
ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ
6 συμβουλές για να 
ακμάσει

Το μυστικό μέρος 
Τέλεια προστασία,  
τέλεια ειρήνη

Πνευματική 
ανάπτυξη 
Μπορείτε να τη 
σχεδιάσετε;
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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π O  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
ερωτήσεις και απαντήσεις απ’ τα παλιά

Θα τολμούσα να υποθέσω ότι ο προφήτης Αβακούμ στην Παλιά Διαθήκη δεν 
είναι και τόσο γνωστός στις μέρες μας, όμως σίγουρα γνώριζε τι σήμαινε να εμπι-
στεύεσαι τον Θεό ανεξάρτητα απ’ το πόσο άσχημα πήγαιναν τα πράγματα:

«Ακόμα και αν η συκιά δεν βλαστήσει ούτε θα υπάρχει καρπός στις αμπέλους· 
αν ο κόπος τού ελιόδεντρου ματαιωθεί, και τα χωράφια δεν δώσουν τροφή· το 
κοπάδι εξολοθρευτεί από τη μάντρα, και δεν υπάρχουν βόδια στους στάβλους· 
εγώ, όμως, θα ευφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρομαι στον Θεό τής σωτηρίας 
μου!»1

Ήμουν περίεργος να δω, τι συνέβαινε στη ζωή του Αβακούμ τις μέρες εκείνες 
και τι του έδωσε την έμπνευση να καταγράψει μια τόση όμορφη δήλωση πίστης, 
έτσι λοιπόν αποφάσισα να διαβάσω όλο το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό έχει μόνο τρία 
κεφάλαια και τα παραπάνω λόγια του βρίσκονται προς το τέλος, σαν συμπέρασμα 
του διαλόγου που είχε ο Αβακούμ με το Θεό. 

Το βιβλίο το ίδιο προσφέρει πολύ λίγες λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή 
του Αβακούμ, όμως είναι προφανές ότι έζησε σε μια δύσκολη περίοδο της ιστο-
ρίας του λαού του Θεού και αρχίζει με το να κάνει ερωτήσεις, αμφισβητώντας 
ανοιχτά τη σοφία του Θεού.

Ο Αβακούμ λέει στον Θεό ότι παντού δίπλα του παρατηρεί μόνο αδικία, βία 
και καταστροφή απ’ τους επιτιθεμένους στρατούς και κάνει στον Θεό την ίδια 
ερώτηση που κάνουμε και όλοι εμείς – συνήθως, με πολύ λιγότερες δικαιολογίες 
απ’ ό,τι αυτός: Γιατί δεν διορθώνει τα πράγματα ο Θεός και γιατί επιτρέπει στο 
κακό φαινομενικά να θριαμβεύει; Οι υπομονετικές αποκρίσεις του Θεού τελικά 
κάνουν τον Αβακούμ να εμπιστευτεί και πάλι τον Θεό και τις υποσχέσεις Του, 
κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να βάλλει το καθετί ξανά στα χέρια ενός Θεού 
που νοιάζεται.

Το ίδιο διαχρονικό μάθημα είναι και το θέμα αυτού του τεύχους του Activated. 
Μπορούμε να επιλέξουμε να χαιρόμαστε εν Κυρίω και τη σωτηρία μας ακόμα και 
όταν βιώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, επειδή ο Θεός έχει πει «Δεν θα σε 
αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω».2 Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις διαχρονικές 
Του υποσχέσεις για το ότι θα μας βοηθήσουν να περάσουμε μέσα από την καθεμιά 
θύελλα στη ζωή.

1. Αβακούμ 3:17-18
2. Εβραίους 13:5

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
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Πως να αντιμετωπίσετε 
Μια όμορφη μέρα, η σύζυγός 
μου και εγώ πήραμε την Κρίστεν, 
την μικρή μας κορούλα που ήταν 13 
μηνών τότε, στην θάλασσα. Ο και-
ρός ήταν υπέροχος και περπατούσαμε 
στην παραλία, κρατώντας την Κρίστεν 
εγώ απ’ τη μία και η σύζυγός μου απ’ 
την άλλη απ’ τα χεράκια της και αυτή 
γεμάτη ενθουσιασμό χαμογέλαγε και 
έλεγε τα δικά της σε μια ακαταλαβί-
στικη γλώσσα. 

Καθώς πλησιάσαμε στο νερό και 
το πρώτο κύμα κάλυψε τα πόδια της, 
η έκφραση της ξαφνικά άλλαξε. Το 
νερό ήταν σίγουρα πιο κρύο απ’ την 
άμμο και χωρίς να ξέρει πώς να αντι-
δράσει, παρέμεινε ακίνητη μέχρι που 
το νερό τράβηξε την άμμο κάτω απ’ 
τα πόδια της και αυτή έπεσε καθιστή 
στην άμμο. Την σηκώσαμε, την αγκα-
λιάσαμε και περιμέναμε για το επό-
μενο κύμα.

Τώρα είχε αρχίσει να μαθαίνει να 
προσμένει το κύμα και έτρεχε να το 
αποφύγει όταν την πλησίαζε. Και εδώ 
είναι που παρατήρησα κάτι ενδιαφέ-
ρον. Η μικρή Κρίστεν θα έτρεχε σε 

Από τον Κρις Μιζράνι 

την κατάσταση. Όμως όπως γνωρί-
ζετε, οι καταστάσεις έχουν τον τρόπο 
τους να σε προλαβαίνουν και να σε 
κάνουν να χάνεις τη γη κάτω από τα 
πόδια σου. Όμως ποια είναι η λύση; 
Χρειάζεται να ακολουθώ το παρά-
δειγμα της κόρης μου και να αντιμετω-
πίζω το πρόβλημα δυναμικά. Αυτό δεν 
σημαίνει να το αντιμετωπίζω μόνος, 
επειδή δίπλα μου βρίσκεται πάντα ο 
δυνατός και ικανός Σωτήρας μου, ο 
Οποίος μπορεί να με προστατεύσει 
από οποιοδήποτε «κύμα». Εγώ πρέ-
πει απλά να πάψω να προσπαθώ από 
μόνος μου και να τρέξω προς Αυτόν!

Όταν εγώ είμαι αδύναμος, η δική 
Του δύναμη μπορεί να με ενδυναμώ-
σει.1 Ο Ιησούς συνεχίζει να είναι κυρί-
αρχος των ανέμων, των κυμάτων και 
όλων των άλλων στοιχείων που περι-
στοιχίζουν τη ζωή μας.2 Γι’ αυτό, ας 
Τον επικαλεστούμε αμέσως όταν βλέ-
πουμε να έρχεται το κύμα. Αυτός δεν 
θα μας αφήσει να καταποντιστούμε.3

Ο Κρις Μιζράνι είναι  Χριστια-
νός απόστολος πλήρους απα- 
σχόλησης, φωτογράφος και 
σχεδιαστής ιστότοπων με το 
Χέρι Βοήθειας στο Κέιπ Τάουν 
της Νότιας Αφρικής. ■

1. βλ. Κορινθίους Β’ 12:10
2. βλ. Λουκά 8:25
3. βλ. Ματθαίου 14:30–31

έναν από μας, παρά το γεγονός ότι 
έπρεπε να περάσει μέσα από περισσό-
τερο νερό για να μας προσεγγίσει απ’ 
ότι αν έτρεχε προς τα έξω μακριά απ’ 
τη θάλασσα. Ακόμα και όταν έπρεπε 
να περάσει μέσα από νερό που ήταν 
μέχρι τα γόνατά της, αυτή επέλεγε 
να έλθει προς το μέρος μας για να 
πάρει την άμεση βοήθειά μας. Κι εμείς 
πηγαίναμε στα μισά του δρόμου προς 
το μέρος της κρατώντας την ασφαλή. 

Τι θα δελέαζε ένα μικρό κοριτσάκι 
να είναι πιο γενναίο ενάντια σ’ αυτό 
που την τρόμαζε, αντί να πάρει τον 
«εύκολο και γρήγορο» δρόμο προς τα 
έξω; Νομίζω πως απλά αυτό λέγεται 
εμπιστοσύνη. Εμπιστεύονταν ότι εμείς 
θα την φροντίζαμε και ότι το να είναι 
μαζί μας μέσα στο κρύο νερό ήταν 
καλύτερο απ’ το να προσπαθεί να βγει 
προς την παραλία μόνη της. 

