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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
ο δρόμος για σημαντικά επιτεύγματα

Όταν σκέφτεστε για «σπουδαίους» ανθρώπους, είτε άνδρες είτε γυναίκες, τι 
είδους άτομα έρχονται στον νου σας; Πολλοί από εμάς θα αναφέραμε εξέχοντες 
αθλητές, επιτυχημένους συγγραφείς, πολύ γνωστούς ηθοποιούς του σινεμά και 
της τηλεόρασης, μουσικούς καλλιτέχνες, πολιτικούς και ούτω καθεξής. Φυσικό 
είναι, επειδή είναι αυτού του είδους τα άτομα που κυριαρχούν στα μέσα ενημέ-
ρωσης, για τα οποία μας τροφοδοτούν συνέχεια με μια συνεχή ροή πληροφοριών 
όσον αφορά τη ζωή τους, τις ιδέες τους, τις συνήθειές τους και τις προτιμήσεις 
τους. 

Όμως στην πραγματικότητα, αν και αυτά τα άτομα δείχνουν να έχουν καταφέ-
ρει πολλά, υπάρχει ένα ερώτημα: Τι γίνεται αν ο ορισμός του μεγαλείου για τον Θεό 
και τον Χριστιανό είναι κάτι διαφορετικό; 

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είχε ούτε μεγάλο εισόδημα, ούτε πολλούς θαυ-
μαστές, δεν επιτέλεσε εκπληκτικά κατορθώματα, αθλητικής ή διανοητικής μορ-
φής και δεν δημιούργησε κάποια εμπορική αυτοκρατορία. Ζούσε μόνος του στην 
έρημο και επιβίωνε με ακρίδες. Όμως επίτευγμά του ήταν η υπηρεσία του καθώς 
προετοίμαζε τον δρόμο για τον Μεσσία με το να προαναγγέλλει τον ερχομό Του, 
καλώντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Ήταν τολμηρός και ασυμβίβαστος. 
Εκπαίδευσε μαθητές για να ακολουθήσουν αυτόν και κατόπιν τον Ιησού. Ήταν 
πιστός στο κάλεσμά του και  έδωσε τη ζωή του γι’ αυτό. Αυτά ήταν τα κριτήρια 
που χρησιμοποίησε ο Ιησούς για να αξιολογήσει τη ζωή του όταν είπε: «Ανάμεσα 
σ’ εκείνους που γεννήθηκαν από γυναίκες δεν σηκώθηκε μεγαλύτερος από τον 
Βαπτιστή Ιωάννη».1 

Ο Ιησούς δίδαξε πως ο δρόμος προς τη μεγαλοσύνη, επιτυγχάνεται υπηρετώ-
ντας τους άλλους: «Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, ας είναι υπηρέ-
της σας».2 Και αυτό έκανε κι Εκείνος. Άφησε τα πάντα και έγινε υπηρέτης, όταν 
άφησε τον Πατέρα Του στον ουρανό και έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσα στην 
ανθρωπότητα.

Όλοι μας μπορούμε να προσπαθούμε να μοιάζουμε όλο και πιο πολύ με τον 
Χριστό3 με το να ακολουθάμε το δικό Του παράδειγμα, να μελετάμε τον Λόγο Του 
και να Του αφιερώνουμε χρόνο. Και μ’ αυτό έχει να κάνει το Activated αυτό.

1. Ματθαίου 11:11
2. Ματθαίου 20:26
3. βλ. Ρωμαίους 8:29
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τουβλάκια – αρχίζοντας με τον χρόνο εκείνο που αφιερώνω 
σε προσευχή και μελέτη του Λόγου του Θεού. Κατόπιν, την 
οικογένειά μου, τον ύπνο μου, τη διατροφή μου και την 
καθημερινή μου άσκηση. Συγχρόνως λέω μέσα μου, ότι 
όλα πάνε καλά και ότι ο πύργος της ζωής μου συνεχίζει 
να στέκεται όρθιος. Αγνοώ τις προειδοποιήσεις για το 
ότι παίζω ριψοκίνδυνα και δείχνω μια αυτάρεσκη εμπι-
στοσύνη στην ικανότητά μου να εξισορροπώ τα πάντα 
πάνω σε ένα ολοένα και πιο αποδυναμωμένο θεμέλιο. 
Αλλά αυτό δεν διαρκεί για πολύ, επειδή στην πορεία – 
και συχνά στη χειρότερη στιγμή – ο πύργος της ζωής 
μου καταρρέει. Όμως τα πράγματα δεν χρειάζεται να 
γίνονται μ’ αυτό τον τρόπο.

Ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι οποιοσδήποτε κτίζει 
πάνω «στην Πέτρα» θα είναι ασφαλής και σώος και 
θα θεωρείται και σοφός. Ο απόστολος Παύλος μας 
συμβουλεύει επίσης ότι «άλλο θεμέλιο δεν μπο-
ρεί να βάλει κανένας, παρά εκείνο που έχει τεθεί, 
το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός».1 Η υπόδειξή 
του είναι ξεκάθαρη: Βάλτε πρώτα τα σημα-
ντικά πράγματα και οικοδομείστε τον πύργο 
της ζωής σας πάνω στο θεμέλιο που θα τον 
στηρίξει. Κατόπιν διατηρείστε τον πύργο σας 
δυνατό με το να βάλετε με προτεραιότητα 
τα μέρη εκείνα που τον κρατάνε όρθιο και 
αν πρέπει να αφαιρέσετε κάτι, κάντε το σε 
άλλους τομείς. Ο χρόνος μας είναι περι-
ορισμένος. Η κάθε μέρα φέρνει μαζί της 
άφθονες προκλήσεις, καθώς επίσης και 
τον πειρασμό να αφαιρέσουμε εκείνο 
που νοιώθουμε ότι δεν χρειαζόμαστε 
για να επιτύχουμε. Όμως ο Ιησούς, η 
προσευχή και η συντροφιά με άλλους 
πιστούς είναι πράγματα που θα κρα-
τήσουν τον πύργο της ζωής μου 
σταθερό. 

Ο Κρις Μιζράνι είναι Χρι-
στιανός απόστολος, φω-
τογράφος και σχεδιαστής 
ιστότοπων με τον Χέρι 
Βοήθειας στο Κέιπ Τάουν 
της Νότιας Αφρικής. ■

1. Κορινθίους Α’ 3:11

Ένα απ’ τα αγαπημένα μου παιχνίδια 
έχει να κάνει με το να αποσύρεις και να 
καταρρίπτεις αντικείμενα. Είναι ένα παιχνίδι 
με μεγάλο ρίσκο, επειδή ανεξάρτητα απ’ το πόσο εκπλη-
κτικά τα πας, όλα μπορούν να πάνε στραβά πολύ 
γρήγορα, με αποτέλεσμα να χάσεις. 

Το παιχνίδι Τζένγκα αρχίζει με 
το να οικοδομείς έναν πυργίσκο 
από σταυρωτά τοποθετημένα 
ξύλινα τουβλάκια το ένα πάνω 
στο άλλο, ενώ το κάθε επίπεδο 
αποτελείται από τρία τουβλάκια 
που βλέπουν προς την ίδια κατεύ-
θυνση, ενώ στην από πάνω σειρά 
είναι τοποθετημένα με διαφορετική 
κατεύθυνση άλλα τρία τουβλάκια και 
ούτω καθεξής.

Ο κάθε παίκτης όταν έλθει η σειρά 
του αφαιρεί οποιοδήποτε τουβλάκι επι-
λέγει και μετά το τοποθετεί στο πάνω 
μέρος του πύργου και με αυτό τον τρόπο 
συνεχίζεται το παιχνίδι, μέχρι κάποιος 
να αφαιρέσει εκείνο το τουβλάκι που θα 
κάνει τον πυργίσκο να καταρρεύσει. Το 
άτομο που θα το κάνει αυτό, με αποτέλεσμα 
να καταρρεύσει ο πυργίσκος είναι και ο χαμέ-
νος του παιχνιδιού. Απλά και εκνευριστικά.

