ-
ταία. Δεν χρειάζεται βιασύνη για 

αποτελέσματα. Με το να το μαθαίνω 
αυτό εγώ η ίδια αλλά και  προς όφελος 
αυτών που φροντίζω, τόσο προσωπικά 
όσο και επαγγελματικά, έχει αρχίσει να 
αλλάζει τον τρόπο που σκέπτομαι. Δεν 
βιάζομαι να δω ορατά αποτελέσματα 
καθώς τώρα ενδιαφέρομαι περισσότε-
ρο για την ανάπτυξη. Μπορώ να βοη-
θήσω να δημιουργηθεί το περιβάλλον 
που χρειάζεται για ανάπτυξη και να 
εμπιστευτώ το ότι ο Θεός θα αποφέρει 
τον καρπό.

Η Μαρί Αλβέρο είναι πρώην 
Χριστιανή απόστολος στην 
Αφρική και το Μεξικό. Προς το 
παρόν διαμένει με τον σύζυγό 
της και τα παιδιά τους, ευτυχισ-
μένη και απασχολημένη στο 
Κεντρικό Τέξας των ΗΠΑ. ■

1. βλ. Γαλάτες 5:22-23
2. Ιακώβου 1:4

δένδρα είναι μικρά, δεν 
έχουν ούτε ίσκιο, ούτε 
ομορφιά και θα περάσουν 
δεκαετίες πριν μεγαλώσουν 
κι αυτά πλήρως. 

Άρχισα να σκέπτομαι για 
δένδρα όταν διάβαζα για τους 
καρπούς του Πνεύματος.1 Η 
λίστα αναφέρει πολλές αρετές 
που θα ήθελα να έχω περισσό-
τερο στη ζωή μου, όμως αυτό 
που μου έκανε μεγάλη εντύ-
πωση είναι το ότι ο καρπός 
μεγαλώνει στα δένδρα και ότι τα δέν-
δρα χρειάζονται χρόνια για να αρχί-
σουν να αποφέρουν καρπό.

Γι’ αυτό τον λόγο νομίζω ότι μπο-
ρούμε να εκτιμήσουμε τόσο πολύ τα 
ώριμα δένδρα. Γνωρίζουμε ότι χρειά-
ζονται δεκαετίες για να μεγαλώσει ένα 
δένδρο ή για να μπορεί να αποδώσει 
καρπό. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμα-
στε υπομονετικοί με τα δένδρα, συχνά 
όμως ξεχνάμε ότι πρέπει να είμαστε 
υπομονετικοί με τους εαυτούς μας και 
τους άλλους καθώς ωριμάζουμε, ώστε 
να φθάσουμε σε σημείο που να μπο-
ρούμε να παράγουμε τους καρπούς του 
Πνεύματος. 

Μπορεί για πολλά χρόνια να μην 
δούμε κάποιο ορατό αποτέλεσμα. Και 
σε αυτά τα ήσυχα χρόνια, θα πρέπει να 
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ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Είναι κοινή αντίδραση των ανθρώπων, 
όταν αντιμετωπίζουν μια αρνητική κατά-
σταση, να νοιώθουν δικαιολογημένοι στο 
να δυσανασχετούν και να παραμένουν 
απαισιόδοξοι. Άλλοι όμως, έχουν ανακαλύ-
ψει την ισχύ της θετικής σκέψης και έχουν 
ωφεληθεί. Η ισχύς της θετικής σκέψης 
πολλαπλασιάζεται όταν οι σκέψεις σου 
μετατρέπονται σε εξύμνηση της δικής Μου 
καλοσύνης, προστασίας, προμήθειας και 
τις πολλές ευλογίες στη ζωή σου 

Τα σώματά σας είναι φτιαγμένα να αντα-
ποκρίνονται με έντονο τρόπο στη θετική 
σκέψη και η εξύμνηση είναι ο υπέρτατος 
τύπος θετικής σκέψης. Όταν με δοξάζεις, 
ακόμα και όταν όλα δείχνουν μαύρα και 
άραχνα, δρομολογείς μια αντίδραση που 
στην ουσία θα σε κάνει να νοιώσεις καλύ-
τερα σωματικά και θα σου δώσει την επι-
πλέον ισχύ ώστε εσύ να αντέξεις. Όμως 
αυτό είναι μόνο η αρχή, επειδή συγχρόνως, 
Με ευχαριστείς με το να Μου λες ότι εκτι-
μάς τις ευλογίες Μου παρ’ όλες τις ανα-
ποδιές και ότι έχεις την πίστη ότι Εγώ θα 
φτιάξω τα πράγματα και θα συνεχίσω να 
σε φροντίζω.


