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Τομοσ 22, Τευχοσ 8

Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
η αναζήτηση για αλήθεια

Καθώς ο Ιησούς ταξίδευε σε όλη την Παλαιστίνη, διαδίδοντας το μήνυμα του 
Θεού για συγχώρεση και αγάπη, το κάλεσμά Του με το «Ακολούθησέ Με» ήταν 
μια πρόσκληση που έκανε τακτικά. Για παράδειγμα, δείτε αυτό το κείμενο στο 
Ευαγγέλιο του Ματθαίου: 

Μια μέρα, καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην παραλία της θάλασσας της 
Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια – τον Σίμωνα, που αποκαλείτο και Πέτρος και τον 
Ανδρέα – να ρίχνουν τα δίχτυα τους στο νερό, επειδή ήταν ψαράδες. Ο Ιησούς 
τους φώναξε και τους είπε, «Ελάτε, ακολουθήστε Εμένα και Εγώ θα σας δείξω 
πώς να ψαρεύετε ανθρώπους!» Και αυτοί άφησαν αμέσως τα δίχτυα τους και Τον 
ακολούθησαν.

Λίγο πιο πέρα στην ίδια παραλία, είδε δύο άλλα αδέλφια, τον Ιάκωβο και τον 
Ιωάννη, να κάθονται σε ένα πλοιάριο με τον πατέρα τους τον Ζεβεδαίο και να επι-
σκευάζουν τα δίχτυα τους. Και κάλεσε κι αυτούς επίσης να έλθουν. Αυτοί, αμέσως 
Τον ακολούθησαν, αφήνοντας πίσω το πλοιάριό τους και τον πατέρα τους.1

Και συνέχισε να προσκαλεί άνδρες και γυναίκες κοντά Του σε όλη τη διάρκεια 
της υπηρεσίας Του, ακόμα και μετά την ανάστασή Του, όταν «Ο Ιησούς είπε στον 
Πέτρο, ‘Ακολούθησέ Με’».2

Όμως τι σημαίνει ‘ακολουθώ τον Ιησού’; Ξεκινά από τη σχέση μας με τον Ιησού 
και τα λόγια Του. Αν εμμένουμε στα λόγια Του3 και τα αφήνουμε να επηρεάσουν 
τον τρόπο που σκεπτόμαστε, κατ’ αυτό τον τρόπο αναμορφωνόμαστε καθώς ανα-
νεώνεται ο νους μας.4 

Αν και οι Χριστιανοί του σήμερα δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον Ιησού 
με φυσικό τρόπο, όπως έκαναν οι πρώτοι μαθητές, η Βίβλος κάνει ξεκάθαρο ότι 
Τον ακολουθάμε με το να εφαρμόζουμε τη διδασκαλία Του στη ζωή μας. Όπως το 
έθεσε και ο Ιησούς: «Αν εσείς μείνετε στον δικό Μου λόγο, είστε αληθινά μαθητές 
Μου· και θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει».5

1. Ματθαίου 4:18-22
2. Ιωάννη 21:19
3. Δείτε Ιωάννη 15:4
4. Δείτε Ρωμαίους 12:2
5. Ιωάννη 8:31-32
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Η πρώτη φορά που πήρα 
τη Βίβλο στα χέρια μου, 
ήταν όταν βρισκόμουν στο 
σαλόνι ενός γιατρού και 
περίμενα. Άνοιξα τις πρώτες σελί-
δες και διάβασα μέχρι την ιστορία του 
Κάιν και του Άβελ, το πρώτο έγκλημα 
στην ιστορία και με το παιδικό μου 
μυαλό, σκέφτηκα, ‘Μα αυτό είναι πολύ 
τρομακτικό!’ Κατόπιν, όταν ήμουν 
έφηβη, ξαναπήρα μια Βίβλο και αυτή 
τη φορά άρχισα να την διαβάζω απ’ 
το τέλος της! Έτσι άρχισα να διαβάζω 
το βιβλίο της Αποκάλυψης. Παράξενα 
πράγματα λέει εδώ! σκέφτηκα ξανά και 
εκεί έκλεισα τη Βίβλο, χωρίς να έχω 
μάθει κάτι καινούργιο.

Όταν πήγα στο κολέγιο και ήμουν 
αρκετά μπερδεμένη με τα πράγματα, 
κάποιος μου έδωσε ένα βιβλιαράκι με 
το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Τις επόμε-
νες δύο μέρες, διάβαζα την εκπληκτική 
ιστορία, για τη ζωή και τη διδασκαλία 

Από την Σάλι Γκαρσία 

άνδρες είτε γυναίκες, με υπομονή, 
συγχώρεση και αγάπη. «Σε αγάπησα 
με αιώνια αγάπη· γι' αυτό σε έλκυσα 
με έλεος και καλοσύνη».2 Ανακάλυψα 
υποσχέσεις, όπως εκείνη που δόθηκε 
στον Ιησού του Ναυή — «Γίνε ισχυρός 
και ανδρείος· μη φοβηθείς ούτε να δει-
λιάσεις· επειδή, μαζί σου είναι ο Κύριος 
ο Θεός σου, όπου κι αν πας».3 — ή 
στον Ησαΐα που του είπε — «Αν λοξο-
δρομήσεις, θα ακούσεις μια φωνή από 
πίσω σου, που θα λέει: ‘Αυτός είναι ο 
δρόμος, σ’ αυτόν περπάτα’».4 Παρ’ όλα 
αυτά, κάτι συνέχιζε να λείπει.

Και τότε ήλθε ο Ιησούς και όλα 
μπήκαν στη θέση τους. Άνοιξε τον 
δρόμο, με τη δική Του θυσία πάνω 
στον σταυρό, για να μας συμφιλιώσει 
με τον Θεό, να συγχωρεθούν οι αμαρ-
τίες μας και εμείς να γίνουμε παιδιά 
του Θεού με μια αιώνια κληρονομιά 
στον ουρανό.

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

του Χριστού και όταν την τελείωσα, 
ένοιωσα μια μεγάλη αλλαγή μέσα μου. 

Επιτέλους είχα ανακαλύψει ένα 
μέρος της Βίβλου, το οποίο μπορούσα 
να κατανοήσω και αυτό δεν ήταν ούτε 
στην αρχή, ούτε στο τέλος, αλλά κάπου 
στη μέση! Οι διδαχές του Ιησού στα 
Ευαγγελία δεν είναι συνηθισμένα λόγια. 
Αυτός τα επονόμασε «πνεύμα και ζωή»,1 
και πραγματικά έχουν τη δύναμη να 
αλλάζουν καρδιές. 

Αργότερα έμαθα ότι η Βίβλος δεν 
είναι στην πραγματικότητα ένα βιβλίο, 
αλλά μάλλον μια συλλογή από βιβλία. 
Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει βιβλία 
με ιστορία, ποίηση και προφητείες. Η 
Καινή Διαθήκη περιέχει τα Ευαγγέλια, 
την ιστορία της πρώτης εκκλησίας, 
συλλογές από επιστολές και τελειώνει 
με ένα προφητικό βιβλίο. Μερικά γρα-
πτά της, διδάσκουν ιστορία, άλλα είναι 
διδακτικά και άλλα είναι εμψυχωτικά ή 
λατρευτικά.

Αφού μελέτησα τα Ευαγγέλια, ήμουν 
έτοιμη να αρχίσω ξανά απ’ την αρχή 
την Παλαιά Διαθήκη. Έμεινα έκπληκτη 
απ’ τη συνεχή προσπάθεια του Θεού 
να προσεγγίζει τον κάθε άνθρωπο, είτε 

ΑΠΌ ΠΌΎ ΝΑ 
ΑΡΧΊΣΕΤΕ

1. Ιωάννη 6:63
2. Ιερεμία 31:3
3. Ιησούς του Ναυή 1:9
4. Ησαΐα 30:21
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«Αν εσείς μείνετε στον 
δικό Μου λόγο», είπε ο Ιησούς, 
«είστε αληθινά μαθητές Μου· και θα 
γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλή-
θεια θα σας ελευθερώσει».1 Όλοι μας 
ξέρουμε ότι μια συστηματική ανά-
γνωση και μελέτη του Λόγου του 
Θεού, μαζί με την προσευχή είναι μέγι-
στης σημασίας για την πνευματική μας 
υγεία και καρποφορία και επίσης με 
το να βρίσκουμε το χρόνο να ακούμε 
την ήσυχη φωνή του Θεού. Όμως μερι-
κές φορές δεν είμαστε τόσο συνεπείς 
όσο θα θέλαμε, σε αυτές τις αρχές. 
Παραλείπουμε την ανάγνωση της 
Βίβλου, η προσευχή μας γίνεται κάπως 
βιαστικά και αναβάλουμε το να ανα-
ζητάμε τη συμβουλή του Θεού, όσον 
αφορά σημαντικά θέματα. 