Όταν άρχισα να πρωτοπαίζω, συνήθως προ-
σπαθούσα να μετακινήσω εκείνα τα τουβλάκια 
που ήταν τα πιο δύσκολο να αποσυρθούν, απλά 
για να αποδείξω ότι μπορούσα να το καταφέρω. 
Μερικές φορές το κατάφερα με τους λεονταρι-
σμούς μου. Συχνά όμως, τα σχέδια μου κατέρρεαν. 
Χρειάστηκα λίγο καιρό για να φθάσω στο σημείο 
να καταλάβω, ότι όταν έπαιζα με έναν περισσότερο 
ασφαλή τρόπο το παιχνίδι αυτό, είχε ως αποτέλεσμα 
να κερδίζω πολύ περισσότερες φορές. Όμως είχα μάθει 
το μάθημά μου – ή όχι; 

Αναθεωρώντας τη ζωή μου σήμερα, βλέπω ότι συνε-
χίζω να παίζω με λάθος στρατηγική. Στοιβάζω όλα μου 
τα σχέδια, τις εργασίες και ανάγκες σε ένα σωρό σαν 
έναν πύργο που δεν έχω την ικανότητα να διαχειρι-
στώ. Και κατόπιν αρχίζω να αφαιρώ τα πιο σημαντικά 

Από τον Κρις Μιζράνι 

ΠΎΡΓΟΣ ΤΖΈΝΓΚΑ
Ο δικός μου
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και Ρωμαϊκό κόσμο, η ταπεινότητα 
εθεωρείτο ως ένα αρνητικό στοι-
χείο. Δήλωνε μια υπόδουλη νοοτρο-
πία από κάποιον που εθεωρείτο μέρος 
της κατώτερης τάξης. Εθεωρείτο ως 
φοβισμένη συμπεριφορά, υποτίμηση 
του εαυτού ακόμα και υποβιβασμό. Η 
τότε πολιτισμική κουλτούρα τιμής και 
ντροπής επαινούσε την περηφάνια, 
ενώ η ταπεινότητα εθεωρείτο ανεπι-
θύμητη. Εντούτοις, ο Ιησούς, επανα-
καθόρισε την ταπεινότητα. Ο ίδιος, ο 
Υιός του Θεού, ταπείνωσε τον Εαυτό 
Του με το να γίνει άνθρωπος, υποδει-
κνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι 
ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να μιμη-
θούν και οι πιστοί. Μέσα απ’ τις διδα-
χές Του και το παράδειγμά Του, οι 
ακόλουθοί Του στην πρώτη εκκλησία 

ΙΗΣΟΎΣ 
ΚΑΙ 

ταπεινότητα

Από τον Πήτερ Άμστερνταμ

1. Λουκά 22:27
2. Ματθαίου 23:12
3. Ματθαίου 11:29
4. Katie Brazelton και Shelley Leith, 

Character Makeover (Grand Rapids: 
Zondervan, 2008), 24

5. Randy Frazee, Think, Act, Be Like Jesus 
(Grand Rapids: Zondervan, 2014), 217

6. Rick Warren, The Purpose Driven 
Life (Grand Rapids: Zondervan, 2002)

7. Todd Wilson, Real Christian (Grand 
Rapids: Zondervan, 2014), 58

έμαθαν να βλέπουν την ταπεινότητα 
ως αρετή, μια σπουδαία ηθικά νοοτρο-
πία και ένα θεμελιώδες  γνώρισμα του 
Χριστιανικού χαρακτήρα.

Ο Ιησούς και κήρυξε αλλά και έζησε 
την ταπεινότητα:

Επειδή, ποιος είναι μεγαλύτερος, 
αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός 
που υπηρετεί; Όχι αυτός που κάθεται; 
Εγώ, όμως, είμαι ανάμεσά σας όπως 
αυτός που υπηρετεί.1 

2
Και όποιος υψώσει τον εαυτό του, 

θα ταπεινωθεί· όποιος, όμως, ταπεινώ-
σει τον εαυτό του, θα υψωθεί.2 

2
Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό Μου, 

και μάθετε από Μένα· επειδή, είμαι 
πράος και ταπεινός στην καρδιά· και 

Ένας βασικός παράγοντας 
στην επιδίωξή μας να μοιά-
σουμε περισσότερο στον 
Χριστό είναι το να μιμού-
μαστε την ταπεινότητα 
του Ιησού.  Στον αρχαίο Ελληνικό 
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περισσότερο λόγω των χαρισμάτων 
μας, ούτε μας αγαπά λιγότερο λόγω 
των αδυναμιών μας. Με το να γνωρί-
ζουμε ότι είμαστε αποδεκτοί απ’ τον 
Θεό, μας διευκολύνει στο να έχουμε μια 
πιο ρεαλιστική εικόνα του εαυτού μας.

Κοσμικοί και δημοφιλείς ορισμοί της 
ταπεινότητας, γενικά περιλαμβάνουν 
γνωρίσματα όπως χαμηλή αυτοεκτί-
μηση, έλλειψη αυτοπεποίθησης ή το να 
γίνεται κάποιος χαλί να τον πατήσουν, 
αυτό όμως δεν ήταν το είδος της ταπει-
νότητας που δίδαξε ο Ιησούς. Όπως 
έγραψε και ο Ράντι Φρέιζη: Ο πιστός 
έχει μια δυνατή αίσθηση αξίας του εαυ-
τού του και μια ασφαλή θέση αναγνώ-
ρισης ως κάποιος που δεν νοιώθει πια 
την ανάγκη να εξυψώνει τον εαυτό του 
ή να παραφουσκώνει την προσωπική 
του περηφάνια.5 

Με το να γνωρίζουμε ότι ο Θεός 
μας αγαπά, μας επιτρέπει να έχουμε ένα 
δυνατό αίσθημα αυτοεκτίμησης και μας 
δίνει την ικανότητα να εκδηλώνουμε 
την προσωπική μας αξία απλά, με ταπει-
νότητα, επειδή νοιώθουμε ασφαλείς 
όσον αφορά τον Θεό και την ανιδιοτελή 
αγάπη Του για εμάς. Με το να νοιώ-
θουμε ασφαλείς μέσα στην αγάπη του 
Θεού, αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει 
λόγος να προσπαθούμε να εξυψώνουμε 
τον εαυτό μας ενώπιόν Του ή ενώπιον 
των άλλων.

Ως ξεχωριστές οντότητες δημιουρ-
γημένες καθ’ ομοίωση Θεού, τις οποίες 
ο Θεός αγαπά με ξεχωριστό τρόπο την 
καθεμιά, μπορούμε να έχουμε πλήρη 
εμπιστοσύνη στην προσωπική μας αξία. 
Μπορούμε με κάθε ειλικρίνεια να ανα-
γνωρίζουμε και να παραδεχόμαστε τις 
δυνατότητές μας, τις αδυναμίες μας, 
τα χαρίσματά μας και τις αρνητικές 
μας συνήθειες. Θα πρέπει να προσπα-
θούμε να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα 
όσον αφορά τον εαυτό μας, χωρίς να 
τον θεωρούμε ούτε υπέροχο ούτε απαί-
σιο.  Δεν θα πρέπει να εξυψώνουμε τον 
εαυτό μας με περηφάνια, ούτε να τον 

θεωρούμε ανάξιο. Και οι δύο ακρότη-
τες – το να νοιώθουμε ότι όλοι είναι 
καλύτεροι από εμάς, ή ότι εμείς είμα-
στε καλύτεροι απ’ τον καθένα – είναι 
λάθος. Η ταπεινότητα έγκειται στην 
αναγνώριση ότι για τον Θεό έχουμε 
αξία, ότι Αυτός μας αγαπά, μας έφτιαξε 
και μας έχει δώσει χαρίσματα, ενώ συγ-
χρόνως δεν σκεπτόμαστε ότι έχει να 
κάνει κάτι με εμάς, ότι δηλαδή εμείς 
είμαστε καλύτεροι απ’ τους άλλους και 
έχουμε περισσότερα χαρίσματα.Όπως 
είπε και ο Ρικ Ουόρεν, Ταπεινότητα 
δεν είναι να σκέπτεσαι μικρότερο τον 
εαυτό σου, είναι να σκέπτεσαι λιγότερο 
τον εαυτό σου.6

Ο συγγραφέας Τοντ Ουίλσον 
έγραψε:

Η ταπεινότητα δεν σημαίνει ότι σε 
κάνει να σκέπτεσαι με απαξίωση για 
το ποιος είσαι εσύ, αλλά σου δίνει τη 
δυνατότητα να αγαπάς τους άλλους 
ανεξάρτητα του ποιοι είναι αυτοί. 
Ταπεινότητα είναι το πώς εκφράζεται 
η αγάπη προς εκείνους που ανήκουν 
σε διαφορετική κατάσταση, βαθμίδα ή 
θέση. Είναι η ικανότητα να θεωρούμε 
τον καθένα, το ίδιο ολοκληρωτικά 
ίσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμα-
στε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Όμως σημαίνει ότι 
εσύ βλέπεις πέρα απ’ αυτές τις δια-
φορές στη θεμελιώδη ισότητα των 
ανθρώπων. Υπάρχουν δύο σημαντικές 
έννοιες, βάσει των οποίων όλοι είμα-
στε ίσιοι – ως δημιουργήματα καθ’ 
ομοίωση Θεού και ως έκπτωτες δημι-
ουργίες που έχουν ανάγκη της χάρης 
του Θεού. Αυτά τα δύο στοιχεία, είναι 
στην πραγματικότητα, το θεμέλιο για 
μια αληθινή ταπεινότητα, επειδή ισο-
πεδώνουν με ριζικό τρόπο το πεδίο της 
ζωής.7 