Συχνά, όταν αντιμετωπίζω κάποιο 
πρόβλημα, η πρώτη μου αντίδραση 
είναι να πανικοβληθώ. Παραμένω 
εντελώς ακίνητος καθώς ο νους μου 
εξετάζει τις επιλογές και εκεί είναι που 
νιώθω να πέφτω όλο και πιο πολύ. 
Κατόπιν, την επόμενη φορά που βλέπω 
να με προσεγγίζει κάποιο πρόβλημα, 
μπαίνω στον πειρασμό να τρέξω όσο 
πιο γρήγορα μπορώ για να αποφύγω 

τα κύματα
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Υπάρχει μια ιστορία, εκδο-
χές της οποίας μπορούν να ανευρε-
θούν σε αρκετούς ιστότοπους, για τον 
παγκοσμίως γνωστό βιολιστή Γιτζάκ 
Πέρλμαν. Απεικονίζει μια όμορφη αρχή 
όσον αφορά τη χάρη και τη δύναμή του 
Θεού και για το πώς μπορεί Αυτός να 
πάρει οτιδήποτε έχουμε να Του προ-
σφέρουμε σε αυτή τη ζωή και να το 
μετατρέψει σε κάτι όμορφο. Θα ήθελα 
να σας αφηγηθώ αυτή την ιστορία.

Ο Γιτζάκ Πέρλμαν έπαιζε για ένα 
κατάμεστο κοινό ένα βράδυ όταν, στη 
μέση του μουσικού κομματιού ακού-
στηκε εκείνος ο ήχος που τρομοκρατεί 
τον κάθε βιολιστή που είναι πάνω στη 
σκηνή – ο ήχος όταν σπάει η χορδή 
ενός βιολιού!

Η αγωνία ήταν προφανής, καθώς η 
ορχήστρα σταμάτησε να παίζει, περι-
μένοντας να δει τι θα έκανε ο Γιτζάκ. 
Όμως αντί να πει να του φέρουν ένα 
άλλο βιολί, αυτός σταμάτησε για λίγο 
και έκανε νόημα στον διευθυντή της 
ορχήστρας να συνεχίσει με το μουσικό 
κομμάτι, καθώς ξεκίνησε να κάνει αυτό 
που οι περισσότεροι λένε ότι είναι 
αδύνατο να γίνει: Να παίξει ένα περί-
πλοκο κομμάτι μουσικής με ένα βιολί 
που έχει μόνο τρεις χορδές. Έδειχνε 
κατά κάποιο τρόπο να επανατοποθετεί 
τις μουσικές νότες στον νου του ενώ 
τις έπαιζε. Όταν τελείωσε, μετά από 
μια άναυδη σιωπή επακολούθησε ένας 

χείμαρρος από χειροκροτήματα και 
ζητωκραυγές τόσο απ’ το κοινό όσο 
και τους άλλους μουσικούς. 

Ο Γιτζάκ Πέρλμαν γνώριζε τι σήμαι-
ναν οι προκλήσεις στη ζωή του, μια και 
είχε υποφέρει από πολιομυελίτιδα όταν 
ήταν παιδί, κάτι που τον είχε αφήσει 
μόνιμα να φορά στηρίγματα στα πόδια 
του και να ζει με δεκανίκια. Καθώς 
τον επευφημούσαν, αυτός σηκώθηκε 
στα πόδια του με αρκετή δυσκολία 
και έκανε νόημα στο κοινό να κάνει 
ησυχία. 

Κατόπιν με πολύ ταπεινότητα τους 
είπε, «Ξέρετε, μερικές φορές είναι 
καθήκον του καλλιτέχνη να ανακαλύ-
ψει πόση μουσική μπορεί να συνεχίσει 
να παίζει με ό,τι του έχει απομείνει».

Καθώς αναπολούσα αυτή την ιστο-
ρία, μου υπενθύμισε τα χαρίσματα που 
έχουμε σε αυτή τη ζωή και πως υφίστα-
νται σε όλες τις μορφές, τα μεγέθη και 
τους τύπους. Μερικά δείχνουν προ-
φανή, όπως μια όμορφη φωνή, ένας 
πολύ ικανός αθλητής, ένας εξαίρετος 
μουσικός, μια ιδιοφυία στους υπολογι-
στές και τόσα πολλά άλλα.

Όμως πόσο συχνά σταματάμε για 
να σκεφτούμε για εκείνα τα άλλα 
χαρίσματα που είναι δοσμένα σε 
τόσους πολλούς – μια τύφλωση για 
παράδειγμα, που αναπτύσσει τις άλλες 
αισθήσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε το 
άτομο εκείνο να μπορεί να εκπληρώσει 
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ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα ή μια 
αδυναμία του σώματος που παρακινη-
μένη απ’ την αγάπη του Θεού δημιουρ-
γεί συμπόνια και σοφία που μπορεί 
να αλλάξει τις ζωές τόσων πολλών 
άλλων και να τους προσφέρει ελπίδα, 
κατεύθυνση και χαρά;

Η ζωή είναι γεμάτη με ευλογίες – 
πράγματα που μας φαίνονται καλά 
– και κωλύματα – πράγματα που μας 
φαίνονται άσχημα – όμως ό,τι και να 
αντιμετωπίζουμε, όταν το κάνουμε 
με τη βοήθεια του Θεού, γίνεται 
μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε 
αυτό που έχουμε με σκοπό να 
δημιουργήσουμε κάτι υπέροχο.

Η ικανότητα του Γιτζάκ να μετατρέ-
πει τις ήττες σε σπουδαιότερα επιτεύγ-
ματα δεν έγινε τυχαία. Επειδή αυτός ο 
ίδιος επέλεξε να μετατρέψει τα βάσανα 
στη ζωή του σε ένα σύνεργο για το 
καλό, το οποίο στη συνέχεια έγινε 
πάθος στο να βλέπει το κάθε εμπό-
διο σαν μια ευκαιρία να πάει ακόμα πιο 
μακριά. Τα σωματικά του προβλήματα 
του απέφεραν μια ταπεινότητα, κάτι 
που τον βοήθησε να προστατευτεί απ’ 
τη διαφθορά της περηφάνιας, ακόμα 
και σε εκείνους τους τομείς που είχε 
μεγάλα επιτεύγματα. 

Πολύ συχνά οι άνθρωποι μετατρέ-
πουν οι ίδιοι τον εαυτό τους σε θύμα, 
όταν αντιμετωπίζουν κάποια αντιξοό-
τητα και κατηγορούν τους πάντες και 
το καθετί, ακόμα και τον Θεό. Η καλύ-
τερη επιλογή είναι να ζητήσουμε απ’ 
τον Θεό τη δική Του σοφία, δύναμη και 
χάρη να μας βοηθήσει να ασχοληθούμε 
με τις προκλήσεις στη ζωή μας και έτσι 
να αναπτύξουμε δεξιότητες που μπο-
ρούν να μας ενδυναμώσουν να γίνουμε 
φωτεινά παραδείγματα της αγάπης Του 
εκεί που είμαστε.

Η Μαρία Φοντέιν και ο σύζυ- 
γός της, ο Πήτερ Άμστερνταμ, 
διευθύνουν τη Διεθνή Οικο- 
γένεια, μια Χριστιανική κοινό-
τητα πίστης. ■

Και σιγά-σιγά η πίστη μας στο τέλος 
χάνεται

Καθώς ο πλούτος μας και η δύναμη 
αυξάνεται.

Και όσο πιο πολλά μαθαίνεις, τόσο 
λιγότερα γνωρίζεις,

Και όσο περισσότερο τη σκέψη σου 
εμποτίζεις

Γίνεσαι υπερόπτης και περήφανος, σε 
νου και σε καρδιά,

Δεν ικανοποιείσαι να βάλεις άλλο πια
Την εμπιστοσύνη σου και την αγάπη σου 

σ’ έναν Θεό
που μια παιδιάστικη Πίστη βλέπει στον 

Ουρανό.

Ω Πατέρα μας, χάρισε στον κόσμο για 
άλλη μια φορά 

Μια απλή παιδιάστικη Πίστη ξανά.
Και με μάτια ενός παιδιού όλοι να 

μπορούν
όλοι οι άνθρωποι ξανά να αντιληφθούν
Πως μόνο η Πίστη μπορεί να σώσει του 

ανθρώπου την ψυχή
Και να τον οδηγήσει σε μια Ανώτερη Ζωή.

Η  Π ί σ τ η  σ τ ο ν  Θ ε ό  ε ί ν α ι . . .
...να πιστεύεις στο αόρατο.