Δυστυχώς, μερικές φορές νομίζω 
ότι μπορεί να παραγνωριστούμε με τον 
Λόγο του Θεού και να αρχίσουμε να 

τον εκλαμβάνουμε ως δεδομένο και 
ακόμα να νοιώθουμε και κάποια βαρε-
μάρα. Στις μέρες μας υπάρχουν τόσα 
πολλά πράγματα για να διαβάσουμε, 
αφού στο διαδίκτυο μπορούμε να 
βρούμε σχεδόν οτιδήποτε για οποιοδή-
ποτε θέμα στη στιγμή. Αυτό μπορεί να  
αποσπάσει την προσοχή μας, καθώς 
μερικές φορές, άλλα γραπτά μπορούν 
να δείχνουν πιο ενδιαφέροντα απ’ τον 
Λόγο του Θεού ή άλλα Χριστιανικά 
βιβλία μελέτης. Κάποιες φορές, τα 
άλλα βιβλία ίσως και να δείχνουν σαν 
να συσχετίζονται περισσότερο με τον 
σημερινό μας κόσμο. 

Συγχρόνως υφίσταται ένα συνε-
χές μπαράζ από άλλους περισπασμούς 
στον σημερινό κόσμο, που ίσως και να 
μας ψυχαγωγούν και να μας ξεκουρά-
ζουν, όμως μπορεί και να μας υποκλέ-
πτουν τον χρόνο εκείνο που κανονικά 
θα περνούσαμε διαβάζοντας και μελε-
τώντας τον Λόγο του Θεού και άλλα 
γραπτά πνευματικού περιεχομένου.

Όταν τα 
πράγματα 
γίνονται βαρετά

Από τον Πήτερ Άμστερνταμ

Εάν έχετε πρόβλημα με την απά-
θεια ή τη βαρεμάρα στην πνευματική 
σας ζωή και σας φαίνεται δύσκολο 
να συγκεντρωθείτε ή να παραμείνετε 
εστιασμένοι όταν διαβάζετε τον Λόγο 
του Θεού και νοιώθετε ότι η πορεία 
σας με Αυτόν έχει βαλτώσει, δεν είστε 
οι μόνοι. Τολμώ να πω ότι κάπου-κά-
που, αυτό συμβαίνει στον καθένα μας 
και για μερικούς είναι μια διαρκής 
μάχη.

Νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή 
που ζούμε, είναι ακόμα δυσκολότερο 
να βρούμε ικανοποίηση μέσα από μια 
σιωπηρή μελέτη λόγω των φρενήρων 
ρυθμών των καιρών που ζούμε. Δεν 
είμαστε συνηθισμένοι … να είμαστε 
τόσο ήσυχοι και ο νους μας τείνει να 
περιπλανάται.

Μερικές φορές βοηθά το να απο-
δεχτείτε το γεγονός ότι έχετε επιτρέ-
ψει τη βαρεμάρα να εισέλθει στην 
πνευματική σας ζωή. Αν είστε πρόθυ-
μοι να αναγνωρίσετε το πρόβλημα, 1. Ιωάννη 8:31-32
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Πρόκειται για προνόμιο και όχι 
για καθήκον. Πάντα να θυμάστε πως ο 
Θεός σας αγαπά πραγματικά και θέλει 
να περνά χρόνο μαζί σας. Μην εστι-
άζεστε σε ενοχές ότι δεν «εκπληρώ-
νετε τις υποχρεώσεις σας» προς Αυτόν. 
Μάλλον δε, για όσο χρόνο έχετε, εστι-
αστείτε στο να εκφράσετε την αγάπη 
σας και την αφοσίωσή σας σ’ Αυτόν. 
Σύντομα θα πιάσετε τον εαυτό σας να 
αναζητά χρόνο με το Θεό.

Κάνετε ένα πρόγραμμα που σας 
ταιριάζει. Πολλοί λένε, «Μου αρέσει 
να μαγειρεύω, όμως απεχθάνομαι να 
αποφασίζω τι να μαγειρέψω». Η ίδια 
αρχή αληθεύει και για τον χρόνο που 
αφιερώνετε σε ησυχία καθημερινά. Γι’ 
αυτό είναι μεγάλη βοήθεια να χρησι-
μοποιείτε ένα καθημερινό σχέδιο ανά-
γνωσης της Βίβλου ή κάποιον οδηγό 
πνευματικής μελέτης. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, δεν θα χρειάζεται να ξοδεύ-
ετε την ώρα που έχετε για ησυχία, στο 
να «ετοιμάζετε ένα μενού», κι έτσι 
θα μπορείτε να βιώνετε «τη χαρά της 
μαγειρικής».

Να είστε δημιουργικοί και να προ-
σθέτετε ποικιλία. Ακόμα και τα καλά 
πράγματα μπορούν να γίνουν ρου-
τίνα. Για να διατηρήσετε τον καθημε-
ρινό σας περίπατο με τον Θεό ανανεω-
μένο, κάπου-κάπου αλλάξτε τον τρόπο 
προσέγγισης που έχετε. Διαβάστε ένα 
κείμενο σε μια άλλη μετάφραση της 
Βίβλου. Κάνετε καταγραφή των συλ-
λογισμών σας. Δοκιμάστε ένα πρό-
γραμμα για να διαβάσετε τη «Βίβλο 
σε μια χρονιά». Δοκιμάστε διαφορε-
τικά πλάνα ανάγνωσης της Βίβλου ή 
μελετήστε ένα βιβλίο της σε βάθος, 
χρησιμοποιώντας και τα σχόλια άλλων 
συγγραφέων.

Εξασκηθείτε στο να ακούτε. 
Προσευχή δεν σημαίνει, απλά απευ-
θύνομαι στο Θεό, επειδή πρέπει να 
Τον ακούμε κιόλας. Αφιερώστε χρόνο 
στην παρουσία του Θεού, καθώς Του 
λέτε τις ανησυχίες σας και τις έγνοιες 
σας. Ξαναθυμηθείτε τις εμπειρίες 
της προηγούμενης μέρας. Πώς αντι-
ληφτήκατε τον Θεό να σας βοηθά; 

Στοχαστείτε αυτά που διαβάσατε στον 
Λόγο του Θεού. Πώς σας μιλάει προ-
σωπικά; Θυμηθείτε πως όταν αγαπάτε 
κάποιον, βρίσκετε και τον χρόνο να 
τους ακούτε. 

Επιπροσθέτως να μερικές ακόμα 
ιδέες που ίσως θα θέλατε να εξετάσετε, 
αν χρειάζεστε μια επιπλέον ώθηση 
για εκείνες τις στιγμές που λατρεύετε, 
προσεύχεστε και διαβάζετε τον Λόγο 
του Θεού.

Ζητείστε απ’ τον Θεό να αυξήσει 
την επιθυμία σας να Τον γνωρίσετε 
καλύτερα μέσα απ’ την ανάγνωση του 
Λόγου Του.

Βρείτε μια μετάφραση της Βίβλου 
που σας είναι εύκολη και ξεκάθαρη 
για να τη κατανοήσετε. Είτε είναι 
στην καθαρεύουσα είτε στη δημοτική, 
ο στόχος είναι να την απολαμβάνετε 
καθώς τη διαβάζετε και επίσης να σας 
μιλάει προσωπικά.

Διαβάστε και λατρέψτε μαζί με 
κάποιο άλλο άτομο, κάποιον που μπο-
ρεί  να παίξει τον ρόλο συνεταίρου 
αναφοράς. Συζητήστε ό,τι διαβάζετε.

Κάνετε σκέψεις γι’ αυτά που διαβά-
ζετε. Ζητήστε απ’ τον Θεό να σας δεί-
ξει, τι σημαίνει αυτό για εσάς προσω-
πικά και πώς συσχετίζεται με τη δική 
σας ζωή.

Η σχέση μας με τον Θεό είναι 
παρόμοια με τις άλλες στενές σχέ-
σεις που έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να 
είστε πάντα στο ζενίθ πνευματικά όλες 
τις ώρες κάθε μέρα. Μερικές φορές 
τα πράγματα γίνονται ρουτίνα αλλά 
δεν πειράζει. Όταν το βλέπουμε έτσι, 
μας βοηθά να μην είμαστε ουτοπιστι-
κοί στις προσδοκίες μας. Με το να 
βάλουμε σε εφαρμογή αυτές τις απλές 
οδηγίες, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις 
περιστασιακές περιόδους πνευματικής 
βαρεμάρας.

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

μπορείτε να εργαστείτε να βρείτε μια 
λύση ή να βελτιώσετε την κατάσταση. 
Κατόπιν, μπορείτε να ζητήσετε από τον 
Θεό  τη δική Του καθοδήγηση, για μια 
καλύτερη προσέγγιση και μια αλλαγή 
συμπεριφοράς, ώστε να εμπλουτίσετε 
τον χρόνο σας μαζί Του.