Αν είμαστε ταπεινοί, αναγνωρί-
ζουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί όπως 
ο κάθε άλλος και ως εκ τούτου δεν 
νοιώθουμε ότι αξίζουμε περισσότερο 
της αγάπης ή ότι είμαστε λιγότερο 

θα βρείτε ανάπαυση μέσα 
στις ψυχές σας.3 

Η Χριστιανική αντί-
ληψη όσον αφορά την 
ταπεινότητα, βασίζεται 
στη σχέση μας με τον 
Θεό. Στο βιβλίο τους 
Character Makeover, ο 
Μπράζελτον και η Λέιθ 
μας δίνουν τον ορισμό 
της ταπεινότητας μέσα 
από μία Χριστιανική 
άποψη, με το παρα-
κάτω: Ταπεινότητα είναι 
το φυσικό αποτέλεσμα 
μιας επακριβούς άπο-
ψης για το ποιος είναι ο 
Θεός και μιας σωστής 
επίγνωσης για το ποιος 
είσαι εσύ σε σχέση μ’ 
Αυτόν.4

Και ποιοι είμαστε εμείς 
για τον Θεό; Είμαστε τα 
παραστρατημένα Του παι-

διά – πληγωμένα, αμαρτωλά και ανί-
κανα να δικαιωθούν πλήρως ενώπιον 
Του. Όμως παρ’ όλες τις ελλείψεις μας, 
Αυτός δεν παύει να μας αγαπά ανι-
διοτελώς. Ως αμαρτωλοί, δεν μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε την αγάπη 
Του, Αυτός όμως όπως και να ‘χει, μας 
την προσφέρει δωρεάν. Έστειλε τον 
Υιό Του να πεθάνει για εμάς, λόγω της 
μεγάλης Του αγάπης για εμάς. Είναι 
ταπεινωτικό να γνωρίζουμε ότι αγα-
πιόμαστε, ανεξάρτητα απ’ τις αμαρ-
τίες μας. Αυτό μας κάνει να νοιώ-
θουμε ασφαλείς στη σχέση μας με τον 
Δημιουργό μας. Η αγάπη και η απο-
δοχή του Θεού για μας, είναι το θεμέ-
λιο της προσωπικής μας αξίας.

Επειδή αγαπιόμαστε ανιδιοτελώς 
απ’ τον Θεό, μπορούμε να είμαστε 
ειλικρινείς με Αυτόν και τον εαυτό μας 
όσον αφορά τις δυνατότητες μας και 
τις αδυναμίες μας, αφού τίποτα από τα 
δύο δεν μπορεί να αλλάξει την αγάπη 
του Θεού για εμάς. Δεν μας αγαπά 
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υπεύθυνοι να δείξουμε αγάπη στους 
άλλους. Η ταπεινότητα μας απελευ-
θερώνει απ’ το να ανησυχούμε για 
κύρος και θέση, φυσικά παρουσιαστικά 
ή ελκυστικότητα, επιτυχία ή αποτυ-
χία και πολλές άλλες ανησυχίες που 
συνοδεύουν την περηφάνια και το να 
συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους 
άλλους.

Η Βίβλος επανειλημμένα εξυμνεί 
την ταπεινότητα και μας αναφέρει για 
τη θετική άποψη που έχει ο Θεός για 
τον ταπεινό. Η Γραφή μας αναφέρει 
επίσης ότι εκείνοι που υψώνουν τον 
εαυτό τους θα ταπεινωθούν, όμως εκεί-
νοι που ταπεινώνουν τον εαυτό τους 
θα εξυψωθούν.8 

Όταν έγραφε προς τους 
Φιλιππισίους, ο απόστολος Παύλος 
αναφέρθηκε στην ταπεινότητα του 
Ιησού: 

Μη κάνοντας τίποτε από αντιζηλία 
ή κενοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, 
θεωρώντας ο ένας τον άλλον ότι υπε-
ρέχει από τον εαυτό του. Κάθε ένας μη 
αποβλέπετε στα δικά του, αλλά κάθε 
ένας ας αποβλέπει και σ’ εκείνα που 
είναι των άλλων. Να είναι, μάλιστα, σε 

σας το ίδιο φρόνημα, που ήταν και στον 
Ιησού Χριστό· ο οποίος ενώ υπήρχε σε 
μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να 
είναι ίσα με τον Θεό· αλλά, κένωσε τον 
εαυτό Tου, παίρνοντας μορφή δούλου, 
αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους· 
και, καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως 
άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό Tου, 
γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, 
θανάτου μάλιστα σταυρού.

Γι’ αυτό, και ο Θεός τον υπερύψωσε, 
και Tου χάρισε όνομα, που είναι το 
όνομα πάνω από κάθε άλλο·9

Αν και ο Ιησούς είχε τον ίδιο εγγενή 
χαρακτήρα και ιδιότητα και ίση «θέση» 
ή «κύρος» με τον Θεό, εντούτοις τα 
έθεσε στην άκρη και πήρε πάνω Του τη 
φύση υπηρέτη με το να γίνει άνθρω-
πος. Αν και θα μπορούσε να διεκδική-
σει δύναμη και δόξα, όπως δείχτηκε 
όταν πειράστηκε απ’ τον διάβολο στην 
έρημο,10 τουναντίον ο Ιησούς επέλεξε 
να μειώσει το κύρος Του και ταπείνωσε 
τον Εαυτό Του σε σημείο που ήταν πρό-
θυμος να υποφέρει τον απαίσιο, βασα-
νιστικό θάνατο ενός κοινού εγκληματία 
για δική μας χάρη. Και επειδή το έκανε 
αυτό, ο Θεός «Τον υπερύψωσε» – όπως 
λέει και η ίδια λέξη στο τελευταίο εδά-
φιο στο ίδιο κείμενο.

Αν και δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο 
με τον Ιησού, μπορούμε να ακολουθή-
σουμε την αρχή της ταπεινότητας που 

βλέπουμε στο παράδειγμά Του. Στη διάρ-
κεια της υπηρεσίας Του, ο Ιησούς έκανε 
πολλά σπουδαία έργα. Θεράπευσε τους 
ασθενείς, εξέβαλλε δαιμόνια, τάισε 5.000 
ανθρώπους με το να πολλαπλασιάσει 
πέντε ψωμιά και δύο ψάρια και περπά-
τησε πάνω στο νερό. Είπε στον Πόντιο 
Πιλάτο ότι θα μπορούσε να είχε ζητήσει 
απ’ τον Πατέρα Του να στείλει δώδεκα 
λεγεώνες αγγέλων να Τον προστατέψουν 
– τέτοια ήταν η ικανότητά Του, η ισχύς 
Του και το κύρος Του. Όμως αντιθέτως, 
ταπείνωσε τον εαυτό Του, έζησε τη ζωή 
Του υποταγμένος στον Πατέρα Του και 
απέφυγε τη δόξα που πολλοί ήθελαν να 
Του αποδώσουν.

