
Ο ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ
Ανακαλύπτοντας τη 
σημασία του Λόγου 
του Θεού

Ο Δον Κιχώτης
και οι καθρέπτες
Εσείς που κοιτάτε;

Η καρδιά 
ενός ήρωα 
Το μυστικό της 
ενθάρρυνσης
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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
εισαγόμενα → εξαγόμενα 

Στην ορολογία των υπολογιστών και των μαθηματικών, ο όρος Είσοδος 
Σκουπιδιών, Έξοδος Σκουπιδιών, περιγράφει το ότι μια εισαγωγή δεδομένων με 
ψεγάδια ή ανοησίες θα αποφέρει εξαγόμενα με ανοησίες ή αλλιώς «σκουπίδια». 
Με άλλα λόγια, οι ανακριβείς ή λανθασμένες αρχικά πληροφορίες, αναπόφευκτα 
θα οδηγήσουν σε ανακριβή ή λανθασμένα αποτελέσματα.

Στην Επί του Όρους Ομιλία Του, ο Ιησούς είπε κάτι εκπληκτικά παρόμοιο: 
«Κάθε καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς· ενώ το σαπρό δέντρο κάνει κακούς 
καρπούς. Δεν μπορεί ένα καλό δέντρο να κάνει κακούς καρπούς ούτε ένα σαπρό 
δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Επομένως, από τους καρπούς τους θα τους 
γνωρίσετε».1

Αυτή η σύντομη παραβολή μας καλεί να σκεφτούμε το τι λένε τα λόγια μας 
και οι πράξεις μας για εμάς και τον Σωτήρα που ζει μέσα μας. Είναι η ζωή μας μια 
έκφραση της δικής Του φροντίδας για τους άλλους ή είναι μια έκφραση της δικής 
μας εγωκεντρικότητας; Μεταδίδουμε εμείς, τη δική Του γενναιοδωρία και δικαιο-
σύνη ή παραπαίουμε στις ανθρώπινες παρορμήσεις μας οικοδομώντας τοίχους και 
αποκλεισμό;

Όπως ο υπολογιστικός κώδικας και οι μαθηματικές εξισώσεις, μπορούν να 
διορθωθούν με τη σωστή εισαγωγή δεδομένων, ο Ιησούς μας υπενθυμίζει ότι και η 
Χριστιανική διαβίωση απαιτεί μια εσωτερική μεταμόρφωση, του είδους που μόνον 
Αυτός μπορεί να επιφέρει. «Μείνετε ενωμένοι μαζί Μου και Εγώ ενωμένος μαζί 
σας. Όπως το κλήμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του, αν δεν μείνει ενω-
μένο με την άμπελο, έτσι κι εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί Μου».2 

Όταν ο Ιησούς ζει μέσα μας, Τον βλέπουν και οι έξω.3

1. Ματθαίου 7:17-18, 20

2. Ιωάννης 15:4

3. Ο εκδότης θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Κρις Μιζράνι που γράφει συχνά για 

το Activated, ο οποίος πρόσφερε την έμπνευση για την εισαγωγή αυτού του 

Activated.

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.
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Βάλατε ποτέ σας ένα 
κοτσάνι σέλινο μέσα σε 
χρωματιστό νερό; Αυτό που 
συμβαίνει είναι ότι το σέλινο αρχίζει 
να αλλάζει χρώμα καθώς το κοτσάνι 
απορροφά το νερό. Χρειάζεται δύο 
μέρες μέχρι να φανεί η αλλαγή, 
σύντομα όμως το κοτσάνι του σέλι-
νου θα έχει πάρει το χρώμα του νερού, 
μέσα στο οποίο βρίσκεται. Μια άλλη 
ιδιότητα του σέλινου είναι, το ότι 
απορροφά πολύ γρήγορα τα δηλητή-
ρια και τα εντομοκτόνα που βρίσκο-
νται στον αέρα ή στο έδαφος. 

Το πνεύμα μας κάνει κι αυτό κάτι 
παρόμοιο. Η πηγή απ’ την οποία λαμ-
βάνουμε τη διατροφή μας ή τα εισα-
γόμενά μας και οτιδήποτε άλλο, στο 
οποίο εκθέτουμε τον εαυτό μας, θα μας 
επηρεάσουν, είτε προς το καλύτερο, 
είτε προς το χειρότερο. Καθημερινά 
βομβαρδιζόμαστε με δεδομένα – 
Ίντερνετ, ταινίες, μουσική, βιβλία και 
βεβαίως τους ανθρώπους με τους οποί-
ους συναναστρεφόμαστε. Εντούτοις, η 
επιρροή όλων αυτών, δεν είναι πάντα 
τόσο εμφανής όπως η επίδραση του 
νερού στο σέλινο.

Μερικά πράγματα φαίνονται 
αβλαβή, ίσως και καλά, όμως στο 
τέλος αποφέρουν αρνητικό αποτέλε-
σμα. Άλλα πράγματα μπορεί να είναι 
πλήρως απολαυστικά και όμως να είναι 
επιβλαβή – ίσως και να τροφοδοτούν 

ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙΤΕ;

τον νου μας και να αυξάνουν τις δεξι-
ότητες μας και τις γνώσεις μας. Όμως 
ίσως να μην τροφοδοτούν το πνεύμα 
μας, με τις θρεπτικές ουσίες που χρειά-
ζεται, ώστε να ακμάσει. 

Στην εποχή του, ο Βασιλιάς 
Σολομών ήταν ένας απ’ τους πλουσιό-
τερους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ. 
Είχε αποκτήσει σχεδόν οτιδήποτε 
ήθελε – και φαίνεται ότι είχε δοκιμά-
σει σχεδόν οτιδήποτε μπορούσε να 
του προσφέρει ο πλούτος του – όμως 
στο τέλος, συμπέρανε ότι «Όλα είναι 
μάταια!»1

Γι’ αυτό τον λόγο ο Ιησούς μας 
λέει να εντρυφούμε σ’ Αυτόν, ώστε να 
είναι Αυτός η πηγή μας.2 Μας προ-
σφέρει το νερό της ζωής – το μονα-
δικό νερό που ποτέ δεν πρόκειται να 
αφήσει το πνεύμα μας διψασμένο. Ο 
πρώτος Ψαλμός αναφέρει ότι εκεί-
νοι που ευφραίνονται με τον Κύριο 
και τον Λόγο Του «θα είναι σαν ένα 
δέντρο φυτεμένο κοντά στα ρυάκια 
των νερών, το οποίο δίνει τον καρπό 
του στον καιρό του, και το φύλλο του 
δεν μαραίνεται· και όλα, όσα αν πράτ-
τει, θα ευοδωθούν».3

Ας φυτέψουμε κι εμείς τις ρίζες μας 
βαθειά γύρω απ’ τα ρυάκια του νερού 
της ζωής.

Η Μαρί Στόρι ζει στο Σαν 
Αντόνιο των ΗΠΑ, όπου 
εργάζεται σαν ανεξάρτητη 
εικονογράφος και συμμετέχει 
εθελοντικά σαν σύμβουλος σε 
ένα τοπικό κέντρο αστέγων. ■

1. Εκκλησιαστής 1:2

2. βλ. Ιωάννη 15:5

3. Ψαλμός 1:3

Απο την Μαρί Στόρι 
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θετική διάθεση. Αν επικεντρωθούμε 
στο να βλέπουμε τα πράγματα, μέσα 
απ’ την προοπτική του Θεού για την 
περίπτωσή μας και να πιστεύουμε τις 
υποσχέσεις Του, Αυτός πάντα θα είναι 
δίπλα μας, για να μας βοηθήσει να τα 
ξεπεράσουμε. Καθώς εμείς προσβλέ-
πουμε σε Αυτόν, Αυτός μας δίνει τη 
διαβεβαίωση ότι οι μάχες της ζωής αξί-
ζουν τον αγώνα και ότι Αυτός θα μας 
κάνει πιο δυνατούς μέσα απ’ αυτές. 

Όταν περνάτε δύσκολες στιγμές, 
χρειάζεται πολύ πίστη για να υψώ-
σετε τη σημαία της νίκης μπροστά στις 
προσκλήσεις και να βροντοφωνάξετε, 
«Έχω τη νίκη δια πίστεως!»1 Όμως 
ανεξάρτητα απ’ το πώς νοιώθετε, ο 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Από την Μαρία ΦοντέΙν 

Σαν πιστοί, μερικές φορές μπορεί 
να έχουμε μη ρεαλιστικές προσδοκίες 
για τη ζωή μας. Όταν τα πράγματα δεν 
πάνε ομαλά, υπάρχει η τάση να κατη-
γορούμε τους εαυτούς μας γι’ αυτό ή 
να νομίζουμε ότι ο Θεός δεν απαντά 
στις προσευχές μας επειδή Αυτός 
δεν νοιάζεται αρκετά ή επειδή εμείς 
κάνουμε κάτι λάθος.