Εδώ είναι μερικές αρχές που θα σας 
βοηθήσουν, τις οποίες σημείωσα αφό-
του έκανα μια έρευνα διαδικτυακά:

Πρόκειται περί συνάντησης και 
όχι συνήθειας. Οι άνθρωποι αναφέρο-
νται στη συνήθεια μιας καθημερινής 
ανάγνωσης της Βίβλου και προσευχής. 
Όμως στην πραγματικότητα, πρόκει-
ται περί μιας συνάντησης με τον ζώντα 
Χριστό. Μην εστιάζετε τόσο πολύ στις 
λεπτομέρειες, ώστε να σας ξεφεύγει 
το κεντρικό Πρόσωπο της υπόθεσης. 
Αν θα θέλατε να βάλετε περισσότερη 
ουσία στον καθιερωμένο σας χρόνο 
για ησυχία, θεωρείστε την ανάγνωση 
της Βίβλου και την προσευχή σαν ένα 
καθημερινό διάλογο με τον Θεό.
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Ο 
ΔΡΟΜΟΣ 
ΤΗΣ 
ΠΙΣΤΗΣ
Από την Άιρις Ρίτσαρντ 

Γεννήθηκα το 1955 και οι 
γονείς μου ήταν εργάτες. Τον 
καιρό εκείνο, η Γερμανία φτιαχνό-
ταν απ’ την αρχή, μετά την ερήμωση 
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
«Δούλευε σκληρά και σφίγγε τα 
δόντια σου» φαινόταν να είναι το 
σύνθημα της οικογένειάς μου. Η ζωή 
ήταν σκληρή, οι προμήθειες λιγο-
στές και αφού εργάζονταν και οι δύο 
γονείς μου, τον περισσότερο καιρό 
εγώ και η αδελφή μου είμαστε μόνες 
στο σπίτι μετά το σχολείο. Δεν άκου-
γες πράγματα για πίστη ή προσευχή 
και ούτε υπήρχε ο χρόνος για να διευ-
θετηθούν οι συναισθηματικές μας 
ανάγκες.

Και μαζί με όλα αυτά, διαγνώστηκα 
με μια χρόνια μυϊκή πάθηση η οποία 
παραμόρφωσε την πλάτη μου. Μόνη 
μου και παραφορτωμένη συναισθημα-
τικά εκείνες τις μέρες, από τις ατελεί-
ωτες επισκέψεις στους γιατρούς και 
τις φυσιοθεραπείες, ένοιωθα χαμένη 
και ανασφαλής, όπως ένα καράβι που 
πάει πέρα-δώθε στην τρικυμία.

Όμως ήταν τότε, που μια σπίθα 
πίστης άρχισε να φωτίζει το σκοτάδι 
μου. Όταν ήμουν 12, παρατήρησα 
πως κάθε φορά που τραγουδούσαμε 

τον ύμνο του Μαρτίνου Λούθηρου 
(«Ο Θεός μας είναι ένα Δυνατό 
Καταφύγιο») στο μάθημα των θρη-
σκευτικών στο σχολείο, η καρδιά μου 
και οι σκέψεις μου αντλούσαν νέο 
κουράγιο.

Την ημέρα που έγινα μέλος της 
εκκλησίας, η πίστη μου έκανε άλλο 
ένα άλμα, όταν μέσα σε εκείνο το 
πέτρινο εκκλησάκι του χωριού, μια 
βροχερή φθινοπωρινή μέρα, προσκά-
λεσα τον Ιησού στη ζωή μου. Η εμπει-
ρία αυτή αποτυπώθηκε δυνατά μέσα 
στην καρδιά μου, ανανέωσε την πίστη 
μου και μου απέφερε κάποια ειρήνη. 

Αργότερα, όπως και τόσοι άλλοι 
νέοι την εποχή εκείνη, ξεκίνησα ένα 
«ταξίδι προσκυνήματος» από τη 
Μέση Ανατολή, μέχρι την Ινδία και 
το Νεπάλ, προς αναζήτηση σκοπού 
και έννοιας στη ζωή. Δυστυχώς, μετά 
από δύο χρόνια ταξιδιών με μερικούς 
φίλους μέσα σε ένα σαράβαλο τροχό-
σπιτο, απέμεινα μόνη μου πάνω σε μια 
μικρή πόλη στη βόρεια Ινδία και μόλις 
είχα γίνει καλά από μια βαριάς μορ-
φής ηπατίτιδα. Όμως ένα μουντό και 
ομιχλώδες πρωινό, συνέβη κάτι πολύ 
παράξενο. 

Στο φτωχικό μοτέλ που έμενα, 
συνάντησα μια ομάδα από νεαρούς 
Χριστιανούς αποστόλους που με 

προσκάλεσαν να μείνω μαζί τους μέχρι 
να γίνω καλύτερα. Η καλοσύνη τους, η 
αφοσίωσή τους και η απλή τους πίστη, 
με άγγιξαν βαθειά μέσα μου. 

Ένα πρωινό καθώς διαβάζαμε κάτι 
απ’ τη Βίβλο, ένα κείμενό της μίλησε 
στην καρδιά μου: «Η βασιλεία των 
ουρανών είναι, πάλι, όμοια με έναν 
θησαυρό, που είναι κρυμμένος μέσα 
στο χωράφι, τον οποίο, αφού τον 
βρήκε ένας άνθρωπος, τον έκρυψε, και, 
από τη χαρά του, πηγαίνει και που-
λάει όλα όσα έχει, και αγοράζει εκείνο 
το χωράφι».1 Εκεί αντιλήφθηκα πως η 
ψυχή μου δεν διψούσε για φήμη, επιτυ-
χία ή πλούτο, αλλά για νόημα, σκοπό 
και ειρήνη. 

Από τότε και μετά, η ζωή μου 
πέρασε μέσα από ανεξήγητα μοτίβα 
και βίωσε και καλούς και δύσκολους 
καιρούς, όμως ο θησαυρός της πίστης 
που είχα ανακαλύψει τα προηγούμενα 
χρόνια, με έχει βοηθήσει να ξεπε-
ράσω την κάθε θύελλα με την πίστη, 
ότι ο Θεός είναι πάντα μαζί μου και 
ότι Αυτός θέλει το καλύτερό μου.

Η Άιρις Ρίτσαρντ είναι εκπαι-
δευτικός στην Κένυα, όπου δρα-
στηριοποιείται σε κοινοτική 
και εθελοντική εργασία από το 
1995. ■1. Ματθαίου 13:44
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Η ΔΙΚΗ 
ΜΟΥ ΠΈΤΡΑ
ΈΜΠΈΝΙΖΈΡ
«Τι είναι αυτό;» ρώτησε η φίλη 
μου, κοιτώντας τη μικρή καφετί πέτρα 
πάνω στο τραπεζάκι του καφέ. Με 
έκανε να χαμογελάσω, σκεπτόμενη 
πόσο περίεργη πρέπει να της φαίνο-
νταν αυτή η απλή πετρούλα. Συνήθως, 
πάνω στα τραπεζάκια των άλλων, 
υπάρχει κάτι το πολύτιμο, ή τουλάχι-
στον όμορφο. Αντιθέτως, εγώ είχα μια 
μικρή πέτρα που την είχα βρει στον 
κήπο μου.

«Αυτή είναι η δική μου πέτρα 
Εμπενίζερ» της απάντησα. «Στα 
Εβραϊκά, Εμπενίζερ σημαίνει ‘πέτρα 
βοήθειας’ και στην Παλαιά Διαθήκη, ο 
λαός του Θεού όταν ήταν να γιορτά-
σουν κάποια νίκη ή κάποιο γεγονός, 
το έκαναν τοποθετώντας κάπου μια 
πέτρα. Ο Σαμουήλ, έβαλε μια τέτοια 
πέτρα Εμπενίζερ, όταν ο Ισραήλ νίκησε 
τους εχθρούς τους, τους Φιλισταίους, 
ενώ ο Ιακώβ έβαλε κι αυτός μια πέτρα, 
αφότου είδε το όνειρο με τη σκάλα 
που έφθανε πάνω στον ουρανό». 

Από την Ντίνα Έλλενς 

Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα τότε 
που είχα βρεθεί σε μια καινούργια 
κατάσταση και προσευχόμουν απε-
γνωσμένα στον Θεό να μου δείξει τι 
να κάνω. Ένα πρωινό, διάβασα στη 
Βίβλο την ιστορία του Ιακώβ που προ-
σπαθούσε να σωθεί από τον δίδυμο 
αδελφό του τον Ησαύ. 