Αν θέλουμε να Του μοιάσουμε περισ-
σότερο, τότε θα προσπαθούμε να «ενδυ-
θούμε» ταπεινότητα και αν το κάνουμε, 
θα ευλογηθούμε απ’ τον Θεό: Ντυθείτε 
την ταπεινοφροσύνη· επειδή, «ο Θεός 
αντιτάσσεται στους υπερήφανους, 
στους ταπεινούς, όμως, δίνει χάρη». 
Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το πανί-
σχυρο χέρι τού Θεού, για να σας υψώσει 
εν καιρώ.11 

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

8. βλ. Ματθαίου 23:12, Λουκά 14:11, 18:14
9. Φιλιππισίους 2:3-9
10. βλ. Ματθαίου 4:1-11
11. Πέτρου Α’ 5:5-6
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ΓΝΩΡΊΣΤΕ 
ΤΟΝ 
ΔΊΕΥΘΥΝΤΗ
Σε όλη την ιστορία, υπήρ-
ξαν πολλοί χαρισματικοί 
και οραματιστές ηγέτες και 
αρχηγοί, όμως κανένας τους δεν 
κατάφερε να ξεπεράσει τη σπουδαι-
ότητα της αλλαγής που έφερε στον 
κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν 
τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε απ’ 
το παράδειγμά Του ως ηγέτη; 

Ο Ιησούς ενσωματώνει τον τέλειο 
συνδυασμό επαγγελματικής εξουσίας 
και προσωπικής ταπεινότητας στο 
παράδειγμά Του και τις διδαχές Του. 
Εξέπληττε τον κόσμο, επειδή «Δίδασκε 
σαν κάποιος που είχε εξουσία».1 Όμως 
αφιέρωνε πολύ χρόνο σε προσευχή, 
δείχνοντας την εξάρτησή Του απ’ τον 
Πατέρα Του. Στο αποκορύφωμα της 
επιτυχίας Του, όταν οι μαθητές Του 
αστειεύονταν για εξουσία και αρμοδι-
ότητες, Αυτός τους σταμάτησε λέγο-
ντάς τους:

Οι βασιλιάδες των εθνών τα κυρι-
εύουν· κι αυτοί που τα εξουσιάζουν 

1. Μάρκου 1:22
2. Λουκά 22:25-26
3. βλ. Ιωάννη 13:3-5
4. Ματθαίου 28:19-20

ονομάζονται ευεργέτες. Εσείς, όμως, 
όχι έτσι· αλλά, ο μεγαλύτερος μεταξύ 
σας, ας γίνει όπως ο μικρότερος· και 
ο προϊστάμενος όπως αυτός που 
υπηρετεί.2

Όταν περνούσε το τελευταίο Του 
βράδυ πάνω στη γη μαζί με τους πιο 
στενούς Του φίλους,  έπλυνε τα πόδια 
τους για να σηματοδοτήσει τον τρόπο 
που ήθελε να μεταχειρίζονται οι μαθη-
τές Του όσους συναντούσαν.3 Το να 
πλύνει τα πόδια των μαθητών Του ήταν 
μια πράξη ακραίας ταπεινότητας. Όμως 
θεωρείται σαν μια σημαντική απεικό-
νιση όσον αφορά την αποστολή του 
Ιησού πάνω στη γη.

Ταυτοχρόνως, ο Ιησούς δεν ήταν 
ένας αδύναμος χαρακτήρας. Είχε 
όραμα, στρατηγική και σχέδιο. Ήξερε 
πού πήγαινε και μπορούσε να εμπνεύ-
σει και τους άλλους να Τον ακολουθή-
σουν. Έδωσε στους οπαδούς Του μια  
πολύ ξεκάθαρη επιταγή: 

Πορευτείτε και κάνετε μαθητές από 
όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο 
όνομα του Πατέρα και του Υιού και 
του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς 
τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα 
σε σας.4

Ενέπνευσε τους οπαδούς Του με το 
παράδειγμά Του και τους προκάλεσε 
με το όραμά Του. Επίσης τους εμπι-
στεύτηκε και τους ανάθεσε να συνεχί-
σουν το έργο Του. Ο Ιησούς μιλούσε 
με εξουσία και συγχρόνως με μεγάλη 
ταπεινότητα. Πιστεύω πως τα λόγια 
Του και το παράδειγμά Του εκφράζουν 
μερικές απ’ τις πιο σημαντικές ηγετικές 
αρχές που υφίστανται. 

Η Ντίνα Έλλενς ήταν δασκάλα 
στην Νοτιοανατολική Ασία 
για πάνω από 25 χρόνια. Αν και 
συνταξιούχος, παραμένει δρα-
στήρια σε εθελοντική και συγ-
γραφική εργασία. ■

Αν δεν έχεις γνωρίσει τον Ιησού 
ακόμα, μπορείς να το κάνεις τώρα:

Αγαπημένε μου Ιησού, Σε παρα-
καλώ έλα στη ζωή μου και βοήθησέ 
με να μάθω για την αγάπη Σου και 
την ταπεινότητα που έδειξες Εσύ, ενώ 
ήσουν πάνω στη γη. Σε παρακαλώ 
συγχώρεσέ με για τα λάθη που έκανα 
και δώσε μου το δώρο Σου της αιώνιας 
ζωής. Αμήν. 

Από την Ντίνα Έλλενς
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ΈΝΑ
ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΙΘΆΡΆΣ

Κοιτάξτε από κοντά τη 
φωτογραφία με τις δύο κιθά-
ρες πιο κάτω. Αν παίζατε κιθάρα, 
ποια θα διαλέγατε για να παίξετε; 
Πιθανόν την επάνω με τα ίσια τάστα 
(τα λεπτά μεταλλικά μέρη κατά μήκος 
του μπράτσου της κιθάρας πάνω στα 
οποία πιέζονται οι χορδές) σωστά; 
Λοιπόν, ίσως να εκπλαγείτε όταν ακού-
σετε ότι η κάτω κιθάρα είναι αυτή που 
μερικοί καλοί κιθαριστές λένε ότι έχει 
τον καλύτερο ήχο. Ακούγεται κάπως 
παράξενο, έτσι;

Έμπειροι κιθαρίστες γνωρίζουν ότι 
είναι σχεδόν αδύνατον να κουρδίσεις 
ακόμα και τις πιο ποιοτικές κιθάρες σε 
σημείο ώστε να αποδώσουν τον τέλειο 
ήχο σε κάθε νότα και χορδή παντού σε 
όλο το τάστο της κιθάρας. Αυτό γίνεται 
λόγω του τρόπου που κατασκευάζονται 
οι κιθάρες εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Στις κανονικές κιθάρες, τα παρα-
δοσιακά ίσια τάστα που είναι τοπο-
θετημένα κατά μήκος του μπράτσου 
της κιθάρας δεν μπορούν να αποδώ-
σουν τον τέλειο ήχο. Αυτό σημαίνει 
ότι αν κουρδίσεις μια κιθάρα να ακού-
γεται τέλεια στη συγχορδία Μι, ίσως 
να ακούγεται φάλτσα όταν παιχτεί η 

Από τον Τζορτζ Σόσιτς
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συγχορδία Σολ, ή όταν ξαναπαίζετε τη 
συγχορδία Μι πιο ψηλά στο μπράτσο 
της κιθάρας. Αυτό αληθεύει και για τις 
άλλες συγχορδίες και νότες επίσης. 
Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί τους κιθα-
ρίστες και ένας λόγος που συχνά πρέπει 
να κουρδίσουν ξανά την κιθάρα ανά-
μεσα στα τραγούδια.

Μερικοί κιθαρίστες κουρδίζουν μερι-
κές χορδές όχι επακριβώς, για να βρουν 
τη χρυσή τομή, έτσι ώστε ανεξάρτητα 
από τι νότα ή συγχορδία παίζουν, ο 
ήχος να είναι κάπως αρκετά κοντά στο 
τέλειο για να ακούγεται γενικά καλός. 
Άλλοι κάνουν το κούρδισμα να ταιριά-
ζει σε ορισμένες ακολουθίες συγχορ-
διών, οι οποίες αν παίζονταν σε άλλες 
ακολουθίες θα ακούγονταν φάλτσα.

Ένας κατασκευαστής κιθάρων ήταν 
τόσο ενοχλημένος με το να πρέπει να 
αντιμετωπίζει διαρκώς αυτή την έμφυτη 
αδυναμία στις κιθάρες ώστε αποφά-
σισε να δημιουργήσει μια κιθάρα που 
θα εξουδετέρωνε πλήρως το πρόβλημα 
αυτό. Αυτό που κατασκεύασε ήταν «μία 
κιθάρα με τη δική της ιδιοσυγκρασία» 
και με στρεβλά τάστα. Προσάρμοσε 
τα τάστα με το να μετρήσει επακρι-
βώς τη θέση όπου έπρεπε να παιχτεί 
η κάθε νότα με σκοπό να παράγει τον 
τέλειο ήχο παντού σε όλο το μήκος 
του μπράτσου της κιθάρας, οποιοδή-
ποτε ακόρντο και να παιζόταν. Αυτό, 
θα μπορούσε να πει κάποιος, έκανε τα 
τάστα να φαίνονται κάπως στρεβλω-
μένα ή κακοβαλμένα. Εντούτοις, το 
αποτέλεσμα σύμφωνα με τους χρή-
στες, είναι μια κιθάρα που κυριολεκτικά 
«τραγουδάει». 