Όμως υπάρχει και μια διαφορε-
τική προσέγγιση που μπορούμε να 
έχουμε – εκείνη του να υπενθυμίζουμε 
στους εαυτούς μας πως πολύ συχνά, οι 
δυσκολίες και τα ζόρια που περνάμε, 
είναι μέρος απ’ τη ζωή. Η δυσκολία και 
η αντιξοότητα και ο αγώνας είναι αυτά 
που μας μαθαίνουν, μας εκπαιδεύουν, 
μας αναπτύσσουν και μας βοηθάνε να 
αποκτήσουμε αντοχή, συμπάθεια, ωρι-
μότητα και πίστη.

Πολλά πράγματα στη ζωή θέλουν 
αγώνα, όμως μπορούμε να ενδυναμω-
θούμε μέσα απ’ τους αγώνες αυτούς 
αν τους προσεγγίσουμε με πίστη και 

1. βλ. Ιωάννη Α’ 5:4

2. Κορινθίους Α’ 1:28-29

3. Μαλαχίας 3:6

υπέροχος Λόγος του Θεού και η δική 
Του αλήθεια είναι αρκετά δυνατές και 
ισχυρές για να σας κρατήσουν νικη-
φόρους, αν εσείς δεν τα παρατήσετε, 
αλλά κρατηθείτε, πιστέψετε και εμπι-
στευτείτε τον Θεό ότι θα εκπληρώ-
σει τον Λόγο Του και στην πορεία θα 
λάβετε την ανταμοιβή της πίστης σας. 

Ακολουθούν μερικές σκέψεις όσον 
αφορά τις πραγματικότητες της ζωής, 
που ελπίζω να σας βοηθήσουν. 

 
Το να κάνεις τη διαφορά, 
έχει κάποιο κόστος

Όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι 
του Θεού, είτε άνδρες είτε γυναίκες 
και οποιοσδήποτε άλλος έκανε τη 
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Το να πιστεύουμε, είναι μια συνει-
δητή επιλογή, ζωτικής σημασίας, όμως 
κανένας δεν μπορεί να την κάνει για 
μας. Ο καθένας μας πρέπει να επιλέξει 
τον δρόμο της πίστης και να αγωνιστεί 
ώστε να κρατήσουμε τα πνευματικά 
μας μάτια ανοικτά, για να έχουμε επί-
γνωση του πνευματικού κόσμου και να 
παραμείνουμε δυνατοί και ακλόνητοι. 

 
Τα πάντα αλλάζουν, ο Ιησούς ποτέ

Ακόμα και αν το καθετί γύρω μας 
αλλάζει, ο Ιησούς δεν αλλάζει και η 
δική Του αγάπη, φροντίδα και υποσχέ-
σεις δεν αλλάζουν. «Εγώ είμαι ο Κύριος 
και δεν αλλάζω».3 

 
Πάντα συμβαίνουν αναποδιές

Στη ζωή του καθενός συμβαίνουν 
και άσχημα πράγματα, παρουσιάζονται 
δυσκολίες και αντιξοότητες. Οι άνθρω-
ποι δεν είναι τέλειοι και κάνουν λάθη 
που μας επηρεάζουν, όμως εξαρτάται 
από εμάς το να επιλέξουμε, αν θα επι-
τρέψουμε σε αυτές τις δυσκολίες να μας 
κάνουν είτε καλύτερους είτε χειρότε-
ρους. Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιή-
σει όλα αυτά τα πράγματα για καλό στη 
ζωή μας, αν εμείς Του το επιτρέψουμε!

Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα 
προβλήματα υφίστανται, απλά και 
μόνο, επειδή ζούμε σε έναν έκπτωτο 
κόσμο. Είτε είστε παιδί, είτε είστε 
ενήλικας, είτε άνδρας είτε γυναίκα, 
είτε Χριστιανός είτε άθεος, θα 
υπάρξουν μάχες, δοκιμασίες και 

δυσκολίες, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε 
να ενδυναμώσουμε τον χαρακτήρα μας. 
Στο τέλος, δεν είναι οι συνθήκες που 
καθορίζουν την κατάστασή μας, είναι η 
στάση μας απέναντι σ’ αυτές. 

 
Οι αιώνιες υποσχέσεις του Θεού

Ο Θεός έχει δώσει μερικές εκπλη-
κτικές υποσχέσεις μέσα στον Λόγο Του. 
Μας δίνει υποσχέσεις επειδή θέλει να 
προσβλέπουμε στο μέλλον, να γνω-
ρίζουμε ότι Αυτός κάνει σχέδια για το 
καλό μας, ότι έχει υπέροχα πράγματα 
για τον καθένα μας.

Ποτέ Του δεν θα ακυρώσει τις υπο-
σχέσεις Του και μπορούμε να βασι-
ζόμαστε σ’ αυτές κάθε φορά. Καθώς 
κάνουμε αυτό που μας δείχνει, οι υπο-
σχέσεις Του μας εγγυώνται ότι θα 
εκπληρωθούν – όχι πάντα ακριβώς με 
τον τρόπο που θέλουμε εμείς ή νομί-
ζουμε ότι θα εκπληρωθούν, αλλά στον 
καιρό και με τον τρόπο που ο Θεός 
γνωρίζει ότι είναι το καλύτερο για μας 
και τους άλλους.

Πόσο άδικο θα ήταν να περιορίσουμε 
αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε στο 
μέλλον βασιζόμενοι σε ό,τι έχουμε δει 
και βιώσει στο παρελθόν και το παρόν. 
Το μέλλον είναι τόσο φωτεινό όσο και οι 
υποσχέσεις του Θεού. Ας Του δώσουμε 
την ευκαιρία να εκπληρώσει όσα έχει πει 
ότι θα κάνει Αυτός, με το να Τον ακο-
λουθάμε από κοντά! 

Η Μαρία Φοντέιν και ο σύζυ-
γός της, ο Πήτερ Άμστερνταμ 
είναι διευθύνοντες στη Διεθνή 
Οικογένεια, μια Χριστιανική κοι-
νότητα της πίστης. ■

διαφορά στον κόσμο, έπρεπε να 
κάνουν θυσίες, είτε με την εργασία 
τους είτε με την υπηρεσία τους. Η ζωή 
τους δεν ήταν εύκολη. Περιόρισαν 
τις δραστηριότητές τους στις πιο 
σημαντικές και χρησιμοποιούσαν τον 
χρόνο τους συνετά, με σκοπό να δια- 
τηρήσουν τη δύναμη και την ενέργειά 
τους  για εκείνα τα πράγματα που 
άξιζαν πραγματικά. Ήταν αφοσιω-
μένοι στην επίτευξη των σκοπών τους
και οι περισσότερες ώρες της ημέρας 
τους αφιερώνονταν σε σκέψη, πειρα-
ματισμό, εκπαίδευση, διδασκαλία, 
προώθηση, εργασία και πράξη ώστε 
να το επιτύχουν. Οτιδήποτε αξίζει στη 
ζωή, έχει και κάποιο κόστος! 