Πίστη σημαίνει γαλήνη όταν υπάρχει θύελλα. 
Πίστη σημαίνει ενεργώ πάνω σ’ αυτό που πιστεύω. 
Πίστη σημαίνει ζητώ απ’ τον Θεό αυτό που χρειάζομαι.
Πίστη σημαίνει εμπιστεύομαι τον Θεό για τον Λόγο Του και ότι αυτά που 

έχει υποσχεθεί μπορεί να τα κάνει.
Πίστη σημαίνει δημιουργώ ένα κενό στην καρδιά μου για να το γεμίσει ο 
Θεός. 
Πίστη σημαίνει ότι δεν πιστεύω απλά ότι ο Θεός μπορεί, αλλά και ότι ο 
Θεός θα το κάνει! 
Πίστη σημαίνει ότι δεν με εκπλήσσει η απάντηση. Η πίστη ανάμενε να 
συμβεί.
— Ντεϊβιντ Μπραντ Μπεργκ (1919-1994)

«Ο Ιησούς με αγαπά, το ξέρω καλά
Επειδή η Βίβλος μου το λέει καθαρά».
Τα παιδάκια δεν ζητάνε τίποτα άλλο 

πιο πολύ,
Μόνο αγάπη,  αγάπη περισσή,
Και στα ματάκια ενός μικρού παιδιού
Πίστη υπάρχει στην αγάπη του 

Ουρανού.

Και τα μικρά χεράκια από ένα παιδάκι
Καθώς ακουμπάνε για προσευχή στο 

κρεβατάκι
Είναι στην καρδιά του Κυρίου πιο κοντά
Και σίγουρο μέρος της Βασιλείας Του 

Βασιλιά
Απ’ ό,τι εμείς που αναζητούμε και δεν 

θα βρούμε
την απάντησή Του όταν πάντα 

αμφισβητούμε.

Επειδή Πίστη στα κρυφά του Ουρανού
Απαιτεί μια  απλότητα όπως ενός 

παιδιού
Γιατί, χαμένοι στην περιπλοκότητα εμείς
Πλέουμε σε αχαρτογράφητες θάλασσες 

της ζωής

Η  Π Ι Σ Τ Η  Ε Ν Ο Σ  Π Α Ι Δ Ι Ο Υ 

— Έλλεν Στέινερ Ράις 
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δίστασε στην υπόσχεση του Θεού με 
την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην 
πίστη … έχοντας την πεποίθηση ότι 
εκείνο που υποσχέθηκε Αυτός, είναι 
ικανός και να το εκπληρώσει».2 

Μερικοί άνθρωποι θεωρούν την 
πίστη σαν κάτι πολύ αινιγματικό και 
απροσέγγιστο. Άλλοι τη θεωρούν σαν 
κάποιο χάρισμα εκ γενετής – ώστε 
μερικοί να έχουν πιο δυνατή πίστη, 
άλλοι όχι. Και οι δύο περιπτώσεις είναι 
παρανοήσεις.

Ο Θεός έχει δώσει στον κάθε 
άνθρωπο ένα μέτρο πίστης,3 όμως 
πολλοί άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν 
την πίστη τους. Αν δεν χρησιμοποιείς 
την πίστη σου, αυτή γίνεται πλαδαρή, 
όπως οι μυς που δεν χρησιμοποιού-
νται. Για να δυναμώσει η πίστη, πρέπει 
και να την εξασκείτε.

Η πίστη ενεργεί σε ένα τελείως 
διαφορετικό επίπεδο απ’ ό,τι οι πέντε 
αισθήσεις μας, όμως ισχύουν μερικές 
απ’ τις ίδιες τις αρχές. Η πίστη, μας 
μεταφέρει την απόδειξη των πνευματι-
κών αληθειών, όπως ακριβώς οι πέντε 
αισθήσεις, μας μεταφέρουν την από-
δειξη των φυσικών πραγμάτων. Όπως 
ακριβώς αποδεχόμαστε αυτό που μας 
λένε οι πέντε αισθήσεις μας, έτσι πρέ-
πει να αποδεχτούμε ως απόδειξη αυτό 
που μας λέει και η πίστη μας. Όταν το 

Από την Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ  

Ένας φίλος μου ρώτησε τον 
διευθυντή ενός σουπερ-
μάρκετ αν δέχθηκε ποτέ 
του ακάλυπτη επιταγή από 
έναν ξένο. «Όχι, ποτέ μου», είπε 
αυτός, «επειδή ποτέ δεν κοιτάω την 
επιταγή – κοιτάω πάντα τον άνθρωπο. 
Αν μπορώ να εμπιστευτώ τον άνθρω- 
πο, αποδέχομαι και την επιταγή του». 
Τι μάθημα πίστης!

Στην Εβραίους 10:23 επιστολή, 
διαβάζουμε: «Πιστός αυτός που υπο-
σχέθηκε». Ποιος δίνει τις υποσχέ-
σεις μέσα στον Λόγο του Θεού; – Ο 
Θεός. Κοιτάξτε στον Συγγραφέα των 
υποσχέσεων, και δεν θα αμφιβάλετε 
καθόλου για την απόλυτη εγκυρότητά 
τους. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, 
«Εξοικειώσου λοιπόν, μαζί Του, και θα 
έχεις ειρήνη· έτσι θα σε βρει το καλό».1 

Το να γνωρίζεις τον Θεό, σου δίνει 
τη διαβεβαίωση ότι Αυτός θα κρατή-
σει την κάθε υπόσχεση που έχει δώσει. 
Ο Αβραάμ γνώριζε τον Θεό και «δεν 

1. Ιώβ 22:21
2. Ρωμαίους 4:20-21
3. βλ. Ρωμαίους 12:3
4. Ματθαίου 8:13
5. Ιωάννης 14:13
6. Ιερεμίας 33:3
7. Πέτρου Β’ 1:4

κάνουμε αυτό, η πίστη κάνει τα πράγ-
ματα να συμβούν και τα κάνει πραγ-
ματικότητα. «Όπως πίστεψες ας γίνει 
σε σένα».4 

Πάρτε τον λόγο του Θεού επί λέξει. 
Όταν περνάτε δοκιμασίες και προβλή-
ματα, αντί να τα αφήνετε να αυξά-
νουν όλο και περισσότερο, ανοίξτε τη 
Βίβλο, βρείτε μια υπόσχεση και διεκ-
δικείστε την στο όνομα του Ιησού. 
Για παράδειγμα, να μια υπόσχεση 
κάπως δύσκολη να την κατανοήσω 
εγώ η ίδια, όμως την διεκδικώ συχνά: 
«Ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά Μου, θα 
το κάνω, για να δοξαστεί ο Πατέρας 
στον Υιό».5 Και να και μια άλλη: 
«Απευθύνσου σε Μένα, και θα σου 
απαντήσω, και θα σου δείξω μεγάλα 
και σπουδαία πράγματα, που δεν γνω-
ρίζεις».6 Λοιπόν δεν είναι να απορεί 
κανείς που η Βίβλος αποκαλεί αυτές 
τις υποσχέσεις μεγάλες και σπου-
δαίες και μας λέει ότι μέσα απ’ αυτές 
μπορούμε «να γίνουμε κοινωνοί θείας 
φύσης».7 

Η Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ 
(1885-1968) ήταν Αμερικανίδα 
ευαγγελίστρια και συγγραφέας. 
Διαβάστε περισσότερα για τη ζωή 
της και το έργο της στο http://
virginiabrandtberg.org. ■

ΠΡΟΣ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
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Του».5 Αναζήτησε και επικεντρώσου στο 
καλό και θα δεις ότι η πίστη σου θα είναι 
αρκετά δυνατή για να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις σου.

Εμπνεύσου απ’ την εμπειρία των 
άλλων. Το να διαβάζεις ιστορίες για το 
τι έχει κάνει ο Θεός για άλλους, θα δυνα-
μώσει την πίστη σου. Αυτό που έκανε ο 
Θεός για αυτούς, μπορεί να κάνει και για 
σένα!