Τώρα θα μου πείτε, τι σημασία έχουν 
όλα αυτά για μας; Από πρώτης όψεως, 
φαίνεται ότι μόνο κάποιος ανίκανος ή 
αδαής θα είχε κατασκευάσει μια τέτοια 
κιθάρα με ανομοιόμορφα τάστα. Και 

«Ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπει ο άνθρωπος· επειδή, 
ο άνθρωπος βλέπει το έξω, ο Κύριος όμως βλέπει την 
καρδιά». — Σαμουήλ Α’ 16:7

«Όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα Μου, 
λέει ο Κύριος». — Ζαχαρία 4:6

Το μωρό τού Θεού είναι σοφότερο από τους ανθρώπους· 
και το ασθενές τού Θεού είναι ισχυρότερο από τους 
ανθρώπους. Επειδή, αδελφοί, βλέπετε την πρόσκλησή 
σας, ότι είστε, κατά σάρκα, όχι πολλοί σοφοί, όχι πολλοί 
δυνατοί, όχι πολλοί ευγενείς. Αλλά, ο Θεός διάλεξε τα 
μωρά τού κόσμου, για να καταντροπιάσει τούς σοφούς· 
και τα ασθενή τού κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατα-
ντροπιάσει τα ισχυρά και τα αγενή τού κόσμου και τα 
εξουθενωμένα διάλεξε ο Θεός, και εκείνα που θεωρού-
νται για τίποτε, για να καταργήσει αυτά που θεωρούνται 
κάτι, για να μη καυχηθεί καμιά σάρκα μπροστά Του. — 
Κορινθίους Α’ 1:25-29

Έχουμε, μάλιστα, τούτο τον θησαυρό μέσα σε εύθραυ-
στα σκεύη, ώστε η υπερβολή τής δύναμης να είναι τού 
Θεού, και όχι από μας. — Κορινθίους Β’ 4:7

όμως η κιθάρα αυτή αποδίδει έναν 
εκπληκτικά πιο αρμονικό ήχο απ’ τις 
άλλες, τις όπως αποκαλούνται κανονι-
κές κιθάρες. Δεν συμβαίνει κάτι παρό-
μοιο και με μας; Η Βίβλος αναφέρει ότι 
κάτι που φαίνεται να είναι σωστό και 
ορθό για τον φυσικό άνθρωπο μπορεί 
να μην είναι κατάλληλο για χρήση για 
τον Θεό. Στην ουσία, το αντίθετο μπο-
ρεί να αληθεύει.

Με όλες μας τις αδυναμίες και τα 
λάθη μας, ίσως να νοιώθουμε ατελείς 
και στρεβλωμένοι όπως τα τάστα μιας 
κιθάρας με τη δική της ιδιοσυγκρασία. 
Όμως στα χέρια του Αρχιμουσικού, 
μπορούμε να αποδώσουμε όμορφες 
μελωδίες γι’ Αυτόν. Όταν θεωρούμε 
τους εαυτούς μας καλούς και «ευθείς» 

σύμφωνα με τη δική μας δικαιοσύνη, 
όπως οι κανονικές κιθάρες με τα τέλεια 
και ίσια, όμως ατελή τάστα, ο ήχος μας 
μπορεί στην πραγματικότητα να ακού-
γεται χωρίς αρμονία και ασύμφωνος, 
με αποτέλεσμα η μελωδία να μην είναι 
και τόσο ελκυστική. 

Ο Θεός επιτρέπει να είμαστε τόσο 
ατελείς όσο είμαστε, για κάποιο σκοπό, 
ώστε να είμαστε πιο χρήσιμοι στο να 
βοηθάμε τους γύρω μας και Αυτός να 
εξυμνείται για την αρμονία μας με τη 
δική Του μελωδία.

Ο Τζορτζ Σόσιτς είναι  
Χριστιανός απόστολος, 
μουσικός και συγγραφέας  
που ζει στην Ιαπωνία. ■

9



βρίσκεστε μέσα σε μια κοινότητα στην 
οποία δεν σέβεται ο ένας τον άλλον, 
ούτε εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, 
στην οποία κοροϊδεύονται αυτοί 
που δεν είναι αρεστοί και γίνονται 
τσακωμοί». 

Όλοι τους συμφώνησαν σε 
αυτό που τους είπε, λες και έλεγαν, 
Τουλάχιστον κάποιος μας ακούει τώρα!

«Αν όμως», ρώτησε η Έμιλυ, «δημι-
ουργούσαμε μια κοινότητα όπου όλοι 
σας νοιώθατε σεβασμό, μια κοινό-
τητα όπου εκπληρώνονταν όλες σας 
οι ανάγκες, μια κοινότητα στην οποία 
όλοι σας θα νοιώθατε ασφαλείς, με 
τι θα έμοιαζε αυτή η κοινότητα;  Ας 
δημιουργήσουμε μια τέτοια κοινότητα 
μαζί!» 

Η φαντασία των αγοριών εξάφτηκε. 
«Ας την ονομάσουμε Πάρκβιλ!» 

φώναξε κάποιος. Όλοι συμφώνησαν. 
Το Πάρκβιλ αναπτύχθηκε σε ένα 

ÊÁËÙÓ ÇËÈÁÔÅ 
ÓÔÏ ÐÁÑÊÂÉË

Από τον Κιούρτις βαν Γκόρντερ 

Σε ένα σεμινάριο που 
παρακολούθησα, η Έμιλυ 
Νας1 μοιράστηκε μια εμπειρία που 
είχε σε ένα αστικό κέντρο των ΗΠΑ, 
ενώ εργαζόταν με παιδιά και εφήβους 
που είχαν βιώσει τραυματικές εμπει-
ρίες. Τα αγόρια που παρακολούθησαν 
το μάθημά της ήταν συχνά επιθετικά, 
με τάσεις προς αρνητικές και αυτο-
καταστροφικές συμπεριφορές, αδυνα- 
τώντας να εμπιστευθούν τους ενήλι-
κες ή ακόμα και το ένα το άλλο. Σχε- 
δόν όλα τους είχαν ιστορίες με άσχη-
μες αναφορές κακοποίησης και 

συναισθηματικής παραμέλησης.
Συνεχώς επιδείκνυαν την αρνητική 

τους συμπεριφορά στην αίθουσα διδα-
σκαλίας, όπως αυτή αντικατοπτριζό-
ταν με τον άσχημο τρόπο που μιλού-
σαν και τους σκληρούς τρόπους τους.

Ενώ βρίσκονταν σε κύκλο, κάνο-
ντας συμβουλευτική συνομιλία, μερι-
κοί απ’ αυτούς εξέφρασαν θυμό, με 
δηλώσεις του τύπου «μισώ να βρίσκο-
μαι εδώ» ή «μισώ που το κάνω αυτό». 

«Εντάξει», τους έλεγε η Έμιλυ, 
«αλλά γιατί;» και τους ρωτούσε 
έναν-έναν. 

«Δεν υπάρχει σεβασμός!»  
«Αυτοί οι βλάκες με κοροϊδεύουν!» 
«Κανένας δεν με ακούει!»  
«Πάρα πολλοί τσακωμοί!» 
Αφού άκουσε τους λόγους που ανέ-

φεραν, η Έμιλυ αποκρίθηκε, «Αυτό 
που μου λέτε δεν είναι ότι μισείτε αυτό 
καθαυτό το μάθημα, αλλά μισείτε να 

1. Ιδρυτής και διευθύνουσα μιας 
Ομάδας Θεραπευτικής Τέχνης στο 
Μανχάταν, ενός φόρουμ που δίνει 
σεμινάρια για την εξερεύνηση 
δημιουργικών τεχνών ως μέθοδο 
θεραπείας.

2. http://elixirmime.com
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εξάμηνο εγχείρημα. Η τάξη έκανε ένα 
πανό που έλεγε: Καλώς ήλθατε στο 
Πάρκβιλ – Όπου όλες σας οι ανάγκες 
εκπληρώνονται! Έκαναν έναν χάρτη 
της πόλης τους, με σημεία ενδιαφέρο-
ντος που αντικατόπτριζαν αυτό που 
ήθελαν στην κοινότητά τους. Εξέλεξαν 
και έδωσαν σε μερικά άτομα ποικί-
λους ρόλους στη πόλη: Δήμαρχος, 
διευθυντής σχολείου, διευθυντής στο 
κέντρο καλών τεχνών, ιδιοκτήτης και 
σεφ της κοινοτικής καφετέριας, προ-
ϊστάμενος αγοράς και πολλά άλλα. 
Δημιούργησαν ιδιαίτερες εκδηλώσεις. 
Έλυναν τα διάφορα προβλήματα που 
παρουσιάζονταν με το να κάνουν συμ-
βούλια. Το Πάρκβιλ μετατράπηκε σε 
μια κοινότητα στην οποία όλοι έλεγαν 
ότι θα ήθελαν να κατοικήσουν.