 
Από μόνοι μας δεν μπορούμε

Εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε από μόνοι μας. Κάνουμε λάθη. 
Άνθρωποι είμαστε. Όμως όταν εμπι-
στευόμαστε τον Θεό, τότε μπορούμε 
να εκπληρώσουμε το δικό Του σχέδιο 
για τη ζωή μας! «Και τα αγενή τού 
κόσμου και τα εξουθενωμένα επέ-
λεξε ο Θεός, και εκείνα που θεωρού-
νται μηδαμινά, για να καταργήσει αυτά 
που θεωρούνται κάτι. Για να μη μπορεί 
κανείς να καυχηθεί ενώπιόν Του».2

 Πνευματικη διαμαχη
Υφίσταται μια πολύ έντονη πνευμα-

τική διαμάχη και είμαστε κι εμείς μέρος 
της. Το πνευματικό επιδρά στο φυσικό 
και το φυσικό επιδρά στο πνευματικό.
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Στη Βίβλο υπάρχουν αμέτρητες 
ιστορίες από άντρες και γυναίκες που 
έκαναν γενναία κατορθώματα. Το 
κεφάλαιο 11 στην προς Εβραίους επι-
στολή, αναφέρει πολλούς απ’ αυτούς 
τους γενναιόψυχους ανθρώπους. «Και 
τι να λέω ακόμα; Επειδή, θα μου λείψει 
ο καιρός να διηγούμαι για τον Γεδεών, 
και τον Βαράκ και τον Σαμψών και τον 
Ιεφθάε, και τον Δαβίδ και τον Σαμουήλ 
και τους προφήτες· οι οποίοι με την 
πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, εργά-
στηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υπο-
σχέσεις, έφραξαν στόματα λιονταριών, 
έσβησαν δύναμη φωτιάς, διέφυγαν 
από στόματα μάχαιρας, ενδυναμώθη-
καν από ασθένεια, έγιναν ισχυροί σε 
πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα 
ξένων».4

Αναφερόμενοι σ’ αυτά τα γενναία 
άτομα σε αυτό το κεφάλαιο, οι ρίζες 
της λέξης «κουράγιο» αποκτούν 
μεγαλύτερη σημασία – οι καρδιές τους 
ήταν στη σωστή θέση. Αυτά τα άτομα 
είχαν κοινό κάτι υπέροχο – είχαν κοινή 
την πηγή της γενναιότητάς τους.

Υπάρχει και εκείνη η γνωστή ανα-
φορά στη Βίβλο για τα τρία γεν-
ναιόψυχα Εβραιόπουλα, που τους 
ειπώθηκε, ότι είτε θα λατρέψουν το 

Η ΚΑΡΔΙΑ 
ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ
Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί 
και απομνημόνευα το κεφά-
λαιο 11 στην προς Εβραίους 
επιστολή, το οποίο περιγρά-
φει με λεπτομέρεια κάποιους απε-
χθείς τρόπους για να πεθάνει κάποιος: 
«Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, 
πέρασαν από πειρασμούς, πέθαναν 
με σφαγή μάχαιρας, περιπλανήθη-
καν με δέρματα προβάτων, με δέρματα 
κατσικιών· με στερήσεις, με θλίψεις, με 
κακουχίες, για τους οποίους ο κόσμος 
δεν ήταν άξιος· περιπλανώμενοι μέσα 
σε ερημιές και σε βουνά και σε σπήλαια 
και στις τρύπες τής γης».1

Με έκανε να αναρωτηθώ πόσο 
πονάει κάποιος όταν πεθαίνει. 
Γνώριζα ότι εγώ ο ίδιος πονούσα με το 

παραμικρό, γι’ αυτό προσπάθησα να 
σκεφτώ, αν κάποιος έπρεπε να πεθά-
νει, ποιος θα ήταν ο λιγότερο οδυνη-
ρός τρόπος – αυτόν θα επέλεγα κι εγώ. 
Βλέπετε, δεν ήθελα να ντροπιάσω τον 
Θεό με το να δειλιάσω τόσο πολύ.

Σήμερα, ανατρέχω στα παιδικά 
μου χρόνια και τις τότε ανησυχίες μου 
και το διασκεδάζω. Αντιλαμβάνομαι 
ότι αυτό που με απασχολούσε τότε, 
ήταν το ότι μου έλειπε το κουράγιο. 
Πριν λίγες μέρες και ενώ έγραφα ένα 
άρθρο, έψαξα για τον ορισμό της λέξης 
κουράγιο. Το «κουράγιο» προέρχεται 
απ’ την Γαλλική λέξη cœur που 
σημαίνει καρδιά. Ένας ετυμολογικός 
ιστότοπος λέει ότι η αρχική λέξη στα 
Γαλλικά σήμαινε «‘καρδιά, βαθειά 
συναισθήματα, οξύθυμος’. Στην ευρέως 
Αγγλική χρησιμοποιούταν πάρα 
πολύ για ‘το τι βρίσκεται στο νου 
κάποιου ή τις σκέψεις’, ως εκ τούτου 
‘γενναιότητα’ αλλά επίσης [σήμαινε] 
‘οργή, περηφάνια, εμπιστοσύνη’ , ή 
οποιοδήποτε είδος προδιάθεσης».2 Στις 
μέρες μας, το κουράγιο ορίζεται ως 
μια «διανοητική ή ηθική δύναμη 
να τολμάς, να υπομένεις και να 
αντέχεις τον κίνδυνο, τον φόβο ή τη 
δυσκολία».3

1. Εβραίους 11:37-38

2. http://www.etymonline.com/index.php 

?term=courage

3. http://www.merriam-webster.com 

/dictionary/courage?show=0&t 

=1305771775

4. Εβραίους 11:32-34

5. Δανιήλ 3:16-18

6. Δευτερονόμιο 6:5

7. Παροιμίες 18:10

8. Παροιμίες 4:23

Από τον Ρόαλντ Ουάτερσον 
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είδωλο από χρυσό ή θα ρίχνονταν στην 
κάμινο. Αυτά παρέμειναν αμετακίνητα 
και το αρνήθηκαν. Η Βίβλος καταγρά-
φει αυτά που πιθανόν σκέφτηκαν ότι 
θα ήταν τα τελευταία τους λόγια:

«Βασιλιά Ναβουχοδονόσορ: Εμείς 
δεν έχουμε ανάγκη να σου απαντή-
σουμε για το πράγμα αυτό. Αν είναι 
έτσι, ο Θεός μας, που εμείς λατρεύ-
ουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώ-
σει από το καμίνι τής φωτιάς που καίει· 
και από το χέρι σου, Βασιλιά, θα μας 
ελευθερώσει. Αλλά, και αν όχι, ας είναι 
σε σένα γνωστό, Βασιλιά, ότι τους 
θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, και 
τη χρυσή εικόνα, που έχεις στήσει, δεν 
την προσκυνούμε».5

Διαβάζω αυτή την ιστορία, ενώ 
νοιώθω ασφαλής μέσα στο σπίτι μου, 
απέχοντας απ’ το σκηνικό αυτό χιλιά-
δες χρόνια – όμως η ισχύς της πίστης 
τους είναι ακόμα ξεκάθαρη στα λόγια 
τους. Υπάρχει παντελής έλλειψη 
οποιασδήποτε διστακτικότητας ή προ-
σπάθειας για διαπραγμάτευση με κάτι 
λιγότερο θανατηφόρα επικίνδυνο προς 
όφελός τους. Όμως για να έχεις το 
κουράγιο να βιώσεις μια τέτοια εμπει-
ρία, νομίζω ότι πρέπει να ανατρέξεις 
λίγο στο παρελθόν. Δεν φαντάζομαι 

τους γονείς τους να είχαν πει στο 
καθένα τους, «Μια μέρα θα σας φέρουν 
μπροστά σε έναν τρομακτικό βασι-
λιά και εκεί θα υπάρχει μια κάμινος και 
θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στη 
ζωή σας ή στο να προσκυνήσετε ένα 
είδωλο. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, θυμη-
θείτε να επιλέξετε την κάμινο».

Αντιθέτως, νομίζω ότι μάλλον είχαν 
πει στα παιδιά τους κάτι όπως, «Θα 
αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με ολό-
κληρη την καρδιά σου, και με ολό-
κληρη την ψυχή σου, και με ολόκληρη 
τη δύναμή σου».6 Και, «Το όνομα του 
Κυρίου είναι πύργος οχυρωμένος· ο 
δίκαιος, καταφεύγοντας σ' αυτόν, είναι 
σε ασφάλεια».7

Οι γονείς του Σεδράχ, του Μισάχ, 
και του Αβδέ-νεγώ δεν θα μπορού-
σαν να γνωρίζουν τι θα τύχαινε στα 
παιδιά τους, ή πότε ή πώς τα παιδιά 
αυτά, ίσως να χρειάζονταν να πρά-
ξουν γενναιόψυχα. Όμως υπήρχε κάτι 
που γνώριζαν ότι μπορούσαν να ορί-
σουν – αυτό που εναποθηκευόταν 
στις καρδιές των παιδιών τους. «Με 
κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σου· 
επειδή, απ' αυτή προέρχονται οι εκβά-
σεις τής ζωής».8

Αν και εμείς μπορεί να μην 

περιτριγυριζόμαστε από παρόμοιες 
απειλές, κινδύνους ή δυσκολίες 
σήμερα, όμως όλοι μας θα αντιμε-
τωπίσουμε στιγμές που θα μας είναι 
δύσκολες συναισθηματικά ή διανοη-
τικά και θα απαιτήσουν ηθικό κουρά-
γιο – τη θέληση να κάνουμε αυτό που 
γνωρίζουμε ότι είναι το σωστό. Και 
νομίζω ότι αυτό που θα κάνουμε σε 
μια τέτοια περίπτωση μπορεί να ανευ-
ρεθεί σε κάτι πολύ απλό, θα είναι αυτό 
που έχουμε εναποθηκεύσει μέσα στην 
καρδιά μας και το οποίο θα καθορίσει 
τη δύναμη του κουράγιου μας.