Την πρώτη νύχτα, ο Ιακώβ ονειρεύ-
τηκε να βλέπει αγγέλους να ανεβοκα-
τεβαίνουν μια σκάλα προς τον ουρανό. 
Τότε εμφανίστηκε ο Θεός και μίλησε 
στον Ιακώβ, δίνοντάς του πολλές 
όμορφες και καθησυχαστικές υποσχέ-
σεις, όπως, «Εγώ είμαι μαζί σου, και θα 
σε διαφυλάττω παντού, όπου κι αν πας, 
και θα σε επαναφέρω σε τούτη τη γη· 
επειδή, δεν θα σε εγκαταλείψω, μέχρις 
ότου κάνω όσα μίλησα σε σένα».1

Όταν ο Ιακώβ ξύπνησε το επό-
μενο πρωί, είχε μείνει έκθαμβος και 
είπε, «Σίγουρα ο Θεός είναι σ’ αυτό 
το μέρος». Πήρε λοιπόν την πέτρα 
που είχε χρησιμοποιήσει σαν μαξιλάρι, 
έκανε έναν όρκο και είπε, «Αν ο Θεός 
είναι μαζί μου, και με διαφυλάξει σ' 
αυτό τον δρόμο στον οποίο πηγαίνω, 

1. Γένεση 28:15
2. Γένεση 28:20-21

και μου δώσει ψωμί να φάω, και ένδυμα 
για να ντυθώ, και επιστρέψω ειρηνικά 
στο σπίτι τού πατέρα μου, τότε ο Κύριος 
θα είναι ο Θεός μου».2

Όταν το διάβασα αυτό, ένοιωσα την 
επιθυμία να κάνω κι εγώ κάτι παρό-
μοιο. Υποσχέθηκα στον Θεό πως αν με 
φρόντιζε όπως έκανε και με τον Ιακώβ, 
θα του αφιέρωνα και πάλι τη ζωή μου. 
Για να «επικυρώσω τη συμφωνία», πήγα 
έξω και έψαξα για μία απλή καφετί 
πέτρα την οποία θα έβαζα όρθια, όπως 
έκανε ο Ιακώβ και θα την είχα σαν ανά-
μνηση της υπόσχεσής μου στον Θεό. 

Και αν και το παρόν μπορεί να δεί-
χνει αβέβαιο και απειλητικό, εμείς μπο-
ρούμε να παραμείνουμε δυνατοί στην 
πίστη μας στον Θεό. Αυτός κράτησε τις 
υποσχέσεις Του προς τον Ιακώβ στην 
Παλαιά Διαθήκη και το ίδιο θα κάνει και 
για μας επίσης. Αυτό το γνωρίζω προ-
σωπικά, επειδή το βίωσα κι εγώ η ίδια!

Η Ντίνα Έλλενς ζει στη Δυτική 
Ιάβα της Ινδονησίας, όπου δρα-
στηριοποιείται σε εθελοντική 
εργασία. ■
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ΝΈΟ ΣΚΈΠΤΙΚΟ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΜΑΡΘΑ

Από την Ολίβια Μπάουερ

Νοιώσατε ποτέ σας, τους 
άλλους να σας χαρακτηρί-
ζουν με άδικο τρόπο; Ίσως 
να βρεθήκατε σε μια περίσταση 
όπου κάποιος επικοινωνεί μαζί σας 
στηριζόμενος στο τι νομίζουν ότι 
«γνωρίζουν» για εσάς (ίσως απ’ ό,τι 
άκουσαν για εσάς από εδώ και από 
εκεί), χωρίς να ξέρουν ούτε να έχουν 
κατανοήσει τον πραγματικό σας 
εαυτό – και ίσως να μην σας συνά-
ντησαν ποτέ, ούτε να συζήτησαν 
μαζί σας.

Μερικές φορές νοιώθω πως ο 
κόσμος βιάζεται να βγάλει αρνητικά 
συμπεράσματα για τη Μάρθα, την 
αδελφή της Μαρίας, βασίζοντας το 
σκεπτικό τους, στην εξιστόρηση των 
συζητήσεων που είχαν οι δυο αδελ-
φές με τον Ιησού, στο Λουκά κεφά-
λαιο 10.

Ο Ιησούς …  μπήκε μέσα σε 
κάποια κωμόπολη· και μια γυναίκα, 
που ονομαζόταν Μάρθα, τον υποδέχθηκε στο σπίτι της. 
Κι αυτή είχε μια αδελφή, που την έλεγαν Μαρία, η οποία 
αφού κάθισε στα πόδια τού Ιησού, άκουγε τον λόγο Του. Η 
Μάρθα, όμως, καταγινόταν σε πολλή υπηρεσία. 

Και όταν ήρθε μπροστά Του, είπε: «Κύριε, δεν Σε μέλει 
ότι η αδελφή μου με άφησε μόνη να υπηρετώ; Πες της, λοι-
πόν, να με βοηθήσει!»

Και απαντώντας ο Ιησούς είπε σ' αυτήν: «Μάρθα, Μάρθα, 
μεριμνάς και αγωνίζεσαι για πολλά· εντούτοις, για ένα υπάρ-
χει ανάγκη· η Μαρία, όμως, διάλεξε την αγαθή μερίδα, η 
οποία δεν θα αφαιρεθεί απ' αυτήν».1

Εδώ σ’ αυτή την ιστορία, μπορούμε να μάθουμε κάτι 
ζωτικής σημασίας, απ’ τα πεπραγμένα της Μαρίας. Είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσουμε τα «καλύτερα πράγ-
ματα» και τα «καλά πράγματα» – και μετά να πάρουμε την 
απόφαση να αφήσουμε το καλό στην άκρη, ενώ πάμε γι’ 
αυτό που είναι το καλύτερο. Έτσι το να μαθαίνουμε να είμα-
στε σαν τη Μαρία αξίζει τον κόπο.

Όμως υπάρχει και μια άλλη αναφορά για τη Μάρθα στο 

1. Λουκά 10:38-42
2. Ιωάννη 11:14-15
3. Ιωάννη 11:21-27
4. www.just1thing.com
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ΝΈΟ ΣΚΈΠΤΙΚΟ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 
ΜΑΡΘΑ

Ιωάννη 11 και αυτή φανερώνει μερικά απ’ τα δυνατά 
σημεία της Μάρθας.

Το Ιωάννης 11 είναι το κεφάλαιο που αναφέρε-
ται στον Λάζαρο, τον αδελφό της Μαρίας και της 
Μάρθας. Προφανώς ο Ιησούς αγαπούσε πάρα πολύ 
και τα τρία αδέλφια και όταν ο Λάζαρος ασθένησε, 
οι αδελφές του έστειλαν μήνυμα στον Ιησού, ελπί-
ζοντας να τους επισκεφτεί και να θεραπεύσει τον 
Λάζαρο, πριν η υγεία του επιδεινωθεί περαιτέρω. 

Όμως συμβαίνει το αντίθετο. Ο Ιησούς παρα-
μένει εκεί που ήταν. Ο Λάζαρος πεθαίνει και μετά 
ο Ιησούς πηγαίνει στη Βηθανία, τη γενέτειρα του 
Λαζάρου. 

Όταν ο Ιησούς λέει στους μαθητές ότι ο Λάζαρος 
έχει πεθάνει, τους λέει: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαί-
ρομαι για σας που δεν ήμουν εκεί, για να πιστέψετε 
εσείς».2 

Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στη Βηθανία, ήρθε να 
Τον συναντήσει η Μάρθα. Όταν προσεγγίζει τον 
Ιησού, του λέει:

«Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός 
μου·  Όμως, και τώρα ξέρω ότι, όσα ζητήσεις από 
τον Θεό, ο Θεός θα σου τα δώσει».

Ο Ιησούς της λέει: «Ο αδελφός σου θα 
αναστηθεί».

Η Μάρθα λέει σ’ αυτόν: «Ξέρω ότι θα αναστηθεί 
κατά την ανάσταση στην έσχατη ημέρα».

Ο Ιησούς είπε σ’ αυτήν: «Εγώ είμαι η ανάσταση 
και η ζωή· αυτός που πιστεύει σε Μένα, και αν πεθά-
νει, θα ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε 
Μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει στον αιώνα. Το 

πιστεύεις αυτό;»
Του λέει: «Ναι, Κύριε, εγώ πίστεψα ότι, Εσύ είσαι ο 

Χριστός, ο Υιός τού Θεού, Αυτός που έρχεται στον κόσμο».3

Αυτές οι δηλώσεις της, δείχνουν ότι η Μάρθα είχε δυνατή 
πίστη. Προφανώς πρέπει να ήταν απελπισμένη με τον θάνατο 
του αδελφού της, χωρίς να αναφέρουμε το σάστισμα που 
ένοιωθε που ο Ιησούς δεν είχε έλθει στη Βηθανία, όταν Του 
το είχαν ζητήσει. Επίσης σκεφτείτε το ότι ο Ιησούς δεν της 
λέει απ’ την πρώτη στιγμή, «Θα αναστήσω τον αδελφό σου 
απ’ τους νεκρούς σήμερα!» Δεν της εξηγεί τι εννοούσε όταν 
είπε «Καθένας που ζει και πιστεύει σε Μένα, δεν πρόκειται να 
πεθάνει». 

