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Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή  Α Π Ό  ΤΌ Ν  Ε Κ ΔΌΤ Ή
h καλύτερη επένδυση

Πριν λίγο καιρό, διάβασα ένα γνωμικό που αποδίδεται στον Κομφούκιο και ται-
ριάζει με το θέμα αυτού του τεύχους. Έχει να κάνει με το θέμα της επένδυσης σε 
ανθρώπους και τη σημασία της μάθησης: «Εάν το σχέδιό σας είναι για μια χρο-
νιά, τότε φυτέψτε ρύζι. Αν είναι για δέκα χρόνια, τότε φυτέψτε δένδρα. Αν όμως 
είναι για εκατό χρόνια, τότε εκπαιδεύστε ανθρώπους». 

Όμως λίγο πιο μετά και ενώ συνέχιζα την έρευνά μου στο ίντερνετ, είδα ότι 
το ίντερνετ έκανε λάθος, επειδή το γνωμικό αυτό στην ουσία αποδίδεται σε 
έναν άλλο Κινέζο φιλόσοφο με το όνομα Γκουάν Ζονγκ. Η ακριβής μετάφραση 
διαφέρει λιγάκι, όμως το γενικό νόημα είναι το ίδιο και προτιμώ την πιο πάνω 
μεστή έκδοσή του.

Τους τελευταίους 18 μήνες και λίγο παραπάνω, ο κόσμος μας έχει βιώσει μια 
πανδημία, πρωτοφανή και πρωτόγνωρη τα τελευταία 100 χρόνια. Εκατομμύρια 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί περισσότεροι έχασαν την περιουσία 
τους ή υπέφεραν τεράστια αναστάτωση. Ακόμα και για εκείνους από εμάς που 
δεν υποφέραμε και τόσο πολύ, είχαμε αρκετό χρόνο και την ευκαιρία να αναλο-
γιστούμε τα πράγματα και ίσως να εστιαστούμε ξανά σ’ εκείνα τα πράγματα που 
αληθινά αξίζουν στη ζωή. 

Για παράδειγμα πολλοί γονείς είχαν την ευκαιρία να επανασυνδεθούν με 
τα παιδιά τους, τη μόρφωσή τους και την ανατροφή τους καθώς τα σχολεία 
σε πολλές χώρες, έκλεισαν για μία, ίσως και δύο ίσως και περισσότερες φορές. 
Εγώ προσωπικά έπρεπε να φρεσκαριστώ σε αρκετά θέματα  όπως τη διαίρεση 
με δεκαδικούς, τη θερμοκρασία διαφόρων σωμάτων στο ηλιακό σύστημα και 
εκείνη την περίπτωση του Καίσαρα που ανέλαβε τη γονική ανατροφή ενός 
παιδιού που είχε με την Κλεοπάτρα. Όπως κάνει νύξη και το παραπάνω γνω-
μικό που σας ανέφερα, αυτό έδωσε ζωή στη σημασία της δια βίου μάθησης και 
μιας μάθησης που μπορεί να αποδίδει θετικά αποτελέσματα πολύ μετά αφότου 
φύγουμε απ’ τις σχολικές αίθουσες. 

Αν και νομίζω ότι το γνωμικό του Γκουάν Ζονγκ περιέχει αρκετή αλήθεια, 
θεωρώ πως από μόνο του δεν αρκεί, επειδή υπάρχει μια ακόμα καλύτερη επέν-
δυση, που έχει να κάνει με τους ίδιους τους ανθρώπους σε κάθε εποχή. Είναι η 
επένδυση εκείνη, που έχει να κάνει με τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων, 
με το να τους ακούμε, να τους καταλαβαίνουμε και να τους παρηγορούμε και – 
πάνω απ’ όλα – να τους γνωρίζουμε τον Ιησού, Εκείνον που μπορεί να συγχω-
ρέσει το παρελθόν τους, να μεταμορφώσει το παρόν τους, να φωτίσει το μέλλον 
τους και να τους εγγυηθεί ένα μέλλον με αιώνια χαρά, εκπλήρωση και ειρήνη.  

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.
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Στη διάρκεια ενός εβδο-
μαδιαίου τεστ ορθογραφίας 
με την πρώτη δημοτικού, 
παρατήρησα πως μια απ’ τις 
μαθήτριές μου, η Σίντυ, δεν είχε 
γράψει τίποτα πάνω στη κόλλα 
διαγωνίσματος. «Δεν μπορώ να 
θυμηθώ καμία απάντηση!» μου είπε 
κλαίγοντας. Την πήρα απ’ το χέρι, 
βγήκαμε απ’ την αίθουσα και της 
είπα να πάρει μερικές βαθιές ανάσες. 
Επανέλαβα μαζί της την προφορά των 
λέξεων που τους είχα διδάξει εκείνη 
τη βδομάδα. Με λίγη καθοδήγηση και 
ενθάρρυνση, επέστρεψε στο θρανίο 
της και κατάφερε να θυμηθεί δύο 
απ’ τις οκτώ λέξεις ορθογραφίας. 
Ένοιωσε κάποια ανακούφιση αφού 
μπόρεσε και θυμήθηκε έστω κι αυτές, 
όμως η εμπειρία εκείνη φάνηκε ότι 
είχε κλονίσει την αυτοπεποίθησή της 
αρκετά.