Όλοι αγαπάνε ιστορίες με ήρωες. 
Όμως στην αληθινή ζωή, δεν απο-
φασίζεις εσύ για το αν θα έχεις την 
ευκαιρία για κάτι το σπουδαίο και 
ηρωικό – αν θα διασώσεις κάποιον, 
ή θα μεγαλουργήσεις κατά κάποιο 
τρόπο – όμως μπορείς να ελέγχεις 
αυτό που εναποθηκεύεις στην καρδιά 
σου. Έτσι μπορείς να προετοιμαστείς 
για αυτές τις στιγμές μεγαλουργίας, 
καθώς επίσης και τις καθημερινές 
στιγμές που απαιτούν κουράγιο.

Ο Ρόαλντ Ουάτερσον είναι 
εκδότης και υπεύθυνος 
ανάπτυξης περιεχομένου. ■
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Ο ΔΟΝ 
ΚΙΧΩΤΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

1. Dale Wasserman, Produzioni 

Europee Associates, 1972

2. βλ. Ματθαίου 14:22-34

3. www.just1thing.com

Ο ΔΟΝ 
ΚΙΧΩΤΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

Από την
Μάρα Χόλντερ

Μία απ’ τις ταινίες που είδα 
πάρα πολλές φορές καθώς 
μεγάλωνα ήταν η ταινία,  Ο 
Άνθρωπος απ’ τη Λα Μάντσα (Man 
of La Mancha, παραγωγή του 1972).1 
Φαίνεται πως κάθε δύο μήνες, κάποιος 
γονέας, ένας ομαδάρχης νέων ή κά- 
ποιος δάσκαλος, αποφάσιζε ότι ήταν 
καιρός να την ξαναδούμε. Δεν μου 
αρέσουν και τόσο οι ταινίες μιούζικαλ, 
όμως μ’ αυτή την ταινία νοιώθω μια 
ανεξήγητη έλξη. 

Είναι η ιστορία του Αλόνσο Κιχάδα, 
ενός κάπως τρελούτσικου ιππότη που 
αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα 
πιο διαφορετική απ’ τους περισσό- 

κατώτερης τάξης, όμως για τον Δον 
Κιχώτη είναι η Δουλτσινέα ντελ 
Τομπόσο, η πιο υπέροχη δεσποινίς 
που υπάρχει στον κόσμο. Μέσα της, 
βλέπει ομορφιά, αξιοπρέπεια, αξία και 
εσωτερική δύναμη. Ο τρόπος που την 
βλέπει, στο τέλος κάνει αυτή την ίδια, 
να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τον 
εαυτό της.

Στη διάρκεια της ταινίας, ο Δον 
Κιχώτης αντιμετωπίζει όλων των 
ειδών τις προκλήσεις, εκπλήξεις και 
αντιξοότητες, όμως τίποτα δεν τον 
καταβάλλει. Υπάρχουν επικίνδυνες 
συμπλοκές και επίσης κάποιες στενά-
χωρες στιγμές.

Σε μια απ’ τις τελευταίες σκηνές 
στην ταινία, ο Δον Κιχώτης συναντά 
τον Κακό Μάγο για άλλη μια φορά. 
Αυτή τη φορά, ο Κακός Μάγος δοκι-
μάζει ένα άλλο κόλπο. Έρχεται να 

τερους ανθρώπους και στην εναλλασ-
σόμενη πραγματικότητά του, αποκαλεί 
τον εαυτό του «Δον Κιχώτη». Πιστεύει 
πως υπάρχει ένας επικίνδυνος εχθρός 
αποκαλούμενος «Γητευτής», τον οποίο 
έχει ως στόχο να νικήσει και στις ποι-
κίλες κατά φαντασία αποστολές του, 
έχει τη βοήθεια ενός παχουλού ιππο-
κόμου με το όνομα Σάντσο Πάντσα. 
Για παράδειγμα, ο Δον Κιχώτης νομίζει 
πως ένας ανεμόμυλος είναι ο Γητευτής 
μεταμορφωμένος, γι’ αυτό, προσπαθεί 
να τον πολεμήσει καβάλα στο άλογό 
του. Ο Δον Κιχώτης έχει επίσης έναν 
εκπληκτικό τρόπο να βλέπει το καλό 
και την ομορφιά που υπάρχει γύρω του 
και τίποτα δεν τον αποθαρρύνει.

Ένας άλλος σημαντικός χαρα-
κτήρας στην ιστορία αυτή είναι η 
Αλντόνζα Λορένζο. Για όλους, είναι 
μια γυναίκα χωρίς ηθικές αξίες και 
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ό,τι συμβαίνει γύρω μου, είμαι εντάξει, 
όμως τη στιγμή που αρχίζω να κοιτώ 
μέσα μου, αρχίζω να εξασθενώ. Βλέπω 
τις ανικανότητές μου. Βλέπω τις αδυ-
ναμίες μου. Βλέπω τις αποτυχίες μου. 
Νοιώθω ηττημένη. 

Σε μια τέτοια θέση βρέθηκε και  ο 
απόστολος Πέτρος. Σκέπτομαι την 
ιστορία εκείνη τη νύχτα που ο Πέτρος 
και μερικοί απ’ τους άλλους μαθητές 
του Ιησού, βρέθηκαν μες τη θύελλα στη 
Θάλασσα της Γαλιλαίας.2 Το πλοιάριό 
τους πήγαινε πέρα-δώθε, όταν οι μαθη-
τές νόμισαν ότι είδαν ένα φάντασμα 
να περπατά πάνω στο νερό. Αρχικά 
τρόμαξαν, όμως μετά είδαν ότι ήταν 
ο Ιησούς που περπατούσε πάνω στο 
νερό. «Μην φοβάστε, Εγώ είμαι», τους 
είπε Αυτός.

Ο Πέτρος, που το παρατράβαγε 
μερικές φορές, του λέει, «Κύριε, αν 
είσαι Εσύ, πες μου να έλθω προς το 
μέρος Σου».

«Έλα!» του λέει ο Ιησούς!
Ο Πέτρος βγαίνει απ’ το πλοιάριο 

και αρχίζει να περπατά πάνω στο νερό. 
Για λίγο τα πάει καλά καθ’ όν χρόνο 
κοιτά στον Ιησού, όμως μετά από μερι-
κές στιγμές ο Πέτρος αντιλαμβάνεται 
ότι περπατά πάνω στο νερό και πανι-
κοβάλλεται. Αντιλαμβάνεται ότι αυτό 
που κάνει, ξεπερνά τις προσωπικές 
του ικανότητες και τρομοκρατείται. 
Παίρνει τα μάτια του απ’ τον Ιησού και 
αρχίζει να βουλιάζει. 

Τρομαγμένος, φωνάζει, «Κύριε, 
σώσε με!»

Ο Ιησούς πιάνει απ’ το χέρι τον 
Πέτρο και τον σηκώνει. Και εκεί, τον 
κατσαδιάζει λιγάκι: «Μα γιατί αμφέ-
βαλλες;» Ο Ιησούς και ο Πέτρος ανε-
βαίνουν πάνω στο πλοιάριο και η 
θάλασσα ηρεμεί.

Ενόσω ο Πέτρος κοιτούσε τον 
Ιησού, μπορούσε πραγματικά να περ-
πατά πάνω στο νερό. Όταν κοίταξε στα 
κύματα και τη δική του ανικανότητα, 

άρχισε να βουλιάζει. Αντιλήφθηκε πόσο 
τρελό ήταν αυτό που έκανε, το να περ-
πατά δηλαδή πάνω στο νερό και αυτό 
τον τρόμαξε. Η ομορφιά της ιστορίας με 
τον Πέτρο, βρίσκεται στο γεγονός, ότι ο 
Ιησούς ήταν εκεί δίπλα του, έτοιμος να 
τον πιάσει και να τον σηκώσει.