Παρότι δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες ή τι θα ζητήσει ο 
Ιησούς απ’ τον Πατέρα Του, αυτή συνεχίζει να εμπιστεύεται ότι 
ο Ιησούς θα ενεργήσει κατά τρόπο που θα τους βγει σε καλό. 
Του λέει, «Γνωρίζω πως οτιδήποτε ζητήσεις απ’ τον Θεό, ο Θεός 
θα σου το δώσει. … πιστεύω ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιός 
του Θεού». 

Και αυτό ακριβώς συμβαίνει, ο Λάζαρος (που ήταν πεθαμέ-
νος για τέσσερεις μέρες) σηκώνεται και βγαίνει απ’ το μνήμα 
του! Πρόκειται για ένα εκπληκτικό θαύμα, που είχε σαν αποτέ-
λεσμα να πιστέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι στον Ιησού.

Σε αυτά τα δύο κεφάλαια υπάρχει πάρα πολύ υλικό για συλ-
λογισμό και σκέψη. Όμως όσον αφορά τη σύγκριση ανάμεσα 
στη Μαρία και τη Μάρθα ιδιαίτερα, εγώ κάνω τις παρακάτω 
σκέψεις:

Ο καθένας έχει δυνατά σημεία και ο καθένας έχει ελαττώ-
ματα. Όλοι μας έχουμε πράγματα που μας κάνουν περήφα-
νους και αρέσουν στον εαυτό μας. Πράγματα που νοιώθουμε 
ότι «έτσι είμαστε εμείς» και πράγματα που μας ενοχλούν  ή τα 
οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε. Όμως κανένας δεν θέλει 
να χαρακτηριστεί από κάτι που έκαναν κατά λάθος ή να τους 
δοθεί ένας διαρκής τίτλος, βασισμένος πάνω σε κάποιο «ατό-
πημα» ή για «εκείνη τη φορά» που τα έκαναν θάλασσα. Αυτό 
είναι άδικο.

Αντί να θυμόμαστε τη Μάρθα, ως την αδελφή που «δεν 
επέλεξε το καλύτερο» και «ήταν απασχολημένη με την υπηρε-
σία», γιατί δεν κάνουμε μια ανακαίνιση στο σκεπτικό μας, για 
να θυμόμαστε το γεγονός ότι η Μάρθα ήταν μια γυναίκα που 
πίστευε και εμπιστευόταν τον Ιησού, εκείνες τις στιγμές που 
είχε υποστεί μια τόση μεγάλη απώλεια.

Προσωπικά σκέπτομαι πως θα ήταν σπουδαίο να είμαι ένας 
συνδυασμός από Μαρία και Μάρθα: Να δουλεύω σκληρά, να 
είμαι επιμελής, να δείχνω εμπιστοσύνη, να οικοδομώ την πίστη 
μου, να παραμένω αμετάκλητη στις πεποιθήσεις μου και να 
κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να επιλέγω «αυτό που χρειά-
ζεται πραγματικά» και επίσης να κάνω εκείνες τις επιλογές που 
θα αποδώσουν πραγματικά στο απώτερο μέλλον.

Η Ολίβια Μπάουερ εργάζεται με μια μη κερδο-
σκοπική κοινοτική οργάνωση στην Γουίνιπεγκ 
του Καναδά. Το άρθρο αυτό πάρθηκε από ένα 
διαδικτυακό πόντκαστ στο Just1Thing,4 έναν 
Χριστιανικό ιστότοπο για τη δόμηση του 
χαρακτήρα των νέων. ■
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ΕΣΥ 

ΕΝΑ 

Πώς μπορεί ο Λόγος 
του Θεού να βελτιώσει 
τη ζωή σου; 

 

1. Ματθαίου 4:4, Δευτερονόμιο 8:3
2. Ιώβ 23:12
3. Ψαλμός 119:103
4. Πέτρου Α’ 2:2
5. Ιωάννη 8:31-32

6. Δείτε Ρωμαίους 10:17
7. Δείτε Πέτρου Α’ 2:2
8. Ιωάννη 15:10-11
9. Ιώβ 22:21
10. Δείτε Ψαλμός 119:105

Τροφή για πνευματική δύναμη και ανάπτυξη. Όπως ακριβώς το σώμα σου 
χρειάζεται φαγητό για να επιβιώσει και να γίνει δυνατό, έτσι και το πνεύμα 
σου χρειάζεται την πνευματική διατροφή απ’ τον Λόγο του Θεού. Αυτή η απλή 
αναλογία εμφανίζεται επανειλημμένα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή 
Διαθήκη: 

Όταν ο Ιησούς έλεγε, «Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με 
κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα τού Θεού»,1 μνημόνευε τον Μωυσή.

Ο Ιώβ διακήρυξε, τότε που υπέφερε, «Θεώρησα τα λόγια τού στόματός 
Του, περισσότερο από την αναγκαία τροφή μου».2 

Στον Ψαλμό 119, ο Βασιλιάς Δαβίδ είπε στον Κύριο. «Πόσο γλυκά είναι τα 
λόγια Σου στον ουρανίσκο μου! Είναι περισσότερο από μέλι στο στόμα μου!»3 

Ο Απόστολος Πέτρος, έγραφε προς τους νεοκατήχητους Χριστιανούς, 
νουθετώντας τους, «επιποθήσετε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδολο 
γάλα του λόγου».4 

 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
Από τον Τζέισον Ράι 
και την Σάνον Σάιλερ 
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Αλήθεια και ελευθερία. Φαίνεται 
πως οπουδήποτε και να κοιτά-
ξεις σήμερα, κάποιος εμπορεύεται 
«την αλήθεια» μέσα από κάποιο νέο 
βιβλίο, πρόγραμμα ή προϊόν. Ποιόν 
θα πρέπει να πιστέψεις – και πόσο 
θα σου κοστίσει; 

Λοιπόν, ο Ιησούς είναι η γνήσια 
αλήθεια. «Αν εσείς μείνετε στον δικό 
Μου λόγο», μας υπόσχεται, «είστε 
αληθινά μαθητές Μου· και θα γνω-
ρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα 
σας ελευθερώσει».5 

Μπορείς να είσαι βέβαιος ότι η 
Βίβλος λέει την αλήθεια. Γι’ αυτό 
εξοικειώσου με τις διδαχές της και 
θα έχεις ένα πρότυπο μέτρο για να 
συγκρίνεις το καθετί. 

Αυξάνοντας σε πίστη. Η πίστη προ-
έρχεται απ’ την ακοή και την απο-
δοχή του Λόγου του Θεού.6 Για να 
αυξηθεί η πίστη μας και να ωριμά-
σουμε ως Χριστιανοί, πρέπει να δια-
βάζουμε και να πιστεύουμε τον Λόγο 
του Θεού.7 Καθώς διαβάζεις και μελε-
τάς τον Λόγο του Θεού με ανοικτό 
μυαλό και δεκτική καρδιά, η κατανό-
ησή σου και η πίστη σου μεγαλώνουν. 
 

Ζωή γεμάτη με τη χαρά Του. Με το 
να ακολουθάμε το γεμάτο αγάπη 
παράδειγμα του Ιησού και των εντο-
λών Του, ανακαλύπτουμε διαρκή 
χαρά και μαθαίνουμε πώς να το 
κάνουμε αυτό μέσα απ’ τον Λόγο 
Του. Ο Ιησούς έχει πει, «Αν φυλάξετε 
τις εντολές Μου, θα παραμείνετε 
στην αγάπη Μου. … Αυτά μίλησα 
σε σας, για να μείνει μέσα σας η 
χαρά Μου, και η χαρά σας να είναι 
πλήρης».8 

 Ικανοποίηση και διανοητική γαλήνη. 
Με το να μελετάς τον Λόγο του Θεού, 
μαθαίνεις να κατανοείς τους γεμάτους 
αγάπη τρόπους που ενεργεί Αυτός. 
Αυτό θα σου δώσει την πίστη πως 
οποιεσδήποτε και να είναι οι περιστά-
σεις σου, Αυτός θα είναι πάντα μαζί 
σου και έχει τα καλύτερα για σένα 
στην καρδιά Του. «Γνώρισέ Τον λοιπόν 
και ειρήνευε, κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
σε βρει το καλό».9 Όταν νοιώθεις να 
σε καταβάλλουν οι απογοητεύσεις, οι 
αντιξοότητες και οι καθυστερήσεις, με 
το να βρίσκεις λίγο χρόνο να διαβά-
σεις τον Λόγο του Θεού, θα σε βοηθή-
σει να δεις τα πράγματα απ’ τη σωστή 
τους προοπτική.
 