Το πρώτο βήμα ήταν να βοηθή-
σουν αυτούς τους νέους με το να τους 
κάνουν ερωτήσεις και να ακούνε προ-
σεκτικά και με σεβασμό στις απαντή-
σεις τους, αν και αρχικά ακούγονταν 
πολύ αρνητικές. Το επόμενο βήμα ήταν 
να τους προκαλέσουν να κάνουν τη 
διαφορά με το να βάλουν την ενέργειά 
τους σε δημιουργικά εγχειρήματα που 
τους ενδιέφεραν. Η Έμιλυ εξηγεί την 
επιτυχία του Πάρκβιλ ως εξής: 

Το εγχείρημα προσέφερε στους 
νέους αυτούς μια ευκαιρία να έχουν 
την εμπειρία της ζωής σε μια λειτουρ-
γικά σωστή κοινότητα, κάτι πρωτο-
φανές για πολλούς απ’ αυτούς, ακόμα 
και αν αυτό συνέβαινε μόνο ενώ βρί-
σκονταν μαζί στο κέντρο αυτό. Η 
κοινότητά τους μετατράπηκε σε κάτι 
στο οποίο υπήρχε υποστήριξη, όπου 

μπορούσαν να εκφράσουν τις 
ανάγκες τους ενώ οι άλλοι τους 
άκουγαν και ανταποκρίνονταν σε 
αυτές, μια κοινότητα βασισμένη σε 
αμοιβαίο σεβασμό και φροντίδα, 
μια κοινότητα με πάρα πολλές 
δυνατότητες.

Στο παίξιμο των ρόλων τους, 
ανακάλυψαν ότι οι ίδιοι μπορού-
σαν να είναι αποτελεσματικοί πολί-
τες και ότι είχαν κάτι να συνεισφέ-
ρουν. Οι περιορισμοί που έθεσαν οι 
ίδιοι, τους έκαναν να ανακαλύψουν 
νέες ικανότητες και δυνατότητες. 
Ένας έφηβος που στο παρελθόν είχε 
καταστροφική συμπεριφορά μετα-
τράπηκε σε ηγέτη, στοργικό πατέρα 
και μια πηγή έμπνευσης για την 
κοινότητα.

Ποικίλες μέθοδοι χρησιμοποι-
ούνται στις μέρες μας για να προ-
σεγγίσουν τη νεολαία μέσα απ’ τα 
ίδια τους τα ενδιαφέροντα, όπως 
αθλητικά προγράμματα, θεραπείες 
μέσα από την τέχνη και το θέατρο 
και άλλα κοινοτικά εγχειρήματα. 
Μέσα απ’ τα εγχειρήματα αυτά, οι 
νέοι αποκτούν δεξιότητες ζωής και 
επίσης μια θετική αυτοεκτίμηση. 
Όταν τους βοηθάμε να προσδιορί-
σουν στόχους και να ανακαλύψουν 
τρόπους να ξεπεράσουν τα εμπόδια 
που συναντούν στον δρόμο τους, 
τους βοηθάμε να αντιληφθούν το 
δυναμικό τους.

 
Ο Κιούρτις Πήτερ βαν Γκόρ-
ντερ είναι σεναριογράφος και 
μίμος2 στην Γερμανία. ■

« Π Ο Ι Ο Σ  Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Ι  Ν Α 
Τ Ο  Θ Ε Λ Ε Ι ; » 
— Άγνωστός συγγραφέας  

Ένας ομιλητής παρακίνησης, ξεκίνησε 
το σεμινάριο που έδινε με το να κρατά 
ψηλά ένα χαρτονόμισμα των 20 δολα-
ρίων. Μέσα σε μια αίθουσα με 200 
άτομα, ρώτησε, «Ποιος θα ήθελε αυτό 
το χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων;» 
Τα χέρια άρχισαν να υψώνονται το ένα 
μετά το άλλο. 

Μετά είπε, «Θα δώσω αυτό το χαρτο-
νόμισμα των 20 δολαρίων σε έναν από 
εσάς, πρώτα όμως θα κάνω κάτι». Στην 
συνέχεια τσαλάκωσε το χαρτονόμισμα.

Κατόπιν ρώτησε, «Τώρα ποιος συνε-
χίζει να το θέλει;» Τα χέρια υψώθηκαν 
ξανά. 

«Λοιπόν,» αποκρίθηκε αυτός, «τι 
και αν κάνω το εξής;» και λέγοντάς το, 
έριξε το χαρτονόμισμα στο πάτωμα και 
άρχισε να το πατάει με το παπούτσι του. 
Μετά το πήρε, βρώμικο και τσαλακω-
μένο όπως ήταν. «Τώρα ποιος συνεχίζει 
να το θέλει;» Και πάλι υψώθηκαν τα 
χέρια.

«Φίλοι μου, σήμερα όλοι σας 
μάθατε ένα πολύ πολύτιμο μάθημα. 
Ανεξάρτητα απ’ το τι έκανα στο χαρτο-
νόμισμα, εσείς συνεχίσατε να το θέλετε 
επειδή αυτό δεν έχασε την αξία του. 
Συνέχισε να αξίζει 20 δολάρια.

«Πολλές φορές στη ζωή μας, καταρ-
ρέουμε, πέφτουμε και κατρακυλάμε 
μέσα στη λάσπη με τις αποφάσεις που 
παίρνουμε και τις συνθήκες που παρου-
σιάζονται μπροστά μας. Νοιώθουμε λες 
και δεν έχουμε καμία αξία. Ανεξάρτητα 
όμως με το τι συνέβη ή το τι θα συμβεί, 
δεν θα χάσετε ποτέ την αξία σας 
ενώπιον του Θεού. Γι’ Αυτόν, είτε βρώμι-
κος είτε καθαρός, είτε τσαλακωμένος 
είτε κομψός, συνεχίζετε να είστε ανεκτί-
μητοι». ■

11



από το ποιος είχε δίκιο. Καθημερινά 
ήμουν στην ώρα μου σε κάθε προγραμ-
ματισμένο γεγονός. Διάβαζα τον Λόγο 
του Θεού περισσότερο από το συνη-
θισμένο ενώ συχνά θα με βλέπατε να 
συγυρίζω και να καθαρίζω το σπίτι.

Αυτό κράτησε για δύο βδομά-
δες σχεδόν. Κατόπιν, όπως συμβαί-
νει συνήθως, η πρόκληση άρχισε 
να γερνάει. Τα είχα πάει καλά μέχρι 
τότε. Ήταν δύσκολο, όχι όμως και 
τόσο. Αυτό που απαιτείτο πάνω απ’ 
όλα ήταν λίγη πειθαρχία. Αυτό το 
είχα στον έλεγχό μου. Βέβαια, αυτός 
ο τρόπος σκέψης εκμηδένισε την πει-
θαρχία μου και έτσι άρχισα να χαλα-
ρώνω και έχασα το όραμά μου.

Κατ’ αυτό τον τρόπο άρχισα να 
παρεκκλίνω σιγά-σιγά απ’ το σωστό 

Ο 
ΤΈΛΈΙΟΣ 
ΜΉΝΑΣ 
ΜΟΥ

Από τον Ντέιβιντ Μιζράνι

Πρόσφατα, κατέληξα σε ένα ολο-
κληρωμένο και εντελώς προβλέψιμο 
συμπέρασμα: Δεν είμαι αρκετά καλός.

Βέβαια, ξέρω ότι σ’ αυτή τη ζωή, 
κανένας δεν θα γίνει ποτέ «αρκετά 
καλός». Αυτό που θα ήταν πιο επα-
κριβές, υποθέτω, θα ήταν ότι θα 
μπορούσα να γίνω πολύ καλύτερος. 
Ομολογουμένως, δεν είμαι τόσο κακός 
όσο κάποιος θα μπορούσε να είναι, μια 
και μεγάλωσα σε σπίτι που είχε κανό-
νες και αγάπη συν την διαπαιδαγώ-
γηση του Κυρίου. Όμως είναι αδιαμφι-
σβήτητο γεγονός ότι θα μπορούσα να 
είμαι καλύτερος.

Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμενος το 
γεγονός αυτό, πήρα την απόφαση ότι 

1. Παροιμίες 27:17

θα πρέπει να τα πάω καλύτερα. Θα 
μπορούσα να τα πάω καλύτερα. Θα τα 
πήγαινα καλύτερα.

Έτσι άρχισα να βάζω σε εφαρμογή 
την απόφασή μου αυτή. Θα προσπα-
θούσα γεμάτος αποφασιστικότητα 
για ένα μήνα να γίνω, όσο πιο τέλειος 
γινόταν ως ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν 
θα θύμωνα. Θα βοηθούσα τους γύρω 
μου. Θα ενθάρρυνα τους άλλους. Θα 
έπαιρνα πρωτοβουλία στη δουλειά. 
Δεν θα ερχόμουν σε αντιπαράθεση 
χωρίς αιτία. Θα καθάριζα σχολαστικά 
όπου λέρωνα. Και τα λοιπά.