Ο Ιησούς υπόσχεται πως όταν είσαι 
αδύναμος, Αυτός είναι δυνατός. Όταν 
νοιώθεις ανίκανος, Αυτός είναι ικανός. 
Με το να κοιτάς στον καθρέπτη και να 
σκέφτεσαι τον εαυτό σου πάρα πολύ, 
αυτό ίσως να αποβεί και το τέλος σου, 
όπως συνέβη με τον Δον Κιχώτη. Όμως 
πάντα έχεις την επιλογή να κοιτάξεις 
πάλι προς τα ψηλά. Την επιλογή να 
γνωρίζεις ότι ο Ιησούς είναι πάντα εκεί 
για να καλύψει τα κενά σου.

Έχω μάθει πως όταν βρίσκομαι σε 
μια τέτοια κατάσταση, πρέπει αμέσως 
να σιγήσω και να ζητήσω απ’ τον Ιησού 
τη δύναμή Του, η οποία δεν θα επέλ-
θει ως μια τεράστια ριπή ενδυνάμωσης. 
Όμως έχω τη δύναμη που χρειάζομαι  
για κάθε στιγμή, συχνά στιγμή με 
στιγμή. 

Ο Δον Κιχώτης, έχασε το παιχνίδι, 
με το να κοιτάει τη δική του αντανά-
κλαση. Ο Πέτρος άρχισε να βουλιάζει 
όταν άρχισε να κοιτά τα κύματα. Εγώ 
βουλιάζω κάθε φορά που ενδοσκοπώ 
περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει ή οποτε-
δήποτε προσπαθώ να τα βγάλω πέρα 
μόνη μου χωρίς να ζητάω τη βοήθεια 
του Ιησού. Όμως έμαθα να αποφεύγω 
όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση με 
το να εμπιστεύομαι Αυτόν μόνο. Έμαθα 
ότι δεν είμαι μόνη. Ποτέ δεν εξαρτάται 
μόνο από εμένα και τις δικές μου ικα-
νότητες. Είναι ο Ιησούς κι εγώ. Και γι’ 
αυτό Τον ευχαριστώ!

Αυτό το άρθρο διασκευάστηκε 
από το Just1Thing,3 έναν 
ιστότοπο για τη Χριστιανική 
δόμηση του χαρακτήρα των 
νέων. ■ 

αντιμετωπίσει τον Δον Κιχώτη ως ο 
Ιππότης των Κατόπτρων με έναν μικρό 
στρατό από ιππότες, που ο καθένας 
τους κρατάει ένα καθρέφτη. Καθώς 
περικυκλώνουν τον Δον Κιχώτη, γυρ-
νάνε τους καθρέφτες τους προς το 
μέρος του. «Κοίτα στους καθρέφτες», 
του φωνάζουν ξανά και ξανά. Ο Δον 
Κιχώτης δεν έχει να κοιτάξει πουθενά 
αλλού παρά στους καθρέφτες και μετά 
τις λίγες στιγμές που κοιτά τον εαυτό 
του στον καθρέφτη ο Δον Κιχώτης 
καταρρέει. Στο τέλος, με  το να κοιτά 
τον εαυτό του, καταρρέει πνευματικά.

Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε 
μένα επίσης. Μπορώ να είμαι δυνατή 
και να φροντίζω τους άλλους, να 
επιλύω προβλήματα, να κατατροπώνω 
γίγαντες και μερικές φορές να αντι-
μετωπίζω πολύ μεγάλες προκλήσεις. 
Καθ’ ον χρόνο συγκεντρώνομαι σε 
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σιγά-σιγά τη ζωή σας. 
Ξεκινήστε με το να βρείτε ένα 

ήσυχο μέρος και εκεί, αφιερώστε 
λίγα λεπτά να μιλήσετε στον Θεό, 
όπως θα κάνατε με έναν καλό σας 
φίλο. Αν έχετε μια ιδιαίτερη ερώ-
τηση, μη σταματάτε, ρωτήστε Τον. 
Ή ίσως δεν έχετε κάτι ιδιαίτερο στον 
νου σας, αλλά θέλετε να ακούσετε 
τι έχει να σας πει Αυτός. Όπως και 
να έχει, μόλις του πείτε ότι θέλετε να 
ακούσετε απ’ Αυτόν, κάνετε πλήρη 
ησυχία για να ακούσετε την απά-
ντησή Του. 

Μερικές φορές, ο Θεός ίσως σας 
μιλήσει με το να σας υπενθυμίσει ένα 
γνωστό εδάφιο ή ένα κείμενο απ’ τη 
Βίβλο, το οποίο όταν εφαρμοστεί στην 
ιδιαίτερη περίπτωση για την οποία 
Τον ρωτήσατε εσείς, μπορεί να είναι 
η απλή και ξεκάθαρη απάντηση που 
χρειάζεστε. 

Άλλες φορές, ο Θεός ίσως να 
σας δώσει ένα καινούργιο μήνυμα 
– λόγια τα οποία ποτέ πριν δεν έχει 
πει σε κανέναν άλλον. Είναι εύκολο 

να μην πάρετε στα σοβαρά αυτή 
την απαλή εσώτερη φωνή, νομίζο-
ντας ότι είναι οι δικές σας σκέψεις, 
ειδικότερα όταν πρωτομαθαίνετε να 
ακούτε απ’ τον Θεό, όμως όταν Του 
έχετε ζητήσει με ειλικρίνεια, να σας 
μιλήσει, Αυτός θα το κάνει. «Ζητάτε, 
και θα σας δοθεί».1 «Εκείνους που 
πεινούν, τους γεμίζει με αγαθά».2 

Αφιερώστε λίγα λεπτά κάθε 
μέρα στην προσευχή, ευχαριστώ-
ντας τον Θεό για την καλοσύνη Του. 
Ακολουθήστε με την «ερώτηση της 
ημέρας» και αφιερώστε λίγα λεπτά για 
να ακούσετε τι έχει να σας πει Αυτός 
και πώς βλέπει τα πράγματα. Καθώς 
κάνετε συνήθεια το να ακούτε απ’ 
τον Θεό, αυτό θα γίνεται όλο και πιο 
εύκολο. Αυτός υποσχέθηκε να σας 
μιλήσει και θα το κάνει! 

 
Το «Λαμβάνοντας τα Δεδομένα 
του Θεού» πάρθηκε απ’ το  
Μηνύματα απ’ τον Ουρανό, ένα 
βιβλιαράκι απ’ τις Σειρές Get 
Activated της Aurora. ■

ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Από τον Ραφαήλ Χόλντιγκ

Νοιάζεται ο Θεός προσω-
πικά για σας; Θέλει να προσφέρει 
λύσεις στα προβλήματά σας, να ευλο-
γήσει τις προσπάθειές σας, να σας βοη-
θήσει να αντλήσετε περισσότερα απ’ τη 
ζωή και να σας κάνει όσο το δυνατόν 
ένα καλύτερο άτομο; Αν ναι, μπορεί να 
σας εξηγήσει Αυτός, πώς γίνεται αυτό; 
Η απάντηση είναι ένα ηχηρό ναι! 

Γνωρίζει πως έχετε ερωτήματα και 
προβλήματα και θέλει να σας δώσει 
απαντήσεις. Γι’ αυτό τον σκοπό, δημι-
ούργησε έναν τρόπο αμφίδρομης  
επικοινωνίας, ένα κανάλι ανάμεσα  
σ’ Αυτόν και εσάς, ώστε να μπορείτε 
εσείς να απευθύνεστε σ’ Αυτόν μέσα 
απ’ την προσευχή και να λαμβάνετε 
μηνύματα που απευθύνονται προσω-
πικά σε εσάς. Ο Θεός θα μιλήσει σε 
οποιονδήποτε έχει έστω και τόση δα, 
παιδιάστικη πίστη – και θέλει να το 
κάνει, να σας φέρει δηλαδή, σε μια πιο 
στενή σχέση μαζί Του και να βελτιώσει 

1. Ματθαίου 7:7

2. Λουκά 1:53
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μου διδάξει ένα μάθημα μέσα απ’ αυτό 
το κοινότυπο συμβάν.

Βλέπετε, χρειαζόμουν ένα θαύμα 
εκείνη τη φορά και περίμενα απ’ τον 
Θεό να με βοηθήσει. Το ήξερα ότι θα 
το έκανε, όμως τίποτα δεν συνέβαινε, 
γι’ αυτό δεν έκανα κι εγώ τίποτα. Όμως 
αυτό που ήθελε ο Πατέρας μου να 
κάνω, ήταν να ‘τραβήξω προς τα εκεί’.

Έπρεπε να ξεκινήσω. Ο Θεός είχε 
προετοιμάσει το θαύμα, όμως όταν 
είπε «Τράβα προς τα εκεί!» εγώ καθό-
μουν με σταυρωμένα τα χέρια. Είχα 
την πίστη, όμως δεν έκανα το μέρος 
μου.