Απαντήσεις και λύσεις. Όταν έχεις 
ερωτήματα, ο Θεός έχει απαντήσεις 
και όταν έχεις προβλήματα, Αυτός 
έχει τις λύσεις. Με το να διαβάζεις 
τον Λόγο του Θεού ή να Τον ακούς 
να μιλά μέσα σου, όταν προσεύχε-
σαι για καθοδήγηση, θα μπορέσεις να 
βρεις τη δύναμη που χρειάζεσαι για 
να αντιμετωπίσεις κάθε πρόβλημα 
που έχεις στη ζωή. Μόλις εξοικειωθείς 
καλύτερα με τις πνευματικές αρχές, 
τη θεϊκή σοφία και τις πρακτικές συμ-
βουλές που βρίσκονται στον γραπτό 
Λόγο, θα ανακαλύψεις ότι ο Κύριος θα 
σου υποδεικνύει πώς να τα ταιριάζεις 
στα ερωτήματα και τα προβλήματα 
που παρουσιάζονται στη ζωή σου. Ο 
Λόγος Του θα είναι σαν ένα φως, που 
φωτίζει το μονοπάτι μπροστά σου.10 
 

Μια δυνατότερη σχέση με τον 
Ιησού. Όταν ζήτησες απ’ τον Ιησού 
να έλθει στην καρδιά σου, ξεκίνησες 
μια υπέροχη και γεμάτη εκπλήρωση 
προσωπική σχέση μαζί Του. Θέλει 
να γίνει ο καλύτερός σου φίλος, 
σύμβουλος, δάσκαλος, οδηγός και 
πολλά περισσότερα! Ο καλύτε-
ρος τρόπος να Τον γνωρίσεις, είναι 
μέσα απ’ τον Λόγο Του. Τα τέσσερα 
Ευαγγέλια ειδικά, αποκαλύπτουν τη 
φύση Του, την προσωπικότητά Του, 
τη δύναμή Του και την αγάπη Του. 

Όμως θέλει η σχέση Του αυτή 
μαζί σου να είναι αμφίδρομη, του 
τύπου δούναι και λαβείν. Μέσα απ’ 
την ανάγνωση της Βίβλου ανακα-
λύπτεις όχι μόνο το τι έχει για να 
σου προσφέρει, αλλά επίσης και τι 
θα ήθελε από σένα. Θεώρησε τα 
λόγια Του σαν τις προσωπικές Του 
επιστολές για σένα, από Εκείνον 
που σε γνωρίζει και νοιάζεται για 
σένα περισσότερο από ό,τι μπορεί 
οποιοσδήποτε άλλος. 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
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Ανακαλύπτεις το θέλημα του Θεού. 
Ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο για τη ζωή 
σου. Γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για 
σένα. Έτσι, αν μπορείς να μάθεις να 
αναζητάς τη δική Του καθοδήγηση 
στις αποφάσεις σου, μπορείς να Τον 
εμπιστευτείς ότι Αυτός θα τα φέρει 
όλα εις πέρας στο τέλος. Όμως μερι-
κές φορές διερωτάσαι, πώς ανακαλύ-
πτεις το υπέρτατο θέλημα του Θεού 
σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση; 
Πώς μπορείς να γνωρίζεις ποιο είναι 
«το θέλημα του Θεού;» 

Ο Λόγος του Θεού, όπως αυτός 
είναι καταγεγραμμένος στη Βίβλο, 
είναι το γνωστό, σίγουρο, αποκεκα-
λυμμένο θέλημα του Θεού. Έτσι, όταν 
πρέπει να πάρεις μια απόφαση, δες τι 
έχει πει κάποια άλλη φορά στο παρελ-
θόν. Διαμόρφωσε την απόφασή σου 
σύμφωνα με μια παρόμοια περίσταση 
στον Λόγο ή τις θεμελιώδες αρχές του 
Λόγου του Θεού. Θα μπορούσες επί-
σης να ζητήσεις απ’ τον Θεό να μιλή-
σει απευθείας στην καρδιά σου και να 
σου δείξει ποιο είναι το θέλημά Του 
για εσένα, σε αυτή τη συγκεκριμένη 
κατάσταση. 

Ο Λόγος του Θεού έχει επίσης τη 
δύναμη να αλλάξει τον τρόπο που 
βλέπεις τα προβλήματα της ζωής. Θα 
σε βοηθήσει να «μεταμορφώνεσαι 
διαμέσου τής ανακαίνισης του νου 
σου, ώστε να δοκιμάζεις [γνωρίζεις] 
τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό 
και ευάρεστο και τέλειο».11

Παραδείγματα για ευσεβή διαβί-
ωση. Η Βίβλος είναι γεμάτη ιστο-
ρίες από συνηθισμένους άνδρες και 
γυναίκες των οποίων η πίστη και 
η αγάπη για τον Θεό, βοήθησε να 
ξεπεράσουν πάμπολλες δυσκολίες 
και να γίνουν δυνατά παραδείγ-
ματα πίστης στον Θεό. Μπορούμε 
να μάθουμε πολλά και να πάρουμε 
πολλή δύναμη απ’ το δικό τους 
παράδειγμα. Υπάρχουν επίσης πολ-
λές ιστορίες που ενισχύουν την 
πίστη στην αγάπη και τη φροντίδα 
του Θεού για τα παιδιά Του, την 
προστασία Του και την προμήθεια 
κάθε ανάγκης, καθώς επίσης υπάρ-
χουν και εκείνα τα παραδείγματα 
του τι να μην κάνουμε και τις συνέ-
πειες της παραβίασης των πνευμα-
τικών Του αρχών. «Όσα γράφτη-
καν από πριν, γράφτηκαν από πριν 
για τη δική μας διδασκαλία, για να 
έχουμε την ελπίδα με την υπομονή 
και την παρηγοριά των Γραφών».12 
 

Οι υποσχέσεις του Θεού. Ο Θεός 
υποσχέθηκε μέσα στον Λόγο του να 
προστατεύει και να διαφυλάττει τα 
παιδιά Του, να προμηθεύει για τις 
ανάγκες τους και να είναι μαζί τους 
όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
Μερικές απ’ τις υποσχέσεις Του είναι 
οικουμενικές, όπως αυτή, «Όποιος 
επικαλεστεί το όνομα του Θεού 
θα σωθεί».13 Άλλες, αν και αρχικά 
δόθηκαν προς ορισμένα άτομα ή 
κάποιες ομάδες ανθρώπων, όμως 
μπορούμε κι εμείς να εφαρμόζουμε 
τις ίδιες πνευματικές αρχές σε δικές 
μας παρόμοιες περιστάσεις και να 
ζητάμε απ’ τον Θεό να επέμβει για 
χάρη μας, όπως έκανε και στις ζωές 
άλλων πιστών. 

Καθώς μελετάς τον Λόγο του 
Θεού, θα συσχετιστείς καλύτερα με 
τις υποσχέσεις Του και θα μάθεις να 
τις διεκδικείς μέσα απ’ τις προσευχές 
σου. Όταν το κάνεις αυτό, δείχνει ότι 
έχεις πίστη στον Λόγο Του. 

 
Περισσότερη αγάπη. Είναι δύσκολο 
να ακολουθήσεις την εντολή του 
Χριστού «αγάπα τον πλησίον 
σου σαν τον εαυτό σου»14 όταν οι 
«πλησίον» σου – εκείνοι με τους 
οποίους επικοινωνείς σε καθημερινή 
βάση – είναι μερικές φορές οι πιο 
δύσκολοι άνθρωποι να τα βρεις 
μαζί τους, πολύ περισσότερο δε 
να τους αγαπάς. Πού μπορείς να 
βρεις εκείνη τη «Χριστιανική χάρη» 
να παραβλέψεις ένα αυταρχικό 
αφεντικό, έναν ζηλιάρη συνάδελφο, 
τους θορυβώδεις παρτάκηδες στο 
διπλανό σπίτι ή και άλλα ακόμα 
χειρότερα; Πώς μαθαίνεις να αγαπάς 
όπως αγαπούσε και ο Ιησούς; Το 
μαθαίνεις καθώς έρχεσαι κοντύτερα 
στον Θεό μέσα απ’ τον Λόγο Του, 
ενώ το Άγιο Πνεύμα σε βοηθάει 
να έχεις περισσότερη κατανόηση, 
συμπόνια και ανεκτικότητα προς 
τους άλλους.15 ■

11. Ρωμαίους 12:2
12. Ρωμαίους 15:4
13. Ιωήλ 2:32, Ρωμαίους 10:13
14. Ματθαίου 22:39
15. Δείτε Γαλάτες 5:22-23
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ΠΛΉΡΉΣ  

έτους γιο της. «Έχει επίμονο πυρετό 
και βρογχίτιδα», μου είπε, «όμως γνω-
ρίζω πως αν προσευχηθείς γι’ αυτόν, θα 
θεραπευτεί!»