Ευχαρίστησε τον Θεό για την καλο-
σύνη Του. Όταν εξυμνούμε τον Θεό 
για την καλοσύνη Του, αυτό μας οδη-
γεί στην παρουσία Του. «Εισέλθετε στις 
πύλες Του με δοξολογία, και στις αυλές 
Του με ύμνο· δοξολογείτε Τον· ευλογείτε 
το όνομά Του».6 Όσο περισσότερο ευχα-
ριστείτε τον Θεό για την καλοσύνη Του, 
τόσο περισσότερα θα ανακαλύπτετε για 
να Τον ευχαριστείτε και τόσο περισσό-
τερο θα σας ευλογεί κι Αυτός. Είναι σαν 
μια ελικοειδή σκάλα προς τα πάνω, που 
σας βοηθά να πλησιάσετε κοντύτερα 
στον Θεό ώστε κι Αυτός να έρθει κοντύ-
τερα σε σας.7 ■

ΔΙΑΤΗΡΏΝΤΑΣ 
ΤΗΝ  

ΠΙΣΤΗ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Να τρέφεσαι με τον Λόγο του 
Θεού. Η πίστη οικοδομείται με την 
πιστή μελέτη του Λόγου του Θεού. 
Καθώς διαβάζεις και εντρυφάς καθημε-
ρινά στον Λόγο, καθώς συλλογίζεσαι 
τις αλήθειες του και το πώς απευθύ-
νονται σε σένα, αυτό κάνει την πίστη 
σου να μεγαλώσει. «Η πίστη έρχεται 
με την ακοή, την ακοή του Λόγου τού 
Θεού».1 ενώ ο Ιησούς υπόσχεται, «Αν 
εσείς παραμείνετε στον Λόγο Μου, 
είστε αληθινά μαθητές Μου και θα 
γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια 
θα σας ελευθερώσει».2

Προσευχή και μελέτη. Ο Θεός 
επιθυμεί μια προσωπική σχέση μαζί 
σου μέσω του Υιού Του, του Ιησού. 
«Ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο 

1. Ρωμαίους 10:17
2. Ιωάννη 8:31-32
3. Τιμόθεου Α’ 2:5
4. Ιακώβου 2:26
5. Ρωμαίους 8:28
6. Ψαλμός 100:4
7. βλ. Ιακώβου 4:8

μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο 
Άνθρωπος Ιησούς Χριστός».3 Με το να 
επικοινωνείς στο πνεύμα με τον Ιησού 
– μέσα απ’ την καρδιά σου και να απο-
δέχεσαι τη δική Του αγάπη, την ενθάρ-
ρυνση και τις απαντήσεις που σου δίνει 
– αυτό θα ενδυναμώνει τη σύνδεσή σου 
και θα εμβαθύνει τη σχέση σου μαζί 
Του και την πίστη σου σε Αυτόν.

Να ζεις την πίστη σου. «Πίστη χωρίς 
πράξεις είναι νεκρή»,4 αλλά και αντί-
στροφα, όταν κάνεις την πίστη πράξη, 
αυτό της δίνει ζωή. Καθώς εφαρμόζεις 
τον Λόγο του Θεού στην καθημερινή 
σου ζωή, οι αρχές και οι υποσχέσεις 
του θα βγουν αληθινές ξανά και ξανά, 
ενώ η πίστη σου στον Λόγο και τον 
Συγγραφέα του θα αυξάνουν.

Αναζήτησε το καλό. Η πίστη μας 
μπορεί να δοκιμαστεί σκληρά όταν 
αντιμετωπίζουμε αντίξοες συνθήκες, 
όμως η Βίβλος υπόσχεται ότι «Όλα 
συνεργούν προς το αγαθό σ’ αυτούς 
που αγαπούν τον Θεό, τους προσκα-
λεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό 

Ερώτηση: 
Η οικογένειά μου και οι περισσότεροι άνθρω-
ποι γύρω μου, δεν νοιάζονται για τα πνευμα-
τικά ζητήματα. Πώς μπορώ εγώ να «διατηρήσω 
την πίστη μου» μέσα σε ένα ολοένα αυξανόμενο 
σκεπτικιστικό κόσμο;

Απάντηση: 
Η πίστη είναι ο πυρήνας της πνευματικής μας 
ζωής, έτσι λοιπόν είναι κάτι για το οποίο αξίζει να 
αγωνιζόμαστε. Να μερικές συμβουλές που μπο-
ρούν να βοηθήσουν την πίστη σου όχι μόνο να 
διατηρηθεί αλλά και να μεγαλουργήσει:
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Ψαλμός 91:1: Αυτός που 
κατοικεί κάτω από τη 
σκέπη τού Υψίστου, κάτω 
από τη σκιά τού Παντο-
κράτορα θα διαμένει.
Πού βρίσκεται η «σκέπη του 
Υψίστου;» Υφίσταται σε μια στενή 
συντροφιά με τον Θεό. Η φράση 
«σκιά του Παντοκράτορα» συμ-
βολίζει την προστασία του Θεού. 
Όταν εσύ έχεις μια στενή προσωπική 
συντροφιά με τον Θεό, τότε βρίσκε-
σαι κάτω απ’ τη σκιά Του, υπό  την 
προστασία Του. 

Αυτή η υπόσχεση έχει μια προϋ-
πόθεση: Πρέπει να κάνουμε το μέρος 
μας, με το να παραμένουμε κοντά 
Του. Το κάνουμε αυτό με το να δια-
βάζουμε τον Λόγο Του στη Βίβλο και 
κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε 
για να Τον ακολουθήσουμε, με το να 
έχουμε πάντα τις πνευματικές Του 
αρχές καθοδήγησης μέσα στις σκέ-
ψεις μας και τις αποφάσεις μας.

 
Εδαφιό 2: Θα λέω στον Κύριο: «Εσύ 
είσαι καταφυγή μου, και φρούριό μου· 
Θεός μου· σ’ Αυτόν θα ελπίζω».  

Στους καιρούς της Βίβλου, τα 
πέτρινα τείχη ήταν η καλύτερη προ-
στασία σε καιρούς αψιμαχιών ή πολέ-
μου, όμως ο Θεός είναι μια ακόμα πιο 
σίγουρη οχύρωση. 

Το μυστικό 
Μια Μελέτη του Ψαλμού 91 
Από τον Ρόναν Κιν    

1. Ιωάννη 17:17
2. Εφεσσίους 6:16
3. Εβραίους 12:11
4. βλ. Ρωμαίους 8:28
5. βλ. Ματθαίου 18:10

Εδαφιό 3: Επειδή, αυτός θα σε λυτρώ-
νει από την παγίδα των κυνηγών, και 
από θανατηφόρο λοιμό. 

Αυτό το χωρίο υπόσχεται λύτρωση 
από εκείνους που σκόπιμα ζητάνε να 
παγιδέψουν τον λαό του Θεού και επί-
σης από  ασθένειες όπως λοιμούς ή 
επιδημίες. 

 
Εδαφιό 4α: Με τα φτερά Του θα σε 
σκεπάζει, και κάτω από τις φτερούγες 
Του θα είσαι ασφαλής. 

Η εικόνα είναι αυτή του Θεού που 
διαφυλάσσει τα παιδιά Του ασφαλή, 
όπως μια κλώσσα που απλώνει τα 

φτερά της για να καλύψει και να προ-
στατέψει τα κλωσσόπουλά της. 

 
Εδαφιό 4β: Η αλήθεια Του είναι πανο-
πλία και ασπίδα. 

Η ασπίδα που αναφέρεται εδώ είχε 
το μέγεθος και το σχήμα ενός μεγά-
λου πιάτου, και προστάτευε τον καρπό 
του χεριού του στρατιώτη. 

Τι είναι η αλήθεια του Θεού; Μια 
φορά ο Ιησούς είπε σε μια προσευχή 
προς τον Πατέρα Του, «Ο Λόγος Σου 
είναι αλήθεια».1 Ένα άλλο εδάφιο μας 
λέει «πάρετε την ασπίδα τής πίστης, 
με την οποία θα μπορέσετε να 

μέρος  
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σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη τού 
πονηρού».2 Η πίστη στις υποσχέσεις 
του Θεού είναι η καλύτερη προστασία. 

 
Εδαφια 5-8: Από φόβο νυχτερινό δεν 
θα φοβάσαι, την ημέρα από βέλος 
που πετάει άσκοπα· από θανατικό, 
που περπατάει στο σκοτάδι· από όλε-
θρο, που ερημώνει μες το μεσημέρι. 
Χιλιάδα θα πέφτει από τα αριστερά 
σου, και μυριάδα από τα δεξιά σου· 
όμως, σε σένα δεν θα πλησιάζουν. 
Μονάχα με τα μάτια σου θα θωρείς, 
και θα βλέπεις την ανταπόδοση των 
ασεβών. 

Ακόμα και όταν υπάρχει κίνδυνος 
από παντού, ο Θεός θα σε φροντίσει 
και θα σε περάσει μέσα απ’ το καθετί 
άθικτο. 

 
Εδαφιό 9: Επειδή, εσύ, τον Κύριο, 
την ελπίδα μου, τον Ύψιστο, έκανες 
καταφύγιό σου…  

Εάν ο Κύριος είναι το καταφύ-
γιό σου και η κατοικία σου, από μια 
άποψη παραμένεις ήδη στην παρου-
σία Του, επειδή Αυτός είναι η κατοι-
κία σου. 

 
Εδαφιό 10: Κακό δεν θα συμβαίνει 
σε σένα, και μάστιγα δεν θα πλησιά-
ζει στη σκηνή σου. 