Πρέπει να κάνουμε πράξη την πίστη 
μας και να αρχίσουμε να τρέχουμε. 
Εκείνο το αγόρι είχε αρχίσει να τρέχει 
πριν ο πατέρας του αρχίσει να ετοιμά-
ζεται να του ρίξει την μπάλα. Και δεν 
σταμάτησε. Συνέχισε να τρέχει, γνω-
ρίζοντας ότι ο πατέρας του γνώριζε 
πόσο μακριά έπρεπε να τρέξει όταν 
έκανε κι αυτό το μέρος του. Το αγόρι 
εκείνο, με την παιδική του πίστη, ήταν 

σίγουρο ότι η μπάλα θα ερχόταν προς 
το μέρος του.

Όμως ήταν η τέλεια πάσα, τη 
σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος, γι’ 
αυτό το μόνο που είχε να κάνει ήταν να 
απλώσει το χέρι του, να κάνει εκείνο 
το άλμα δια πίστεως και να πιάσει την 
μπάλα με τα δυο του χέρια.

Την επόμενη φορά που θα ζητήσω 
τη βοήθεια του Θεού, θα θυμάμαι 
πως μερικές φορές Αυτός μου ζητά να 
κάνω κι εγώ το μέρος μου όταν μου 
λέει να «τραβήξω προς τα εκεί».

Ο Ντειβιντ Μιζράνι είναι εθελο-
ντής και Χριστιανός απόστολος 
πλήρους απασχόλησης με το 
Χέρι Βοήθειας στη Ν. Αφρική. ■

ΤΡΑΒΑ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ
Από τον Ντειβιντ Μιζράνι 

Καθώς μια μέρα είχα πάει 
για να περπατήσω, είδα ένα 
παιδί και τον πατέρα του να παίζουν 
μαζί σε ένα γήπεδο, πετώντας μια 
μπάλα ο ένας στον άλλον. Σε κάποια 
στιγμή, ο πατέρας σήκωσε το χέρι του 
κρατώντας την μπάλα και υπέδειξε την 
άλλη μακρινή άκρη του γηπέδου.

«Τράβα προς τα εκεί, γιε μου!» του 
είπε.

Ο πατέρας δεν είχε ρίξει ακόμα την 
μπάλα, όμως το παιδί είχε αρχίσει να 
τρέχει, ενώ ο πατέρας του ετοιμαζό-
ταν να του ρίξει την μπάλα. Μετά, ενώ 
ο γιος κοίταξε για λίγο πίσω προς τον 
πατέρα του, ο πατέρας έριξε την μπάλα 
προς το μέρος που έτρεχε ο γιος του. 
Το αγόρι συνέχισε να τρέχει κοιτώντας 
προς τα πίσω την μπάλα όπως ερχό-
ταν προς το μέρος του και τότε, με ένα 
τέλειο συγχρονισμό, το αγόρι πήδηξε, 
άπλωσε το χέρι του και έπιασε την 
μπάλα που ερχόταν προς το μέρος του.

Συνηθισμένη ιστορία θα μου πείτε. 
Πρόσφατα όμως, ο Θεός κατάφερε να 

Εμπιστεύομαι τον Θεό, 
σημαίνει ατενίζω πέρα απ’ 

αυτό που βλέπω, σε αυτό που 
βλέπει ο Θεός. — Τσαρλς Στάνλεϋ 

(γεννημένος το 1932) 
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τις μοιράστηκα με κανέναν άλλον. 
Όλα αυτά τα όνειρα που ήταν τόσο 
ζωντανά στη φαντασία μου, προσπα-
θούσα να τα διώξω απ’ τον νου μου. 
Θα άρχιζα επίσης να κάνω και κάτι 
άλλο και αυτό ήταν που άλλαξε όλη 
μου τη ζωή. 

Άρχισα να προσεύχομαι. Όχι γενι-
κευμένες προσευχές – επειδή ξεδιά-
λυνα το κάθε όνειρο με τις ανησυχίες 
και έβαζα και το παραμικρό ενδεχό-
μενο στα χέρια του Θεού. 

«Βοήθησε τίποτα να μην αποσπάσει 
την προσοχή μου όταν είμαι στο πάρκο 
με τα παιδιά μου. Φύλαξε τα μικρά μου, 
αυτή τη νύχτα. Φύλαξε τις καρδιές 
τους και τα πνευμόνια τους. Βοήθησέ 
τα να μεγαλώσουν δυνατά και υγιή. 
Βοήθησέ τα να προσέχουν την υγεία 
τους και να αντιλαμβάνονται  όταν 
κάτι δεν πάει καλά».

«Βοήθησέ με να είμαι μια καλή 
μητέρα. Βοήθησέ με να είμαι ευγενική 
και καλοσυνάτη και να νοιάζομαι για 
τα παιδιά μου. Προστάτευσέ μας στον 
περίπατό μας και στο αυτοκίνητο».

Όταν ερχόταν κάποια εικόνα στον 
νου μου, αναπαριστώντας κάποια 

ανησυχία που δεν είχα σκεφτεί πριν 
ούτε είχα προσευχηθεί, σταματούσα 
οτιδήποτε έκανα και προσευχόμουν. 
Ξεδιάλυνα την νέα έγνοια και έδινα το 
κάθε μέρος της στον Θεό.

Στο τέλος, αντιλήφτηκα ότι, μέσα 
απ’ τις τόσες μου ανησυχίες είχα μάθει 
να αντιμάχομαι μέσω της προσευχής. 
Εκείνο που με έκανε τόσο αδύναμη και 
το οποίο έπρεπε να αντιμάχομαι τόσο 
 για να ανταπεξέλθω έγινε η δύναμή 
μου, καθώς άλλαξα τη συμπεριφορά 
μου από ανησυχία σε δυναμική 
προσευχή.  

Σήμερα τα παιδιά μου είναι μεγάλα 
και εγώ συνεχίζω να ανησυχώ – όμως 
συνεχίζω και να προσεύχομαι. Όποτε 
σκέπτομαι για ένα απ’ τα παιδιά μου 
και αρχίζω να ανησυχώ, βάζω τις σκέ-
ψεις μου σε λόγια και τα δίνω όλα στον 
Ιησού. Και νοιώθω την ίδια διαβεβαί-
ωση όπως τότε που τα παιδιά μου ήταν 
ακόμα τόσο δα μικρούλικα. 

Η Τζόις Σάτην είναι συντα-
ξιούχος δασκάλα και συγγρα-
φέας και ζει στο Σαν Αντόνιο 
των ΗΠΑ. ■

Ανησυχίες 
μιας μητέρας

Από την Τζόις Σάτην

Όταν η πρώτη μου εγκυ-
μοσύνη κατέληξε σε απο-
βολή, δεν ανησύχησα, όμως είχα 
θυμώσει. Για βδομάδες ήμουν θυμω-
μένη μέσα μου και στο τέλος ύψωσα 
τη φωνή μου στον Θεό και Του είπα, 
«Πού ήσουν Εσύ!»

Αργότερα αντιλήφθηκα, ότι όταν 
Του είχα θυμώσει, ήμουν ήδη έγκυος 
ξανά. Τώρα μετά από εννέα μήνες και 
με ένα όμορφο μωράκι στην αγκα-
λιά μου, γελούσα με αυτό που Του 
είχα πει και ζήτησα απ’ τον Θεό να με 
συγχωρέσει. 