Όλα ξεκίνησαν καλά. Καθάριζα την 
κουζίνα κάθε βράδυ. Δάγκωνα τα χείλη 
μου κάθε φορά που λέξεις γεμάτες 
θυμό και εγωισμό πήγαιναν να αρθρω-
θούν απ’ το στόμα μου, ανεξάρτητα 
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μονοπάτι μου. 
Μίλησα με θυμό 
κάνα δύο φορές. 
Μερικά ρούχα 
και αντικείμενα 
άρχισαν να βρί-
σκονται ξεχα-

σμένα έξω απ’ τη ντουλάπα και τα συρ-
τάρια τους. Άργησα να πάω στη δου-
λειά ένα πρωί. Και το επόμενο βράδυ 
παράτησα τα πιάτα άπλυτα στο νερο-
χύτη – μέχρι το άλλο πρωί.

Και τότε αντιλήφτηκα ότι απέτυχα 
με τη δέσμευση που είχα δώσει και το 
επακόλουθο ήταν η πλήρης παραίτηση. 
Ποια θα ήταν η διαφορά έτσι κι αλλιώς;

Όπως μπορείτε να δείτε, ο «τέλειος» 
 μήνας μου δεν ήταν και τόσο τέλειος.

Όμως προς το τέλος του μήνα, 
παρατήρησα και κάτι άλλο, όταν σκε-
φτόμουν τα πράγματα. Στις πρώτες δύο 
βδομάδες, παρατήρησα τους γύρω μου 
πιο χαρούμενους, έτοιμους να με βοη-
θήσουν, εκτιμούσαν ό,τι έκαναν και δεν 
παραποιούνταν.

Την τρίτη βδομάδα, άρχισα να 

νοιώθω μια αισθητή  μείωση απ’ όλες 
αυτές τις βελτιώσεις και την τελευταία 
βδομάδα, μου φάνηκε ότι ο καθένας 
είχε επιτρέψει την πρότερα καλή τους 
συμπεριφορά να αντικατασταθεί ξανά 
από ανυπομονησία, έλλειψη προσφο-
ράς βοήθειας και παράπονα.

Αν μόνο είχαν παραμείνει όλοι τους 
στο πλευρό μου, είπα μέσα μου μελαγ-
χολικά, ίσως να τα είχα καταφέρει.

Βέβαια, στη πορεία αντιλήφθηκα 
ότι η δική μου επιστροφή στις παλιές 
μου άσχημες συνήθειες δεν ήταν μια 
αντίδραση στο πώς συμπεριφέρονταν 
οι άλλοι. Μάλλον, το πώς έβλεπα εγώ 
την συμπεριφορά των άλλων άλλαξε 
καθώς εγώ είχα αρχίσει να στραβο-
πατώ. Καθώς η υπομονή μου με τους 
γύρω ελαττώθηκε, αμέσως εγώ τους 
χαρακτήριζα «ανυπόμονους» ή «επικρι-
τικούς». Όπως η αγάπη φέρνει αγάπη 
και το «σίδερο ακονίζει σίδερο»1 η 
συμπεριφορά μου όχι μόνο επηρέαζε τη 
συμπεριφορά των άλλων προς εμένα, 
επηρέαζε επίσης το πόσο εύκολος 
ήμουν να συνεργάζονται οι άλλοι μαζί 

μου και να βρίσκονται μαζί μου.
Θα λέγατε τώρα, ότι ο τέλειος 

μήνας μου ήταν σκέτη αποτυχία, έτσι; 
Και ναι και όχι. Από άποψη τελειό-
τητας, ναι, δεν ήταν, γιατί απέτυχα. 
Όμως μέσα απ’ την αποτυχία έμαθα 
μερικά σημαντικά μαθήματα που 
δεν θα τα ξεχάσω για πολύ καιρό και 
που με βοήθησαν να ωριμάσω και – 
τολμώ να πω – να τα πάω καλύτερα.

Δεν χρειάζεται να είμαι τέλειος για 
να τα πάω καλύτερα. Ούτε χρειάζε-
ται να είμαι καλύτερος για να τα πάω 
καλύτερα. Απλά πρέπει να είμαι έτοι-
μος στο να αφουγκράζομαι την απαλή 
φωνή του Θεού και να είμαι πρόθυμος 
να μαθαίνω.

Ποτέ δεν θα μπορέσω να γίνω 
τέλειος, όμως πάντα μπορώ να τα πάω 
καλύτερα.

Αυτό με δίδαξε ο τέλειος μήνας μου.

Ο Ντέιβιντ Μιζράνι είναι 
Χριστιανός απόστολος πλή-
ρους απασχόλησης με το Χέρι 
Βοήθειας στη Νότια Αφρική. ■

Το να μοχθείς για υπεροχή σε παρο-
τρύνει. Το να μοχθείς για τελειότητα σε 
αποθαρρύνει. 
— Χάρριετ Μπρέικερ (1948-2004)

Η τελειότητα συνίσταται όχι στο να 
επιτελείς ασυνήθιστα πράγματα, 
αλλά στο να κάνεις συνήθη πράγματα 
ασυνήθιστα καλά. 
— Μαρί Αντζελίκ Άρνολντ (1591-1661)

Το να απαιτείς τελειότητα είναι ένας 
σίγουρος τρόπος να απογοητευ-
τείς με τον καθένα, επειδή θα είσαι 
υποχρεωμένος να σκέφτεσαι αρνη-
τικά για τους άλλους.  
— Μόνικα Φέϊρβιου

Μη φοβάσαι την τελειότητα – ποτέ 
δεν πρόκειται να την πλησιάσεις.  
— Σαλβαντόρ Νταλί (1904-1989)
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σ’ εκείνα που είναι των άλλων.  
— Φιλιππισίους 2:4

4. Αν δεν γνωρίζετε για κάτι, ρωτή-
στε κάποιον που ξέρει.

Ο δρόμος τού άφρονα είναι σωστός 
στα μάτια του· ενώ εκείνος που ακούει 
συμβουλές είναι σοφός. — Παροιμίες 
12:15

5. Όταν αντιμετωπίζετε δύσκολες 
καταστάσεις, ζητήστε από έναν καλό 
φίλο ή έναν ιερωμένο να προσευχη-
θούν για σας. Με το να συζητάτε κάτι 
που έχετε στον νου και μέσα στην 
καρδιά σας όχι μόνο σας βοηθάει να 
ξεφορτωθείτε το πρόβλημα, αλλά 
σας βοηθάει επίσης να αντιληφθείτε 
την ανάγκη σας για τον Θεό και τους 
άλλους.

Καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας· 
επειδή, αυτοί έχουν καλή αντιμισθία 
στον κόπο τους. Επειδή, αν πέσουν, ο 
ένας θα σηκώσει τον σύντροφό του.  
— Εκκλησιαστής 4:9-10

6. Ακούτε τους άλλους. Ποτέ δεν 
ξέρετε τι θα ανακαλύψετε και τι θα 
μάθετε όταν ακούσετε τι έχουν να σας 
πουν.

Να ακούς συμβουλή και να δέχεσαι 

ΕΞΑΣΚΏΝΤΑΣ 
ΤΑΠΕΙΝΌΤΗΤΑ Από τον 

Λη Λίαν  

1. Μετά από μια διαφωνία, κάνε το 
πρώτο βήμα για συμφιλίωση και δείξε 
προθυμία να απολογηθείς αν ανακαλύ-
ψεις ότι εσύ έκανες το λάθος. 

Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου 
στην καρδιά σου· — Λευιτικό 19:17

2. Προσπάθησε να δείχνεις καλοσύνη 
και ευγένεια σε καθημερινή βάση. Για 
παράδειγμα, κράτα ανοιχτή την πόρτα 
για το άτομο που ακολουθεί πίσω σου, 
σήκωσε κάτι που έπεσε κατά λάθος 
από κάποιον ή πρόσφερε τη θέση σου 
σε έναν άλλον στο λεωφορείο.

Δείξτε συμπάθεια, να είστε 
φιλεύσπλαχνοι. — Πέτρου Α’ 3:8

3. Αν βρεθείτε σε μια κατάσταση 
όπου κάποιος χρειάζεται βοήθεια, 
σταματήστε ό,τι κάνετε και βοηθήστε 
τους. Αν και αυτό μπορεί να μην είναι 
εύκολο ή εφικτό σε όλες τις περιστά-
σεις, με το να αφιερώνετε χρόνο για 
να βοηθήσετε κάποιον άλλον μπορεί 
να διευρύνει την αντίληψή σας και να 
σας βοηθήσει να αποφύγετε το σκε-
πτικό ότι τα δικά σας σχέδια και οι 
προτεραιότητες είναι πάντα τα πιο 
σημαντικά. 