Βέβαια, άσχημα πράγματα συμ-
βαίνουν, ακόμα και σε εκείνους που 
προσεύχονται για την προστασία 
του Θεού. Τραυματίζονται, 
αρρωσταίνουν σοβαρά και έχουν 
αρκετά προβλήματα κάθε είδους. 
Πώς μπορεί τότε να αληθεύει μια 
δήλωση του τύπου «κακό δεν θα 
συμβαίνει σε σένα»; 

Λοιπόν, ας αναλογιστούμε τι είναι 
«κακό». Όταν ο Θεός δείχνει να επι-
τρέπει να συμβούν άσχημα πράγματα 
στα παιδιά Του, συχνά μας διδάσκουν 
κάτι ή μας ενδυναμώνουν και δομούν 
τον χαρακτήρα μας. Όταν ο σοφός 
και αγαπημένος μας επουράνιος 
Πατέρας επιτρέπει κάτι τέτοιο, το 
κάνει για το δικό μας καλό και αυτό, 
«αποδίδει ειρηνικό καρπό δικαιοσύ-
νης σ’ αυτούς που διαμέσου αυτού 
γυμνάστηκαν».3 Επίσης μας υπό-
σχεται πως τα πάντα συνεργάζονται 
προς το καλό για εκείνους που Τον 
αγαπάνε.4 

 
Εδαφια 11–13: Επειδή, τους αγγέ-
λους Του θα προστάξει για σένα, για 
να σε διαφυλάττουν σε όλους τούς 
δρόμους σου. Θα σε σηκώνουν επάνω 
στα χέρια τους, για να μη προσκό-
ψεις το πόδι σου σε πέτρα. Θα πατή-
σεις επάνω σε λιοντάρι και επάνω σε 
οχιά· θα καταπατήσεις λιονταράκι και 
δράκοντα. 

Οι άγγελοι του Θεού σε προσέ-
χουν συνεχώς, μαζί και ο προσωπικός 
σου φύλακας άγγελος, του οποίου εσύ 
είσαι η ευθύνη του.5 

 
Εδαφιό 14, Λέει ο Θεός: «Επειδή, 
έβαλε την αγάπη του σε Μένα, γι’ 
αυτό θα τον λυτρώσω· θα τον υψώσω, 
επειδή γνώρισε το όνομά Μου».

Στις υποσχέσεις του Θεού υπάρ-
χουν προσαρτημένες και προϋποθέ-
σεις: Προστατεύει εκείνους που Τον 
γνωρίζουν και Τον αγαπάνε. Η δική 
σου αγάπη, εμπιστοσύνη και πίστη 
στον Θεό και τη δική Του ικανότητα 
να σε διαφυλάξει, σου δίνουν το προ-
νόμιο της δικής Του προστασίας. 

 
Εδαφια 15–16: «Θα Με επικαλείται 
και θα τον εισακούω· μαζί του θα είμαι 
στη θλίψη· θα τον λυτρώνω, και θα τον 
τιμώ. Θα τον χορτάσω από μακρότητα 
ημερών, και θα δείξω σ’ αυτόν τη σωτη-
ρία Μου». 

Έξη πράγματα θα κάνει για εμάς ο 
Θεός, όταν εμείς επικαλούμαστε τη 
βοήθειά Του 1) Θα μας απαντήσει, 2) 
Θα είναι δίπλα μας στα προβλήματα, 
3) Θα μας λυτρώσει, 4) Θα μας τιμή-
σει, 5) Θα μας δώσει μακρότητα και 
πληρότητα ημερών πάνω στη γη, και 
6) Θα μας δείξει τη σωτηρία Του. ■

Το μυστικό 
μέρος  
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ΠΟTΕ ΜΟΝΟΣ!

Ήμουν κουρασμένος και 
με είχε πάρει ο ύπνος ενώ 
βρισκόμουν μέσα στο τραμ. 
Όταν έφθασα στον προορισμό μου, 
ίσα-ίσα πρόλαβα να βγω απ’ το τραμ. 
Δυστυχώς, μετά την επίσκεψή μου 
στον οδοντίατρο, αντιλήφθηκα ότι 
είχα ξεχάσει το λάπτοπ στο τραμ! Θεέ 
μου! Αρχεία 20 ετών, υπήρχαν μέσα 
σε εκείνο το λάπτοπ, συν όλα τα αντί-
γραφα ασφαλείας μέσα στην τσάντα 
μαζί του – και όλα χαμένα! Ένοιωσα 
τόσο απαίσια που δεν έχω λόγια να 
το περιγράψω. Άρχισα να κατσαδι-
άζω τον εαυτό μου, ενθυμούμενος πως 
η σύζυγός μου με είχε προειδοποιή-
σει να αφήσω το λάπτοπ στο σπίτι. Η 
συζήτηση ξαναπαίχτηκε στον νου μου: 
«Μπορεί να το χάσεις», «Όχι», της 
απάντησα, «Εγώ δεν το χάνω».

Μετά ήρθε μέσα μου η άλλη φωνή, 
αυτή που αποκαλώ «Ο Ζωντανός 
Λόγος»: Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά 

Μου, Εγώ θα το κάνω. Ζητάτε, και 
θα σας δοθεί· ψάχνετε, και θα βρείτε· 
κρούετε, και θα σας ανοιχτεί· Όλα όσα 
ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, πιστεύετε 
ότι τα παίρνετε, και θα γίνει σε σας.1

Σε αυτήν την περίπτωση, ήξερα 
αμέσως το τι να ζητήσω. Κάλεσα τον 
φίλο μου τον Άντυ και του είπα την 
κατάστασή μου και προσευχηθήκαμε 
μαζί για το λάπτοπ ώστε να το βρω 
ξανά. Έβαλα την κατάσταση στα χέρια 
του Θεού, προσευχόμενος «αδιάκοπα» 
όπως λέει και η Βίβλος.2 Έτσι κι αλλιώς 
δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Είτε 
θα μπορούσα να κτυπάω το κεφάλι 
μου στον τοίχο από τις τύψεις ή θα 
μπορούσα να πάω στο επόμενο ραντε-
βού που είχα. Επέλεξα το δεύτερο.

Μετά τον οδοντίατρο, μπήκα σε 
ένα άλλο τραμ και τράβηξα για τον 
επόμενο προορισμό μου. Συνέχισα 
να σκέπτομαι, συζητώντας με τον 
Θεό για αυτό που είχε γίνει, όταν 
είδα μια νεαρή κοπέλα να πλησιά-
ζει τον οδηγό του τραμ, κρατώντας 
μια τσάντα που μου ήταν κάπως 
γνωστή! Μα ναι, ήταν η δική μου! 
Γεμάτος χαρά, πήγα και της εξήγησα 

Από τον Κούρτις Πήτερ βαν Γκόρντερ

τι είχε συμβεί και αυτή μου την 
έδωσε. Την ευχαρίστησα θερμά που 
την είχε βρει και της έδωσα ένα 
περιοδικό Activated σαν δώρο της 
εκτίμησής μου.

Υπολόγισα ότι θα είχαν περάσει 
33 τραμ από τότε που είχα χάσει το 
λάπτοπ μου. Τι πιθανότητες είχα να 
ξαναμπώ ακριβώς στο ίδιο τραμ και να 
βρω το λάπτοπ μου, όταν το είχα χάσει 
πριν τρεις ώρες;  

Το να έχουμε πίστη στον Θεό δεν 
σημαίνει ότι πάντα θα ξαναβρίσκουμε 
ό,τι έχουμε χάσει ή ότι θα απαντηθούν 
όλες μας οι προσευχές, όμως μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε χωρίς αμφιβο-
λία, ότι ο Θεός θα είναι πάντα μαζί 
μας και θα μας βοηθήσει να ξεπερά-
σουμε κατά κάποιο τρόπο όλα μας τα 
προβλήματά. Η διαφορά που κάνει 
η πίστη είναι ότι δεν είμαστε μόνοι 
στις δοκιμασίες μας και τα βάσανα, 
ότι έχουμε πάντα έναν Φίλο να 
επικαλεστούμε!

Ο Κούρτις Πήτερ βαν Γκόρντερ 
είναι σεναριογράφος και μίμος3 
στην Γερμανία. ■ 

1. Ιωάννη 14:14, Ματθαίου 7:7,   
Μάρκου 11:24

2. Θεσσαλονικείς 5:17
3. http://elixirmime.com
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Ο Σερ Χένρυ Σάκλετον (1874–1922) ήταν ένας 
Ιρλανδός εξερευνητής που οι περισσότεροι τον θυμούνται 
για την αποστολή του στην Ανταρκτική το 1914-1915 με 
το καράβι Εντούρανς, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του 
‘Ο Νότος’. Δεν είναι όμως και τόσο γνωστό το γεγονός ότι 
ο Σάκλετον είχε μια αόρατη πηγή δύναμης από την οποία  
αντλούσε και αυτό ήταν η πίστη του.