Στη διάρκεια της κάθε εγκυμοσύ-
νης μου, έβλεπα όνειρα γεμάτα ανησυ-
χίες. Την ημέρα δεν είχα τον χρόνο να 
φαντάζομαι τις ανησυχίες μου, όμως 
στη διάρκεια της νύχτας μου εμφανίζο-
νταν σαν έγχρωμη ταινία του σινεμά. 
Τι θα γινόταν αν δεν πρόσεχα στο πάρκο 
και κάποιος απήγαγε το μωρό μου; Τι 
θα γινόταν αν ξυπνούσα να κοιτάξω το 
μωρό στη διάρκεια της νύχτας και αυτό 
είχε πάψει να αναπνέει; Τι θα γινόταν 
αν θα είχα κάνει να συμβεί κάτι απαίσιο 
στα παιδιά μου;

Αυτές τις ανησυχίες ποτέ δεν 
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την οικογένειά του, τους υπηρέτες και 
τα κοπάδια σε έναν άλλο τόπο, όπου 
δεν τους ενόχλησε κανένας πια. Ποτέ 
δεν έπαψε να ελπίζει και να πιστεύει 
και συνέχισε να αναζητά και να ψάχνει 
μέχρι που τα κατάφερε.1  

Ο αποβιώσας σύζυγός μου, είχε κι 
αυτός τέτοια δυνατή πίστη. Μια φορά, 
είχαμε ξεμείνει από βενζίνη σε κάποιο 
δρόμο στη νότια Βραζιλία. Μόνο δύο 
αυτοκίνητα μας προσπέρασαν την 
πρώτη ώρα και κανένας δεν σταμά-
τησε να μας βοηθήσει, έτσι ο σύζυγός 
μου προσευχήθηκε: «Αγαπημένε μου 
Θεέ, κάνε το Εσύ, ώστε το επόμενο 
αυτοκίνητο που θα περάσει, να σταμα-
τήσει και να μας βοηθήσει!» Μετά από 
λίγο, φάνηκε ένα αυτοκίνητο, μας προ-
σπέρασε, όμως μετά από λίγο ξαναγύ-
ρισε. «Μόλις σας προσπέρασα», είπε ο 

νεαρός οδηγός, «μια φωνή μέσα, μου 
έλεγε, Πρέπει να επιστρέψεις και να 
βοηθήσεις εκείνη την οικογένεια». 

Εγώ η ίδια, τείνω να ανησυχώ όταν 
αντιμετωπίζω προβλήματα, όμως με 
τα χρόνια ανέπτυξα κάποιες στρατη-
γικές που με βοηθάνε. Μόλις ξυπνάω, 
ετοιμάζω το πρωινό μου και πάω στο 
γραφείο μου. Καθώς τρώω, ακούω κάτι 
απ’ τον Λόγο, και σημειώνω σε ένα 
χαρτί τα εδάφια εκείνα ή τα κείμενα 
που νοιώθω ότι απευθύνονται σε μένα. 
Κατόπιν ανοίγω το σημειωματάριο με 
τις προσευχές και προσεύχομαι για 
οτιδήποτε έχω καταγράψει εκεί μέσα 
για την εβδομάδα. Προσθέτω επίσης 
οτιδήποτε με ανησυχεί εκείνη την 
ημέρα και σημειώνω τις εκπληρωμένες 
προσευχές και τα επιτεύγματα. Αυτή η 
τακτική μου δίνει γαλήνη, επειδή βάζω 
το καθετί στα χέρια του Θεού. 

Προσπαθώ επίσης να συντονιστώ 
σε οτιδήποτε προσπαθεί να με διδάξει 
ο Θεός εκείνη την εβδομάδα. Για παρά-
δειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα, 
έτυχε να διαβάσω αρκετές φορές, το 
εδάφιο, «Ησυχάστε, και γνωρίστε ότι 
Εγώ είμαι ο Θεός».2  Έτσι λοιπόν κατά-
λαβα ότι ο Θεός ήθελε να πιάσω το 
νόημα απ’ το τι προσπαθούσε να μου 
πει. Όταν τελικά διάβασα μερικούς 
ψαλμούς και άκουσα τη φύση γύρω 
μου να τραγουδά και να υμνεί, ένοιωσα 
τη γαλήνη του Θεού να πλημμυρίζει 
την ψυχή μου. 

Η Ροζέν Περέιρα είναι δασκάλα 
Αγγλικών και συγγραφέας στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας 
και είναι μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας. ■

ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ

Από την Ροζέν Περέιρα

Ο Ισαάκ ήταν ο μοναδικός 
γιος του Αβραάμ και της 
Σάρας, που γεννήθηκε σύμφωνα με 
την υπόσχεση που τους είχε δώσει ο 
Θεός, ενώ αυτοί ήταν αρκετά ηλικιω-
μένοι. Ο Ισαάκ δεν είναι τόσο γνωστός 
όπως ο πατέρας του, ούτε όσο ο Ιακώβ 
ο γιος του. Όμως έμαθα ένα μεγάλο 
μάθημα απ’ αυτόν.

Στην περίοδο ενός λοιμού, ο Ισαάκ 
μετακόμισε στη γη των Γεράρων των 
Φιλισταίων, όπου και ξανάνοιξε τα πη- 
γάδια που είχε σκάψει εκεί ο πατέρας 
του, ο Αβραάμ. Όμως οι βοσκοί των 
Γεράρων λογομαχούσαν με τους δικούς 
του βοσκούς και έλεγαν ότι τα πηγάδια 
ήταν δικά τους. Έτσι μετακόμισε ξανά με 

1. βλ. Γένεση 26:17-22

2. Ψαλμός 46:10
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ΜΙΑ 
ΒΑΘΥΣΤΟΧΑΣΤΗ ΠΙΣΤΗ
Μεγάλωσα σε σπίτι με 
Χριστιανικές αρχές από 
αφοσιωμένους Χριστια-
νούς γονείς.  Προσευχόμασταν 
πριν βγούμε απ’ το σπίτι, πριν ξεκινή-
σουμε με το αυτοκίνητο, πριν μαγει-
ρέψουμε, πριν αρχίσουμε να μελετάμε 
για το σχολείο και οπωσδήποτε πριν 
πέσουμε για ύπνο. Τα ράφια ήταν 
γεμάτα Χριστιανικά παιδικά βιβλία και 
Βίβλους και τα απογεύματα παρακο-
λουθούσαμε κινούμενα σχέδια βασι-
σμένα στην Αγία Γραφή.

Όταν τελείωσα το γυμνάσιο και 
εισήλθα στο κοσμικό ακαδημαϊκό 
περιβάλλον της διανόησης, άρχισα να 
κοιτάζω το παρελθόν μου με αμφιβο-
λία για την πίστη που με κατέκλυζε 
στα παιδικά μου χρόνια. Γνώριζα πως 
πάντα είχα έναν Φίλο στον οποίο 
μπορούσα να απευθυνθώ όταν χρει-
αζόμουν παρηγοριά και δύναμη και 
τώρα που αντιμετώπιζα πολλαπλές 
προκλήσεις όπως ακαδημαϊκή πίεση, 
κοινωνική πίεση και, πολύ σύντομα, 
την εργασιακή πίεση, χρειαζόμουν 

καθοδήγηση περισσότερο από ποτέ. 
Συνέχιζα όμως να νοιώθω αμφιταλα-
ντευόμενη και συγκεχυμένη.

Τότε έτυχε να διαβάσω ένα άρθρο 
σε μια ιστοσελίδα συμβουλών στο 
ίντερνετ. Το είχε γράψει μια έφηβος 
που είχε μεγαλώσει κι αυτή σε 
Καθολική οικογένεια και είχε αμφιβο-
λίες για την πίστη της. Όπως κι εγώ, 
ένοιωθε και εκείνη, χαμένη και αβέ-
βαιη. Ταυτίστηκα με τα δεινά της και 
διάβασα με ανυπομονησία την από-
κριση του συμβούλου. Δυστυχώς, ο 
σύμβουλος την ενθάρρυνε να ανακα-
λύψει νόημα στις καθημερινές απο-
λαύσεις της ζωής και της είπε ότι η 
θρησκεία δεν συσχετιζόταν, ούτε ήταν 
χρήσιμη στη σημερινή ζωή.  

Κάπως απογοητευμένη, συνέχισα 
να διαβάζω τα σχόλια. Δίπλα στις 
φωνές που συμπίπτανε με αυτή του 
συμβούλου, ένας σχολιαστής είχε μια 
διαφορετική γνώμη: «Το είδος της 
πίστης που περιγράφεις είναι η παιδιά-
στικη πίστη, που είναι και ίδια με αυτή 
που είχα κι εγώ κάποτε. Και εκείνη η 

πίστη δεν υφίσταται πια. Όμως στη 
θέση της, υφίσταται μια νέα πίστη την 
οποία ανακάλυψα και η οποία έχει 
μεγαλώσει και έχει γίνει πιο δυνατή 
και με περισσότερο νόημα». Αν και είχε 
αμφιβάλει κάποτε για την ύπαρξη του 
Θεού, στην πορεία ανακάλυψε ξανά 
τη χαρά του να έχεις μια προσωπική 
σχέση με τον Ιησού.