Έτσι, εκείνο το απόγευμα, πήγαμε 
όλοι μαζί στο απλοϊκό της σπίτι όπου 
ζούσε με τους γονείς της και τον μικρό 
της γιο, ο οποίος κείτονταν ήσυχος 
σε μια μικρή κούνια. Τον πήρε στα 
χέρια της και τον έφερε κοντά μας. 
Παρατήρησα πως οι φίλοι μου δεν ήταν 
ακριβώς σίγουροι για το τι να κάνουν, 
όμως δεν ήθελα να πληγώσω την πίστη 
της Σάρας, γι’ αυτό άρχισα να προσεύ-
χομαι για τον μικρό.

Είχα προσευχηθεί για θεραπεία κι 
άλλες φορές στο παρελθόν όμως μόνο 
για τον εαυτό μου. Καθώς ακούμπησα 
τα χέρια μου στο σώμα του εμπύρετου 
παιδιού, γνώριζα ότι χρειαζόταν ένα 
θαύμα. Άρχισα να εκλιπαρώ τη βοήθεια 
του Κυρίου και διεκδίκησα μερικά εδά-
φια τα οποία είχα απομνημονεύσει απ’ 
τη Βίβλο.

Όταν ανοίξαμε τα μάτια μας, το 
μικρό αγοράκι της Σάρας είχε κατέβει 
απ’ τα χέρια της μητέρας του και είχε 

αρχίσει να παίζει εδώ κι εκεί, όπως θα 
έκανε κι ένα φυσιολογικό παιδί ενός 
έτους με τέλεια υγεία. Δεν είχε πυρετό 
πια και η Σάρα είχε αρχίσει να ευχαρι-
στεί και να δοξάζει το Θεό.

Το μέρος που μέναμε, απείχε μισή 
ώρα περπάτημα πάνω στον λόφο, 
μακριά απ’ τα φώτα της πόλης και η 
ξαστεριά που υπήρχε εκείνη τη νύχτα, 
ήταν η πιο θεσπέσια που είχα δει ποτέ 
μου. Καθώς περπατούσα, συνομι-
λούσα με τον αγαπημένο μου Θεό και 
Τον ευχαριστούσα για το θαύμα που 
είχε κάνει και μου φάνηκε σαν να μου 
χαμογελά μέσα απ’ τις χιλιάδες μικρά 
αστεράκια ψηλά στον ουρανό. Εκεί 
και τότε, κατανόησα τη γυναίκα που 
είχε αγγίξει το άκρο του ιματίου Του. 
Όταν θεραπεύτηκε, ο Ιησούς της είπε: 
«Έχε θάρρος, κόρη μου· η πίστη σου σε 
έσωσε!»1

Η Ροσάνα Περέιρα είναι καθη-
γήτρια Αγγλικής και συγγρα-
φέας στο Ρίο ντε Τζανέιρο της 
Βραζιλίας και είναι μέλος της 
Διεθνούς Οικογένειας. ■1. Δείτε Ματθαίου 9:20-22

ΘΕΡΑΠΕΊΑ!

Από την Ροσάνα Περέιρα

Όταν ήμουν νεοκατήχητη 
στην πίστη, πέρασα λίγο καιρό 
στην περιοχή Νόβα Φράιμπουργκ, 
πάνω στα βουνά του Ρίο ντε Τζανέιρο, 
μαζί με άλλους δύο Χριστιανούς από-
στολους. Είναι μια όμορφη πόλη με 
Γερμανική και Ελβετική αρχιτεκτονική, 
φωλιασμένη ανάμεσα σε μερικά απ’ τα 
υψηλότερα βουνά της πολιτείας.

Συνηθίζαμε να συχνάζουμε στην 
κεντρική πλατεία και να συζητάμε με 
τους εκεί καταστηματάρχες. Μια νεαρή 
γυναίκα με το όνομα Σάρα, τράβηξε 
την προσοχή μου. Μόλις είχε σταμα-
τήσει να παίρνει ναρκωτικά και είχε 
τη Βίβλο της πάνω στο πάγκο, δίπλα 
στα πολύχρωμα μπρασελέ και περιδέ-
ραια. Μια φορά μου είπε: «Αυτό είναι 
το ξίφος μου τώρα» καθώς κράταγε τη 
Βίβλο. Η πίστη της ήταν τόσο ειλικρι-
νής που είχε ενδυναμώσει και τη δική 
μου. 

Μια μέρα, η Σάρα με ρώτησε αν θα 
μπορούσαμε να πάμε στο σπίτι της να 
προσευχηθούμε για τον μικρό ενός 
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Πριν μερικά χρόνια, κάτι μου 
έλεγε μέσα μου, ότι η σχέση μου με τη 
Βίβλο ήταν κάπως επιφανειακή. Αυτό 
με ξάφνιασε κάπως, μια και όλη μου 
τη ζωή, υπήρξα οπαδός της Βίβλου. 
Ήξερα πολλά εδάφια, ιστορίες και 
ερμηνείες απέξω κι ανακατωτά, όμως 
κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι υπήρ-
χαν πολλά πράγματα για τα οποία δεν 
είχα την παραμικρή ιδέα. 

Έτσι έκανα κάτι το οποίο δεν είχα 
ξανακάνει. Αποφάσισα να διαβάσω 
ολόκληρη τη Βίβλο, απ’ την αρχή μέχρι 
το τέλος. Χρησιμοποίησα μια εφαρ-
μογή στο κινητό μου σαν οδηγό και 
επίσης να μου υπενθυμίζει να ακο-
λουθώ ένα πρόγραμμα. Ανησυχούσα 
μήπως και τα παρατήσω, μόλις έφθανα 
σε κάποια  «δύσκολα» βιβλία και κεί-
μενα, έτσι ακολουθώντας ένα καθημε-
ρινό πρόγραμμα ανάγνωσης με βοή-
θησε να παραμείνω πιστή στο σχέδιο 
μου.

Μου αρέσει να ανακαλύπτω τη 
συμμετρία που υπάρχει ανάμεσα σε 
Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη 
και αντιλήφτηκα ότι η πρώτη είναι 
πολύ ουσιώδους σημασίας για να μπο-
ρέσει κάποιος να εκτιμήσει πραγ-
ματικά το μήνυμα της δεύτερης. 
Πολλά απ’ τα σπουδαία κηρύγματα 
και κείμενα στην Καινή διαθήκη, μας 
μεταδόθηκαν από άτομα που ήταν 

γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης και 
όραμά τους ήταν να αποδείξουν το 
γεγονός ότι ο Ιησούς ήταν η εκπλή-
ρωση των υποσχέσεων και των προφη-
τειών που περιείχε η Παλαιά Διαθήκη. 

Ο Θεός μας συναντά τον καθένα 
μας, εκεί που βρισκόμαστε στο οδοιπο-
ρικό μας μαζί Του. Η μελέτη του Λόγου 
Του είναι ένας απ’ τους καλύτερους 
τρόπους να Τον γνωρίσουμε καλύτερα 
και να Του επιτρέψουμε να φωτίσει την 
καρδιά μας και τη ζωή μας. Γνωρίζω 
πως είχα επιτρέψει σε πολλές άλλες 
φωνές να μιλάνε στην καρδιά μου – και 
πολλές απ’ αυτές ήταν καλές φωνές 
που αντηχούσαν την αλήθεια του Θεού, 
όμως δεν ήταν το ίδιο, όπως ο ίδιος Του 
ο Λόγος. 

Να μερικά πράγματα που με βοήθη-
σαν στη σχέση μου με τη Βίβλο: 

Προσπαθήστε να βρίσκεστε με 
άτομα, που έχουν πάθος με τη Βίβλο 
και, αυτό το πάθος τους, θα ωφελήσει 
κι εσάς τους ίδιους. Μερικά άτομα που 
γνωρίζω, τους αρέσει πολύ να διαβά-
ζουν τη Βίβλο και να ανακαλύπτουν 
νέες αλήθειες και επίσης ακούω και δια-
δικτυακές μεταδόσεις, από μερικούς 
σοβαρούς μελετητές της Βίβλου και 
αυτό με παροτρύνει να μεγαλώνω και 
να μαθαίνω περισσότερα για το τι θέλει 
να μου πει προσωπικά ο Θεός, μέσα απ’ 
αυτές τις σελίδες. 