Το ταξίδι πάνω στην παγωμένη θάλασσα ήταν γεμάτο 
κινδύνους. Το Εντούρανς εγκλωβίστηκε στους πάγους και 
στο τέλος καταστράφηκε. Το πλήρωμα έπρεπε να το εγκα-
ταλείψει. Μετά από μακρά πεζοπορία πάνω στον πάγο, 
σέρνοντας τρεις απ’ τις λέμβους που είχαν μπορέσει να 
πάρουν απ’ το ναυάγιο, κατάφεραν να προσεγγίσουν τη 
Νήσο Έλεφαντ. Από εκεί, ο Σάκλετον και τέσσερεις άλλοι 
πήγαν να αναζητήσουν βοήθεια. Στη μεγαλύτερη απ’ τις 
τρεις λέμβους, ταξίδεψαν 750 μίλια (1.200 χιλιόμετρα) μέσα 
από τρικυμίες για να φθάσουν τελικά στο νησί του Νότιου 
Ατλαντικού με το όνομα Νότια Γεωργία, όπου ο Σάκλετον 
και οι δύο άλλοι έπρεπε να διασχίσουν πεζοί, παγετώνες και 
μονοπάτια δίπλα σε απότομους γκρεμούς μέχρι στο τέλος 
να φτάσουν σ’ έναν φαλαινοθηρικό σταθμό. Γι’ αυτό το 
επικό ταξίδι, ο Σάκλετον είχε γράψει:

«Όταν αναπολώ εκείνες τις μέρες, αναμφίβολα γνωρίζω 
ότι ήταν η θεία Πρόνοια που μας καθοδηγούσε. Γνωρίζω ότι 
σε εκείνη την τελική, μακρινή και κακοτράχαλη πορεία των 

Ç 
ÐÁÑÏÕÓÉÁ 

τριάντα έξη ωρών πάνω σε άγνωστα βουνά και παγετώνες της 
Νότιας Γεωργίας, συχνά φαινόταν ότι ήμασταν τέσσερεις και 
όχι τρεις. Δεν το είχα πει σε κανέναν από τους συντρόφους 
μου αυτό, όμως απ’ το πουθενά, ο Γουόρσλη μου ανέφερε, 
‘Αφεντικό, είχα ένα περίεργο συναίσθημα ότι σε εκείνη την 
πορεία μας υπήρχε και άλλο ένα Πρόσωπο μαζί μας’. Ο Κρην 
ομολόγησε και αυτός το ίδιο. Κάποιος διαισθάνεται ‘μια ανε-
πάρκεια από ανθρώπινες λέξεις και μια αδυναμία του ανθρώ-
πινου λόγου’ στην προσπάθειά του να περιγράψει πράγματα 
άυλα, όμως η καταγραφή των ταξιδιών μας δεν θα ήταν ολο-
κληρωμένη χωρίς να γίνει μνεία σε ένα θέμα ριζωμένο τόσο 
βαθειά μέσα στις καρδιές μας».

Ο Σάκλετον ανέλαβε άλλη μια τελευταία αποστολή, απ’ 
την οποία δεν γύρισε ποτέ. Λίγο πριν φύγει, επανέλαβε τη 
μαρτυρία του όσον αφορά τον αόρατο σύντροφό τους και 
επικαλέσθηκε τη Βίβλο. «Πού να πάω από το πνεύμα Σου; 
Και από το πρόσωπό Σου πού να φύγω; Αν ανέβω στον 
ουρανό, είσαι εκεί, αν πλαγιάσω στον άδη, να σου Εσύ. Αν 
πάρω τα φτερά τής αυγής, και κατοικήσω στις εσχατιές τής 
θάλασσας, και εκεί θα με οδηγήσει το χέρι Σου, και το δεξί 
Σου χέρι θα με κρατάει».1

Στο τελευταίο του ταξίδι, ο Σάκλετον πήρε μαζί του 
μια ηχογράφηση του τραγουδιού «Μείνε μαζί Μου». Ένας 
Λονδρέζος συγγραφέας σχολίασε τότε, «Απλά σκεφτείτε 
εκείνα τα λόγια – ‘Χρειάζομαι τη δική Σου παρουσία την 
κάθε ώρα που περνά’ – να ηχεί παντού πάνω στις παγωμένες 
ερημιές της Ανταρκτικής!» ■ 1. Ψαλμός 139:7-10

Μ ε ί ν ε  μ α ζ ί  Μ ο υ 
— Χένρυ Φ. Λάιτ (1793–1847)  

Χρειάζομαι τη δική Σου παρουσία 
την κάθε ώρα που περνά.
Τι άλλο εκτός από τη χάρη Σου 
μπορεί να ματαιώσει τη δύναμη του εχθρού;
Ποιος άλλος όπως Εσύ μπορεί να είναι 
οδηγός μου και πάντοτε μαζί;
Είτε έχει συννεφιά είτε λιακάδα, 
Κύριε, μείνε μαζί μου.

Από τον Άλεξ Πήτερσον
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όταν η Βίβλος μας 
λέει ότι ο Θεός ανα-

ζητούσε τον Αδάμ και 
την Εύα στον Κήπο της 

Εδέμ, ο Θεός επιθυμούσε 
μια στενή επικοινωνία με την 

ανθρωπότητα.4 Όμως η αμαρτία επέ-
φερε ένα ρήγμα στη σχέση μας με τον 
Δημιουργό και εμείς είμαστε ανίκανοι 
να σεβαστούμε τις εντολές Του ανε-
ξαρτήτως πόσο σκληρά προσπαθούμε. 
Όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος, 
«Ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, ανα-
πόφευκτα κάνω το κακό».5 Η Βίβλος 
αναφέρει ότι το ρήγμα ανάμεσα στον 
Θεό και την ανθρωπότητα έχει γεφυ-
ρωθεί μέσω του Ιησού Χριστού.6 Η 
ζωή του Ιησού πάνω στη γη, ο θάνα-
τός Του και η ανάστασή Του έστρω-
σαν τον δρόμο για τη συμφιλίωση 
και μια νέα σχέση με τον επουρά-
νιο Πατέρα μας. Και έχοντας αυτή τη 
σχέση αποκαταστημένη σημαίνει μια 
ανανεωμένη καρδιά που ανταποκρίνε-
ται στο θέλημα του Θεού στη ζωή μας.

Ο Ουντέι Πωλ είναι ανεξάρτη-
τος συγγραφέας, εθελοντής και 
δάσκαλος που ζει στην Ινδία. ■

Ο απαγορευμένος 
ΚΑΡΠΟΣ

Από τον Ουντέι Πωλ 

Στην κλασσική του αυτο-
βιογραφία Εξομολογήσεις, 
ο Άγιος Αυγουστίνος, θεολόγος της 
πρώτης εκκλησίας, αναφέρει ένα γεγο-
νός που συνέβη όταν ήταν έφηβος. 
Κοντά στο αμπέλι της οικογένειάς του 
υπήρχε μια αχλαδιά φορτωμένη με 
αχλάδια που δεν ήταν και τόσο ελκυ-
στικά ούτε σε εμφάνιση ούτε σε γεύση. 
Όμως αυτός και μερικοί φίλοι του έκο-
ψαν και πήραν μερικά απ’ το δένδρο. 
Δεν το έκαναν για να τα φάνε οι ίδιοι, 
αλλά για να τα δώσουν στα γουρού-
νια. Είπε πως αυτός και οι φίλοι του 
διέπραξαν την κλοπή απλά και μόνο 
επειδή ένοιωσαν ευχαρίστηση κάνο-
ντας κάτι που ήταν απαγορευμένο, 
μια ιστορία τόσο παλιά όσο και αυτή 
του Αδάμ και της Εύας στον Κήπο της 
Εδέμ.