Κάθε ένας μη αποβλέπετε στα δικά 
του, αλλά κάθε ένας ας αποβλέπει και 

διδασκαλία, για να γίνεις σοφός στα 
τελευταία σου. — Παροιμίες 19:20

7. Εκφράστε ευγνωμοσύνη με το 
να γράψετε ένα μήνυμα εκτίμησης 
στη σύζυγό σας, τα παιδιά σας, έναν 
συνεργάτη ή έναν φίλο. Περιγράψτε 
με λεπτομέρεια τις αρετές τους και με 
ποιο τρόπο πρόσθεσαν αξία στη ζωή 
σας. 

Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι 
είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη ο 
ένας προς τον άλλον. — Ιωάννη 13:35

8. Μάθετε κάτι καινούργιο, μια ξένη 
γλώσσα ή αρχίστε ένα νέο χόμπι. 
Ακόμα και αν νοιώθετε ότι δεν τα πάτε 
καλά, με το να ζητάτε να μάθετε κάτι 
νέο, δίνει στους άλλους την ευκαιρία 
να σας διδάξουν κάτι καινούργιο.

Ο σοφός, ακούγοντας, θα γίνει 
σοφότερος, και ο νοήμων θα αποκτή-
σει επιστήμη διακυβέρνησης.  
— Παροιμίες 1:5

Ο Λη Λίαν είναι επαγγελματίας 
και διπλωματούχος τεχνικός 
Υπολογιστών και εργάζεται σαν 
Διαχειριστής Συστημάτων για 
ένα ανθρωπιστικό οργανισμό 
στη Αφρική. ■
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λέει «Χαίρεστε μ’ αυτούς που χαίρο-
νται, και κλαίτε μ’ αυτούς που κλαίνε». 
Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να το 
κάνω πράξη αυτό παρά με το να επι-
κοινωνώ με τους άλλους. Δεν θα υπάρ-
ξει φορά που να μην έχουμε ταυτοχρό-
νως και χαρές και λύπες στη ζωή μας. 

Θέλω να ακούσω τα καλά σου νέα, 
ακόμα και αν είναι σε αντίθεση με τα 
δικά μου άσχημα νέα. Θα χαρώ τόσο 
μαζί σου αλλά και για σένα! Δεν θέλω 
να μειώσω τη δική σου χαρά, απλά και 
μόνο, επειδή εκείνη τη στιγμή τα δικά 
μου νέα είναι διαφορετικά. Θα το γιορ-
τάσουμε μαζί!

Αν έχεις άσχημα νέα, θα κλάψω μαζί 
σου και θα βαδίσω μαζί σου στο μονο-
πάτι της στεναχώριας σου και μαζί θα 
θυμηθούμε ότι η χαρά θα επιστρέψει.  

Υπάρχει πλούτος στο να μοιραζό-
μαστε και τα καλά και τα άσχημα μαζί. 
Προσθέτει βάθος στην ευτυχία μας, 
όπως και το εναπομείναν εισόδημα 
προσθέτει στον πλούτο μας. Είναι ένα 
επιπρόσθετο έσοδο από τα καλά και 
τα άσχημα, που διευρύνει τις ζωές μας 
πέρα απ’ τα όρια των προσωπικών μας 
εμπειριών. 

Θα πάω στην κουζίνα να αρχίσω 
να μαγειρεύω τη σάλτσα για τα 

Σήμερα έχω την τιμή να 
είμαι η οικοδέσποινα για 
πέντε οικογένειες που 
θα έλθουν για δείπνο. 
Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και 
απόψε θα συγκεντρωθούμε να χαρούμε 
ο ένας τον άλλον. Ανυπομονώ για 
τέτοιου είδους συναντήσεις με φίλους 
και οικογένεια. Σ’ αυτές τις συναντή-
σεις βρίσκεται όλος μου ο πλούτος!

Συγκεντρωνόμαστε να γιορτάσουμε 
και να χαρούμε, όμως αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν έχουμε όλοι μας δυσκολίες 
και στεναχώριες. Ένας ηλικιωμένος στη 
συντροφιά μας έχασε πρόσφατα την 
ανιψιά του από ινοκυστική νόσο. Σε 
μας, λείπει ο μεγαλύτερος γιος μας που 
πριν λίγο καιρό πήγε στον στρατό. Ένας 
άλλος φίλος μας έλαβε τελευταία μια 
όχι και τόσο καλή ιατρική διάγνωση. 
Όλοι μας έχουμε προβλήματα με τα 
παιδιά, με την εργασία, με τα οικονο-
μικά, τον γάμο ή άλλα προβλήματα 
υγείας. Γνωρίζω πως όλοι μας είμαστε 
κάπως στρεσαρισμένοι, επειδή έχουμε 
πολλά να κάνουμε, συν το ότι αντιμε-
τωπίζουμε καινούργιες καταστάσεις σε 
καθημερινή βάση. Μερικοί έχουμε καλά 
νέα και μερικοί άσχημα νέα. 

Στην προς Ρωμαίους επιστολή 12:15 

μακαρόνια και θα την αφήσω να σιγο-
βράσει για λίγες ώρες. Θα κάνω ένα 
γρήγορο καθάρισμα στο σπίτι ώστε να 
δείχνει φιλόξενο και συγυρισμένο. Δεν 
έρχονται εδώ για να δούνε το σπίτι 
μου. Θα φτιαχτώ για λίγο στον καθρέ-
πτη ώστε να δείχνω κάπως φρεσκαρι-
σμένη. Κανένας δεν έρχεται εδώ για να 
δει την ομορφιά μου. 

Αυτό που μας ενώνει, είναι η φιλία 
και η ιστορία που έχουμε γράψει μαζί, 
σελίδα-σελίδα καθώς μοιραζόμαστε 
μεταξύ μας χαρές και στεναχώριες. 
Είναι οι φίλοι που έχω κλάψει κι έχω 
χαρεί μαζί τους και το ίδιο κι αυτοί.

Η κοινωνικότητα είναι ζωτικό στοι-
χείο για μια χαρούμενη, εκπληρω-
μένη ζωή. Ο Θεός δεν μας προόρισε 
να ζούμε μόνοι μας. Μέσα απ’ την κοι-
νωνικότητα, επαυξάνουμε την ευτυχία 
μας και μοιραζόμαστε τις στενοχώ-
ριες μας.

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

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Από την Μαρί Αλβέρο
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ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΟΙ
 ΜΈ ΤΗ ΘΎΈΛΛΑ

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Θυμάσαι εκείνη τη φορά που γαλήνεψα 
τη θάλασσα;1 Οι μαθητές Μου είχαν 
πανικοβληθεί και νόμιζαν ότι σίγουρα θα 
χάνονταν. Όταν όμως κοίταξαν προς το 
μέρος Μου για βοήθεια και όχι στις περι-
στάσεις γύρω τους, Εγώ ήλθα να τους 
γλυτώσω από τα κύματα και τη θύελλα.

Το ίδιο ισχύει και για σένα. Υπάρχουν 
πολλά κύματα και ίσως να βλέπεις και 
κάποιες θύελλες να αναπτύσσονται στον 
ορίζοντα της προσωπικής σου ζωής, αν 
όμως κοιτάξεις προς τα Εμένα και τις δια-
βεβαιώσεις της δικής Μου αγάπης και 
φροντίδας για σένα, τη δική Μου σοφία 
για να σε καθοδηγήσω, τότε θα ανακα-
λύψεις τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. 
Αυτές οι ανησυχίες για το μέλλον είναι 
σαν τα κύματα που πάνε να σκεπάσουν 
εσένα και το μικρό σου πλοιάριο. Η κατά-
σταση γύρω σου δείχνει σαν μια απει-
λητική θύελλα. Μερικές φορές ίσως να 
μπεις στον πειρασμό να σκεφτείς ότι θα 
βουλιάξεις.

Αν Μου ζητήσεις να γαληνέψω τη 
θύελλα, Εγώ θα το κάνω. Ή θα σου δείξω 
πώς να την αντιμετωπίσεις και να την 
ξεπεράσεις εσύ. Θα το κάνω ακριβώς 
όπως έκανα πάντα, για όλους εκείνους 
που Με έχουν εμπιστευτεί.

1. βλ. Μάρκου 4:37-41