Απλώς διαβάστε. Πάρτε τη Βίβλο 
σας και διαβάστε κάτι κάθε μέρα. 
Νόμιζα πως η μελέτη της Βίβλου ήταν 
κάτι πιο περίπλοκο. Νόμιζα πως χρεια-
ζόμουν κάποιο μεγαλόπνοο σχέδιο, ένα 
πρόγραμμα, να καταστρώσω κάποιες 
μελέτες, κτλ. Αν και όλα αυτά βοηθάνε, 
αν όμως δεν τα έχετε προσιτά, διαβά-
στε τη Βίβλο όπως και να έχει. Μερικές 
Βίβλοι έχουν μια σύντομη εισαγωγή 
στην αρχή κάθε βιβλίου, με σκοπό να 
σας βοηθήσουν να κατανοήσετε κάπως 
καλύτερα τον συγγραφέα του και το 
κοινό που απευθύνονταν.

Αν φθάσετε σε ένα κείμενο που δεν 
το καταλαβαίνετε, ρωτήστε έναν φίλο ή 
μέντορα που γνωρίζει περισσότερα για 
τις Γραφές ή ψάξτε για μια ερμηνεία ή 
μια πηγή μελέτης στο ίντερνετ.

Μη σταματάτε. Πρόκειται περί μιας 
μακροχρόνιας σχέσης. Κάντε καθημε-
ρινή συνήθεια να ανοίγετε το βιβλίο, 
να διαβάζετε, να το μελετάτε και να το 
αφήνετε να εισχωρήσει βαθειά στον νου 
σας και την καρδιά σας. 

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. ■

ΈΧΈΙ ΝΑ 
ΚΑΝΈΙ ΜΈ 
ΤΗ ΒΙΒΛΟ
Από την 
Μαρί Αλβέρο
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ΤΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΊΟ ΜΟΥ
Τον τελευταίο καιρό προ-
σπαθώ να διαβάζω περισσό-
τερο τη Βίβλο μου. Αν και στο 
παρελθόν την είχα διαβάσει απ’ την 
αρχή μέχρι το τέλος, κάτι με ενέπνευσε 
να την διαβάζω ξανά σε καθημερινή 
βάση.

Ήταν ο Ελβετικός σουγιάς τσέπης 
που έχω.

Κάθε βράδυ πριν πέσω για ύπνο, 
βάζω τον Ελβετικό σουγιά μου, το 
πορτοφόλι μου και το κινητό μου, 
δίπλα στη Βίβλο μου πάνω στο 
κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι μου και 
ένα βράδυ, άρχισα να κάνω διάφο-
ρες σκέψεις για τις ομοιότητες που 
είχαν όλα αυτά μεταξύ τους.

Χρησιμοποιώ τον σουγιά μου καθη-
μερινά και μερικές φορές και περισσό-
τερο από μια φορά. Είναι μαζί μαχαίρι, 
πριονάκι, ψαλίδι, ανοιχτήρι για φελ-
λούς, για κονσέρβες και πολλά άλλα. 
Μερικά απ’ αυτά, όπως το μικρό του 

Από τον Κρις Μιζράνι

μαχαίρι, το χρησιμοποιώ σχεδόν κάθε 
μέρα, ενώ τα άλλα μέρη του, τα χρησι-
μοποιώ κάπως σπάνια. Είναι όλα τους 
ποιοτικά εργαλεία, έχουν εγγύηση για 
μια ζωή και όποτε τα έχω χρειαστεί με 
βγάζουν ασπροπρόσωπο.

Η Βίβλος είναι γεμάτη από εργα-
λεία, έτοιμα για χρήση και πολλά απ’ 
αυτά τα έχω αφήσει κάπως «στην 
άκρη», αχρησιμοποίητα ή ακόμα και 
ξεχασμένα για κάποιο καιρό. Όχι πως 
πριν δεν γνώριζα την αξία τους, όμως 
αυτή η απλή αναλογία μεταξύ Βίβλου 
και Ελβετικού σουγιά, με βοήθησε να 
ανακαλύψω ξανά, τη χαρά της μελέ-
της, ακόμα και όταν η μελέτη αυτή δεν 
είναι και τόσο εύκολη. 

Ο Ελβετικός σουγιάς τσέπης χρειά-
ζεται καθάρισμα, λάδωμα και ακόνι-
σμα για να κρατηθεί σε βέλτιστη κατά-
σταση. Με τον ίδιο τρόπο, η γνώση 
μας όσον αφορά τη Βίβλο, χρειάζεται 
συνεχή αναβάθμιση, ανανέωση και, 
πάνω απ’ όλα, χρήση. 

Όταν αρχίζω να διαβάζω κάποιο 
κείμενο, το σκέφτομαι λες και χρη-
σιμοποιώ κάποιο άλλο εξάρτημα απ’ 

1. Δείτε Κορινθίους Β’ 10:5
2. Δείτε Εκκλησιαστής 4:12
3. Δείτε Εβραίους 4:12

τον Ελβετικό σουγιά τσέπης και κάνω 
σίγουρο ώστε να είναι ακονισμένο και 
έτοιμο για χρήση. Θέλω να εμπιστεύο-
μαι την κάθε υπόσχεση όπως εμπιστεύ-
ομαι και τα εργαλεία αυτά.

Είτε χρειάζεται να κόψω ένα κλαρί 
που με εμποδίζει1 είτε να περάσω 
σιγά-σιγά ένα σχοινί για να επισκευ-
άσω κάτι,2 έχω τα εργαλεία που χρει-
άζομαι. Αν πρέπει να ψαλιδίσω κάτι 
που προεξέχει ή να διαχωρίσω σωστά 
κάποιο υλικό,3 έχω τα εργαλεία που 
χρειάζομαι.

Προσεύχομαι πως καθώς περνάει 
ο καιρός, η Βίβλος θα γίνεται όλο και 
περισσότερο μέρος της ύπαρξής μου 
και πως θα την χρησιμοποιώ σε όλη 
της την πληρότητα, όπως ήταν πρό-
θεση και του Πρωτομάστορα για να 
κάνουμε εμείς. 

Έχει επίσης και αιώνια εγγύηση.

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

Ο Ιησούς μπορεί να συγχωρέσει όλες 
τις αμαρτίες σου και να σου δώσει 
ένα νέο ξεκίνημα μέσα απ’ τη δική 
Του ζωή, αγάπη και Πνεύμα και την 
ενέργεια που θα εκκολαφτεί και θα 
ανθίσει μέσα σου. Απλά άνοιξε την 
καρδιά σου και πες:

Ιησού, Σε δέχομαι σαν Κύριό μου και 
Σωτήρα μου. Σε παρακαλώ συγχώρεσε 
τα σφάλματά μου και βοήθησέ με να 
κάνω μια νέα αρχή. Σε παρακαλώ γέμισέ 
με, με το δικό Σου Πνεύμα και τη ζωή. 
Θέλω να πιστεύω σε Σένα και να Σε 
εμπιστεύομαι, καθώς επίσης και να Σε 
αγαπώ. Σε παρακαλώ βοήθησέ με στους 
τομείς που νοιώθω ότι έχω ελλείψεις.           

Αμήν.
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Από τον Ιησού με Αγάπη

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΜΟΥ

1. Δείτε Εφεσσίους 3:20

Οι νίκες, οι μάχες, οι θρίαμβοι, οι δοκιμασίες, τα προβλήματα και τα εμπόδια που 
αντιμετωπίζεις, είναι όλα μέρος της ζωής. Ο καθένας αντιμετωπίζει προβλήματα, όμως Εγώ 
είμαι η απάντηση και για κάθε πρόβλημα υπάρχει πάντα μια λύση, ή και πολλές λύσεις. Για 
κάθε αγώνα, υπάρχει πάντα ένα μάθημα και μια νίκη. Για κάθε δοκιμασία, υπάρχει πάντα 
μια ιστορία νίκης. Καθώς οι οπαδοί Μου απευθύνονται σε Μένα και στηρίζονται πάνω 
Μου και Με επικαλούνται, Εγώ δεν θα τους αφήσω μόνους, θα τους απαντώ και θα τους 
προμηθεύω.

Εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος και μπορώ να κάνω πολύ περισσό-
τερα απ’ ό,τι Μου ζητάτε και πολύ περισσότερα απ’ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε!1

Γι’ αυτό εμπιστευτείτε την κάθε σας έγνοια σε Μένα και αφήστε Εμένα να σας βοηθήσω να 
μεταφέρετε το φορτίο. Αφιερώστε Μου χρόνο καθημερινά – χρόνο να έλθετε στην παρου-
σία Μου, να αναζητήσετε το πρόσωπό Μου και να Μου επιτρέψετε να σας γεμίσω με τη 
δική Μου ειρήνη.