Πολλές γενιές νωρίτερα, όταν ο 
Θεός ελευθέρωσε τον λαό του Ισραήλ 

1. βλ. Έξοδος 14:31
2. βλ. Έξοδος 32:1-6
3. βλ. Ιερεμία 7:9
4. βλ. Γένεση 3:9
5. Ρωμαίους 7:21
6. βλ. Ρωμαίους 5:1

«Αν Με αγαπάτε, φυλάξτε 
τις εντολές Μου. Εκείνος που έχει τις 

εντολές Μου και τις τηρεί, εκείνος 
είναι που Με αγαπάει· και εκείνος 

που Με αγαπάει, θα αγαπηθεί από 
τον Πατέρα Μου· και Εγώ θα 

τον αγαπήσω. Αν κάποιος Με 
αγαπάει, θα φυλάξει τον λόγο 

Μου, και ο Πατέρας Μου 
θα τον αγαπήσει, και θα 

‘ρθουμε σ’ αυτόν, και θα 
κατοικήσουμε μέσα 

σ’ αυτόν». — Ιησούς, 
Ιωάννης 14:15,21,23

απ’ την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο και 
τους οδήγησε στη Γη της Επαγγελίας, 
στην αρχή όλοι τους πίστευαν και 
φοβόταν τον Κύριο.1 Όταν όμως στην 
πορεία του ταξιδιού τους αντιμετώ-
πισαν δύσκολες περιστάσεις, έχασαν 
την πίστη τους και εγκατέλειψαν τον 
Θεό και τον Μωυσή. Ενώ ο Μωυσής 
έλλειπε πάνω στην κορυφή του Όρους 
Σινά και ελάμβανε τον Νόμο του 
Θεού, αυτοί κατασκεύασαν το χρυσό 
είδωλο ενός μοσχαριού και άρχισαν 
να το λατρεύουν προσφέροντάς του 
θυσίες.2 Στους επόμενους αιώνες, ο 
λαός του Ισραήλ και του Ιούδα συνέ-
χισαν να εξοργίζουν τον Θεό με την 
ειδωλολατρία τους και τις αμαρτωλές 
τους πράξεις, παρ’ όλη την καλοσύνη 
του Θεού, τη θαυματουργή Του προ-
στασία και τις υποσχέσεις που τους 
είχε δώσει..3

Απ’ την εποχή της δημιουργίας, 
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Δεν συγκρίνεται με 
ΚΑΝΈΝΑ!

Γιατί πέθανε ο Ιησούς;
Για ποιο λόγο ο Κύριος του σύμπα-

ντος, ο ενσαρκωμένος Θεός, να επιτρέ-
ψει να συλληφθεί, ψευδώς να κατηγο-
ρηθεί, να δικαστεί και να καταδικαστεί, 
να μαστιγωθεί και να καρφωθεί πάνω 
στον σταυρό ως ένας κοινός κακούργος; 
Η απάντηση είναι απλή: Επειδή αγά-
πησε εσένα κι εμένα!

Όλοι μας έχουμε κάνει σφάλματα. Η 
Βίβλος μας λέει, «Όλοι αμάρτησαν, και 
στερούνται της δόξας του Θεού».2 Όμως 
ο Ιησούς πήρε την τιμωρία μας πάνω 
Του, ώστε εμείς να βρούμε συγχώρεση 
και απελευθέρωση απ’ τις αμαρτίες μας.

Ο Ιησούς σ’ αγαπά και στέκεται στην 
πόρτα της καρδιάς σου, ζητώντας να 
εισέλθει. Μπορείς να Τον δεχθείς με το 
να πεις αυτή την προσευχή:

Κύριε Ιησού, θέλω να Σε γνωρίσω 
προσωπικά, γι’ αυτό Σε προσκαλώ 
να έλθεις μέσα στην καρδιά μου. Σε 
ευχαριστώ που πέθανες για εμένα, 
ώστε να μπορώ εγώ να συγχωρεθώ 
για τις αμαρτίες μου, να βρω γαλήνη 
καρδιάς και νου εδώ και τώρα και να 
λάβω το δώρο του Θεού για αιώνια 
ζωή. Αμήν. ■

Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καίσαρας, 
ο Καρλομάγνος και εγώ ιδρύσαμε 
αυτοκρατορίες. Όμως πάνω σε τι 
βασίσαμε τις δημιουργίες της ευφυ-
ΐας μας; Πάνω στην βία. Ο Ιησούς 
Χριστός ίδρυσε την αυτοκρατορία 
Του πάνω στην αγάπη και μέχρι και 
σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι θα 
πέθαιναν γι’ Αυτόν.
— Ναπολέων Βοναπάρτης (1769-1821)

Ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει 
περισσότερα για να αλλάξει 
την ιστορία, την πορεία του πολι-
τισμού και τις ανθρώπινες συνθήκες 
από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη, ομάδα, 
κυβέρνηση ή αυτοκρατορία πριν ή μετά 
απ’ Αυτόν. Έχει προσφέρει την αγάπη 
του Θεού σε δισεκατομμύρια και έδωσε 
την ευκαιρία σε όσους πιστεύουν σ’ 
Αυτόν να δεχθούν αιώνια ζωή.

  Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλά 
ένας φιλόσοφος, ένας δάσκαλος, ένας 
ραβίνος, ένας γκουρού ή ένας προφήτης, 
αν και του έχουν προσδώσει όλα αυτά τα 
ονόματα. Είναι ο Υιός του Θεού. Ο Θεός, 
ο Πατέρας είναι ένα Πνεύμα και Αυτός 
είναι παντοδύναμος, παντογνώστης, 
πανταχού παρών και στο καθετί. Επειδή 
μας ήταν πολύ δύσκολο να Τον κατανο-
ήσουμε με τον περιορισμένο ανθρώπινο 
νου μας, έπρεπε να στείλει τον Υιό Του, 
τον Ιησού, με ανθρώπινη μορφή, για να 
μας δείξει με τι μοιάζει Αυτός και να μας 
φέρει κοντά Του. 

   Αν και πολλοί σπουδαίοι δάσκα-
λοι έχουν αναφερθεί στην αγάπη και 
τον Θεό, ο Ιησούς είναι αγάπη και 
είναι Θεός. Ο Ιησούς είναι ο μόνος που 
πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου 
και αναστήθηκε απ’ τους νεκρούς. Δεν 
συγκρίνεται, επειδή Αυτός είναι ο μονα-
δικός Σωτήρας. Είπε, «Εγώ είμαι ο δρό-
μος, και η αλήθεια, και η ζωή· κανένας 
δεν έρχεται στον Πατέρα, παρά μόνον 
διαμέσου Εμού».1

— Ντέιβιντ Μπραντ Μπεργκ (1919-1994)

Σημεια για συλλογισμο

1. Ιωάννης 14:6
2. Ρωμαίους 3:23
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αφιέρωνα ούτε ένα λεπτό περισσότερο 
σε εποπτεία της πνευματικής μου ανά-
πτυξης. Ναι, ούτε ένα λεπτό.

Το πρώτο μέρος μου άρεσε, επειδή 
καθώς μεγάλωνα και περνούσαν τα 
χρόνια, απολάμβανα κι εγώ τους ποιη-
τικούς στοχασμούς για τα απλά πράγ-
ματα στη ζωή. Όμως η φράση του «δεν 
θα αφιέρωνα ούτε ένα λεπτό περισσό-
τερο σε εποπτεία της πνευματικής μου 
ανάπτυξης. Ούτε ένα λεπτό» – τι εννο-
ούσε με αυτό;

Διάβασα ξανά και ξανά την πρό-
ταση αυτή σιγά-σιγά μέχρι που η λέξη 
‘χάρη’ ήλθε στο νου μου. Το να βαδί-
ζουμε με τον Θεό είναι ένα πνευματικό 
οδοιπορικό που θα διαρκέσει αυτή τη 
ζωή και παραπέρα. Ο Θεός δεν φαίνε-
ται να βιάζεται καθώς βαδίζουμε μαζί 
Του, καθώς Αυτός μου διδάσκει πράγ-
ματα. Μερικές φορές τα κατανοώ με 
την πρώτη και άλλες φορές φαίνεται 
ότι πρέπει να επαναλάβει το μάθημα 
αρκετές φορές πριν εγώ το κατανοήσω. 
Όπως πρέπει να κάνουν και οι γονείς 
με τα παιδιά τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Από την Σάλι Γκαρσία

Σας έχει τύχει ποτέ να 
διαβάζετε χαρωπά κάποιο 
όμορφο βιβλίο και ξαφνικά 
μια πρόταση να ξεπετάγεται 
απ’ τις σελίδες του και να 
σας κάνει άνω-κάτω; Στο βιβλίο 
Η Ξέφρενη Λαχτάρα για τον Θεό,1 ο 
συγγραφέας του Μπρέναν Μάνιγκ 
γράφει:

Αποφάσισα πως αν είχα την ευκαι-
ρία να ξαναζήσω τη ζωή μου από την 
αρχή, όχι μόνο θα ανέβαινα σε περισ-
σότερα βουνά, θα κολυμπούσα περισ-
σότερα ποτάμια και θα παρακολου-
θούσα περισσότερα ηλιοβασιλέματα. 
Όχι μόνο θα ξεφορτωνόμουν τη θερμο-
φόρα μου, το αδιάβροχο, την ομπρέλα, 
το αλεξίπτωτο και το κανό. Όχι μόνο 
θα έβγαινα έξω ξυπόλητος νωρίτερα 
την άνοιξη και θα παρέμενα πιο αργά 
το φθινόπωρο αλλά επίσης δεν θα 

Όμως οι ζωές μας δεν έχουν να 
κάνουν με το ανέβασμα μιας σκάλας 
ώστε να φθάσουμε στην κορυφή του 
πεδίου της πνευματικής μας εξειδίκευ-
σης, με την ελπίδα να αποκομίσουμε 
μερικούς επιπλέον βαθμούς ή περισ-
σότερες ευλογίες αν μόνο προσπαθή-
σουμε αρκετά. Ο Ιησούς είπε ότι αν 
αναζητάμε πρώτα τη βασιλεία Του, όλα 
τα άλλα θα βρουν τον τρόπο τους.2

Έτσι λοιπόν χρειάζεται εγώ να 
προσπαθώ για κάτι ή όχι; Ο συγ-
γραφέας ολοκληρώνει τη σκέψη του 
γράφοντας:

Τι θα έκανα στην πραγματικότητα 
αν έπρεπε να αρχίσω απ’ την αρχή; … 
Απλά θα έκανα το καθετί με αγάπη.