Η απόκριση αυτή του σχολιαστή 
έδειξε ότι υπήρχαν νέοι άνθρωποι 
όπως και εγώ, που είχαν μεγαλώσει 
σε Χριστιανικές οικογένειες και είχαν 
ανακαλύψει ότι ο Ιησούς συνέχιζε να 
συσχετίζεται με τη ζωή τους και τώρα 
που ήταν ενήλικες. Δεν χρειαζόταν 
να ανατρέχω στην παιδική μου πίστη 
ή στις ιδιαίτερες συνήθειες της 
Χριστιανικής οικογένειάς μου με 
σκοπό να διατηρήσω τη σχέση μου 
με τον Ιησού. Επίσης κάτι που δυνά-
μωσε τις πεποιθήσεις μου ήταν με το 
να μελετώ τα γραπτά Χριστιανών δια-
νοουμένων, οι οποίοι είχαν παλέψει 
κι αυτοί ενάντια στην αμφιβολία και 
είχαν ανακαλύψει πνευματική ισχύ και 
ηθικό κουράγιο στην πίστη τους. 

Ο Ιησούς κι εγώ συνεχίζουμε να 
διευθετούμε, όλα όσα σημαίνουν το να 
είσαι Χριστιανός, ενώ συγχρόνως ενη-
λικιώνομαι και τα πράγματα γύρω μου 
τρέχουν με γρήγορο ρυθμό και πρό-
κληση. Μπορεί να μη γνωρίζω πάντα 
όλες τις απαντήσεις και μερικές φορές 
νοιώθω την πίστη μου να κλονίζεται, 
όμως γνωρίζω ότι ο Ιησούς, γεμάτος 
υπομονή με καθοδηγεί και με διδά-
σκει να βαδίζω μαζί Του με έναν δια-
φορετικό και όμως πιο βαθυστόχαστο 
τρόπο.

Η Έλσα Σικρόφσκι είναι 
ανεξάρτητη συγγραφέας. Ζει 
με την οικογένειά της στην 
Ταιβάν. ■

Από την 
Έλσα Σικρόφσκι  
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Τέσσερεις φίλοι καθόμα-
στε γύρω απ’ το τραπέζι στη 
κουζίνα. Ο καθένας μας έχει διαφο-
ρετική εργασία, πρόγραμμα και ευθύνες 
που μας πάνε σε διαφορετικές κατευ-
θύνσεις, ώστε να μην έχουμε τακτικά 
την ευκαιρία να βρισκόμαστε μαζί. 
Όμως αυτό το βράδυ καθόμαστε μαζί 
και συζητάμε για τη ζωή.

Η συζήτησή μας έχει να κάνει με 
ποικιλία θεμάτων – ανατροφή των παι-
διών, ταξίδια, αντιξοότητες στη ζωή, 
κτλ. Μετά από λίγο, καταλήγουμε σε 
ένα θέμα στο οποίο αρεσκόμαστε όλοι 
μας – για το πώς ο Λόγος του Θεού 
κατευθύνει τις ζωές μας. Αυτό που με 
εκπλήσσει είναι πώς ο καθένας μας, 
παρ’ όλη την πολυπλοκότητα στη ζωή 
του και τις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζει, βρίσκει κάτι πολύτιμο που σχετίζε-
ται και έχει να κάνει με τα γραπτά της 
Βίβλου.

Όχι βέβαια πως πρόκειται περί 
αποκαλύψεως την κάθε φορά. Τις 
περισσότερες φορές είναι σαν ένας 
καθοδηγητικός μετρονόμος που 

Ο METΡONOMΟΣ
Από την Μαρί Αλβέρο

συγχρονίζει τη ζωή του καθενός μας. 
Στις μέρες που ζούμε, συχνά ακούγε-
ται πως η Βίβλος είναι άσχετη, παλιο-
μοδίτικη και ανήμπορη να προσφέρει 
διορατικότητα στο πώς να πλοηγή-
σουμε μέσα απ’ τα ζητήματα που μας 
παρουσιάζει η ζωή σήμερα. Όμως το 
κάθε άτομο στην ομάδα μας μπορεί να 
ομολογήσει ότι η Βίβλος καλύπτει με το 
παραπάνω, τα κίνητρα, τις προοπτικές 
και τις αξίες που καθοδηγούν τη ζωή 
του καθενός μας.

Μου αρέσει το γεγονός ότι ο Θεός 
έχει δομημένο το σχέδιό Του για τον 
καθένα μας, πάνω σε μια σχέση και όχι 
πάνω σε μια σειρά από κανόνες. Δεν 
μας επιβάρυνε με εκατοντάδες κανό-
νες και παραδόσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες θα πρέπει να ζούμε όπως ζούσαν 
και οι αρχαίοι οπαδοί Του, με αποτέλε-
σμα να μην έχουμε καμία επαφή με τον 
σημερινό κόσμο γύρω μας. Μάλλον, 
το έκανε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
πρέπει να επιζητάμε Αυτόν και τον 
Λόγο Του με σκοπό να μαθαίνουμε τι 
προσμένει και τι θέλει από μας. Μας 
υπόσχεται πως αν εμείς Τον αναζητή-
σουμε, θα Τον ανακαλύψουμε.1 

Προσωπικά για μένα, η δική μου 
αναζήτησή Του, ίσως να έχει να κάνει 
με τους έφηβους που ανατρέφω. Για 
τον φίλο μου, ίσως να έχει να κάνει με 
την επιχείρηση που διευθύνει. Ο τρίτος 
φίλος μας πρέπει να δει τι θα κάνει με 
την ιατρική διάγνωση για ένα αγαπη-
μένο του πρόσωπο που κινδυνεύει να 
χάσει τη ζωή του, ενώ ο τέταρτος προ-
σπαθεί να ισορροπήσει την επιχειρη-
ματική του ζωή με το Χριστιανικό του 
κάλεσμα. Ο καθένας μας έχει αναζητή-
σει τη σκέψη και το θέλημα του Θεού 
πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα και έλαβε 
αυτό που χρειαζόταν.

Τελειώνουμε τη συζήτησή μας 
με αγκαλιές και χαιρετίσματα, ενώ 
ο καθένας μας νοιώθει πιο σίγουρος 
στο ξεχωριστό οδοιπορικό του με τον 
κοινό οδηγό μας.   

Η Μαρί Αλβέρο είναι πρώην 
Χριστιανή απόστολος στην 
Αφρική και το Μεξικό. 
Σήμερα ζει ευτυχισμένη και 
απασχολημένη με τον σύζυγό 
της και τα παιδιά τους στο 
Κεντρικό Τέξας των ΗΠΑ. ■1. βλ. Ιερεμία 29:13

Αν θα ήθελες κι εσύ να αρχίσεις μια σχέση με τον Θεό, μπορείς να το κάνεις αυτή τη στιγμή με το να πεις αυτή την απλή προσευχή που ακολουθεί:Αγαπημένε μου Ιησού, Σ’ ευχαριστώ που πέθανες για μένα ώστε να μπορώ να έχω αιώνια ζωή. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με για το κάθε μου σφάλμα και άστοργο πράγμα που έκανα. Έλα στην καρδιά μου, δώσε μου το δώρο Σου της αιώνιας ζωής και βοήθησέ με να μάθω για την αγάπη Σου και την ειρήνη που προσφέρεις Εσύ. Αμήν.
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ΝΙΚΏΝΤΑΣ 
ΜΕΣΏ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Η προσευχή δείχνει την πίστη 
σας σε Μένα – πίστη στο ότι Εγώ 
θα δώσω τις λύσεις, θα δείξω τον 
δρόμο, θα εργαστώ στις ζωές των 
ανθρώπων και ακόμα θα κάνω 
και το ακατόρθωτο αν χρειαστεί. 
Δείχνει επίσης ότι εξαρτάστε από 
Εμένα και αυτό Με ευχαριστεί 
πάρα πολύ.

Εργάζομαι τόσο μέσα και απ’ τις 
προφορικές σας προσευχές αλλά 
και τις σιωπηλές προσευχές από 
μέσα σας, όταν όμως βάζετε λέξεις 
στις προσευχές σας, αυτή είναι 
μια ακόμα μεγαλύτερη εκδήλωση 
της πίστης σας. Αυτό Με δοξάζει 
και είναι μια αναγνώριση ότι Εγώ 
είμαι Εκείνος που κάνει τα θαύ-
ματα, σας προμηθεύει, σας προ-
στατεύει και σας καθοδηγεί.

Οι προσευχές πάντα έχουν επί-
δραση. Όταν προσεύχεστε, θα 
δείτε αποτελέσματα. Ίσως να μην 
σας δώσω πάντοτε την απάντηση 
που ζητάτε ή προσδοκάτε εσείς, 
σας υπόσχομαι όμως να απα-
ντήσω σύμφωνα με αυτό που Εγώ 
γνωρίζω ότι είναι το καλύτερο. 
Εγώ ο Ίδιος έχω δεσμευτεί, στο να 
απαντώ στην κάθε προσευχή.