Νομίζω πως αν παροικώ κάτω απ’ 
τον ίσκιο της δικής Του χάριτος και 
αγάπης, τότε όλα τα άλλα στη ζωή μου 
θα βρουν τη λύση τους.

Η Σάλι Γκαρσία είναι εκπαι-
δευτικός, Χριστιανή απόστο-
λος και μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στην Χιλή. ■

1. Brennan Manning, The Furious 
Longing of God (David C. Cook, 2009). 
Kindle

2. βλ. Ματθαίου 6:33

Δεν 
μπορείς να 

ωθήσεις τον εαυτό σου 
να μεγαλώσει πνευματικά. Δεν 

γίνεται με δική σου προσπάθεια. 
Επέρχεται με το να ζούμε κοντά στον 
Ιησού, να ζούμε στον Λόγο Του, με το 

να απορροφάμε την αγάπη Του, να 
είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα Του και 

να έχουμε μια βαθειά επικοινωνία 
μαζί Του. — Βιρτζίνια Μπραντ 

Μπεργκ (1886-1968)
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μελετηρή προσέγγιση στην πίστη του. 
Όταν έχει μια ερώτηση για την σημα-
σία ενός εδαφίου ή ακούει κάτι να 
αναφέρεται αλλά δεν είναι πεπεισμέ-
νος για το περιεχόμενο, θα ανοίξει την 
εφαρμογή της Βίβλου στον υπολογι-
στή του και θα ανατρέξει σε ποικί-
λες μεταφράσεις, αναφερόμενος σε 
Ελληνικές και Εβραϊκές λέξεις, θα δια-
σταυρώσει αυτό που θα βρει με εδά-
φια που το στηρίζουν, κτλ. Η πίστη 
του δεν βασίζεται στα συναισθήματά 
του, αλλά μάλλον μεγαλώνει από μια 
συνεχή μελέτη του Λόγου του Θεού 
και την απόδειξη της αλήθειας του. 

Θαυμάζω την μαθητεία του. Κάνει 
πράξη τη συμβουλή της Βίβλου που 
λέει «Φρόντισε με επιμέλεια να παρα-
στήσεις τον εαυτό σου δόκιμο στον 
Θεό, ως εργάτη που δεν έχει το παρα-
μικρό να ντρέπεται, ο οποίος ορθοτο-
μεί τον λόγο τής αλήθειας».1 

Σε μια διαδικτυακή μετάδοση που 
άκουγα πρόσφατα, ο ομιλητής έλεγε 
ότι η πίστη μας μπορεί να υποστηρι-
χτεί και με λογικά επιχειρήματα. Και 
ότι ο σύγχρονος Χριστιανός θα πρέπει 
να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τα 
πιστεύω του με λογικά επιχειρήματα. 
Έτσι λοιπόν, τώρα ακούω διαδικτυακές 

Απο την Μαρί Αλβέρο

Σχεδόν σ’ όλη μου τη ζωή 
θα περιέγραφα την πίστη 
μου ως του τύπου «Ο 
Ιησούς-μ’ αγαπά-αυτό-το-
ξέρω». Ο Ιησούς είπε ότι με αγαπά. 
Αυτό μου το αναφέρει και η Βίβλος. 
Δεν έκανα και πολλές ερωτήσεις. Και 
όταν το έκανα, απαντήσεις του τύπου 
«μόνο ο Θεός ξέρει» ή «πρέπει να το 
αποδεχθείς δια πίστεως», συνήθως μου 
ήταν αρκετές. Με άλλα λόγια, αν και 
η λογική φαίνεται να μη ταιριάζει εδώ, 
εσύ συνέχισε να πιστεύεις. Και αυτό 
ήταν αρκετό.

Μέρος αυτού είχε να κάνει με το 
γεγονός ότι είχα εμπεδώσει μέσα μου 
ένα αρκετά δυνατό θεμέλιο στη Βίβλο 
και αυτό με κάλυπτε. Η πίστη μου 
είχε βάθος και ήταν θεμελιωμένη. Ένα 
άλλο μέρος αυτού θα μπορούσε να 
ταξινομηθεί ως λήθαργος. Δεν ήθελα 
να ιδρώσω για να βρω απαντήσεις, να 
υπερασπιστώ την πίστη μου και στην 
ουσία να αναζητήσω λογικά επιχειρή-
ματα για τα πιστεύω μου. 

Απ’ την άλλη, ο σύζυγός μου είναι 
το αντίθετο. Έχει μια πολύ συνειδητή, 

συζητήσεις, αντιπαραθέτω εδάφια, 
κάνω ντιμπέιτ με τον σύζυγό μου, δια-
βάζω τη Βίβλο μου και εν γένει προ-
σπαθώ. Δεν πρόκειται βέβαια για μια 
τεράστια προσπάθεια, όμως περισσό-
τερο απ’ ό,τι στο παρελθόν. 

Όταν έχει να κάνει με την πίστη, 
πάντα θα υπάρχει εκείνος ο τομέας 
που απλά πρέπει να σταθείς πάνω 
στον Λόγο του Θεού. Οι αναφορές 
στην Εβραίους 11 περιέχουν κάμπο-
σες σπουδαίες ιστορίες πίστης και 
σημειώνει ότι «Με πίστη πέθα-
ναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν 
τις υποσχέσεις».2  Όλοι εκείνοι οι 
σπουδαίοι άνδρες και γυναίκες της 
πίστης ίσως να μην ήταν πάντα 
σίγουροι, όμως ήθελαν να πιστέ-
ψουν και ήταν πρόθυμοι να πει-
σθούν. Προσεύχομαι ότι κι εγώ θα 
επιζητώ την πίστη όπως έκαναν και 
εκείνοι οι ήρωες στην Εβραίους 11 
επιστολή. 

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

1. Τιμόθεου Β’ 2:15
2. Εβραίους 11:13

ΠΙΣΤΗ ΜΕ 
ΒΑΘΟΣ
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ÌÅÓÁ ÁÐÏ 
ÔÇ ÈÕÅËËÁ
Απο τον Ιησου με Αγαπη

Θυμάσαι την ιστορία όταν ηρέμησα τη θάλασσα;1 Οι μαθητές Μου είχαν τρομοκρα-
τηθεί και νόμιζαν ότι σίγουρα θα χάνονταν. Όμως όταν πρόσβλεψαν σε Εμένα για 
βοήθεια, αντί στις συνθήκες που επικρατούσαν γύρω τους, Εγώ ήλθα να τους βοη-
θήσω, ενάντια στα κύματα και τη θύελλα.

Το ίδιο και εσύ. Υπάρχουν πολλά κύματα και ίσως να βλέπεις και κάποιες θύελλες να 
συσσωρεύονται στον ορίζοντα της ζωής σου, αν όμως προσβλέπεις σε Μένα και τις 
διαβεβαιώσεις της δικής Μου αγάπης και φροντίδας Μου για σένα και τη δική Μου 
σοφία στο να σε καθοδηγήσει, τότε θα βρεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. Η κατά-
σταση γύρω σου είναι σαν κύματα που σκεπάζουν εσένα και το μικρό σου σκάφος. Οι 
ανησυχίες σου για το μέλλον είναι σαν θύελλα που λυσσομανά. Μερικές φορές ίσως 
και να νομίζεις ότι θα βουλιάξεις.

Αν Μου ζητήσεις να ηρεμήσω τη θύελλα, θα το κάνω. Ή θα σου δείξω πώς να χειρι-
στείς τη θύελλα. Θα το κάνω, ακριβώς όπως έκανα πάντα όλα αυτά τα χρόνια που 
εσύ Με εμπιστεύτηκες δια πίστεως. Να θυμάσαι ότι Εγώ βρίσκομαι στο σκάφος μαζί 
σου.

1. βλ. Μάρκου 4:37-41