Εκείνο το βράδυ αφότου πήγα 
σπίτι, κάθισα για να περάσω στο 
σημειωματάριό μου τους βαθμούς 
των παιδιών και έφθασα και στο 
όνομα της Σίντυ. Θυμήθηκα ξανά 
εκείνο το στενάχωρο βλέμμα της 
και ένοιωσα μέσα απ’ το δικό της 
βλέμμα να εκφράζεται η δική μου 
αμηχανία. Είχα μελετήσει βιβλία 

Από την Έλσα Σικρόφσκι

να μάθουν κάτι.
Το να μαθαίνουμε απ’ τα λάθη, 

μπορεί να αποβεί μια οδυνηρή διαδι-
κασία, είτε είσαι στην πρώτη δημοτι-
κού, είτε διδάσκεις για πρώτη χρονιά, 
όμως οι δυσκολίες αυτές είναι που 
μας βοηθάνε όλους μας να ωριμά-
σουμε. Με τον καιρό, η Σίντυ μπο-
ρούσε να θυμάται το λεξιλόγιο και να 
γράφει κάποιο τεστ χωρίς να πανικο-
βάλλεται όταν ξεχνούσε κάποια λέξη. 
Κατάλαβε ότι το τεστ ορθογραφίας 
την βοηθούσε να δει με ποιες λέξεις 
έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο και 
ποιες λέξεις είχε μάθει αρκετά καλά. 
Και αν κι εγώ συνέχιζα να κάνω λάθη 
στον τρόπο που δίδασκα, όμως μέσα 
απ’ αυτά τα λάθη, αποκτούσα περισ-
σότερη αυτοπεποίθηση και μάθαινα 
τρόπους να αντιμετωπίσω τις ποικί-
λες καταστάσεις που παρουσιάζονταν 
μέσα στην αίθουσα. Χρειάστηκε ένα 
εξάχρονο κοριτσάκι να μου δείξει ότι 
έπρεπε να ξεπεράσω τις δυσκολίες της 
ανάπτυξης, ώστε να προσεγγίσω τον 
στόχο που ήθελα.

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

που είχαν να κάνουν με παιδαγωγική 
διδασκαλία και είχα συζητήσει τις 
προκλήσεις που αντιμετώπιζα με τους 
συναδέλφους μου. Κι όμως μετά απ’ 
όλα αυτά, δεν είχα καταφέρει να κάνω 
αρκετή πρόοδο στις ικανότητές μου 
να διδάσκω. Περίμενα με προσμονή 
να περάσουν οι λίγοι μήνες που θα 
τελείωνα την πρώτη μου χρονιά σαν 
δασκάλα, όμως ένοιωθα πως κάπου 
είχα κολλήσει. Όπως και να ‘χει, η 
Σίντυ κι εγώ, είχαμε κάτι κοινό: Το να 
τα παρατήσουμε δεν ήταν μια βιώσιμη 
επιλογή!

Τους υπόλοιπους μήνες του σχο-
λείου, ένοιωσα πως η Σίντυ κι εγώ, 
ήμασταν σαν συνοδοιπόροι. Κάθε βδο-
μάδα την ενθάρρυνα όταν αγχωνό-
ταν που δεν μπορούσε να θυμηθεί πώς 
να τα καταφέρει στην ορθογραφία. 
Βλέποντάς την να αγωνίζεται με απο-
φασιστικότητα μέσα από τις ανησυ-
χίες της να ολοκληρώσει τα εβδομαδι-
αία διαγωνίσματα, έδινε και σε μένα το 
κουράγιο να συνεχίσω να προσπαθώ 
να αναζητώ λύσεις στα διδακτικά μου 
προβλήματα με την τάξη. Κάθε φορά 
που εκείνα τα μικρά προσωπάκια με 
κοιτούσαν γεμάτα αμηχανία και βαρε-
μάρα, αντιλαμβανόμουν πως έπρεπε 
να αλλάξω τον τρόπο που τα δίδασκα 

ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ
στη μάθηση 
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Η ζωή συχνά παρομοιάζε-
ται σαν ένα σχολείο και αυτός 
είναι ένας καλός παραλληλισμός. Ο 
Θεός επιτρέπει να συμβούν όλων των 
ειδών οι καταστάσεις για να μας δοκι-
μάσει και να δει πώς θα αντιδράσουμε 
σ’ αυτές, να μας διδάξει μαθήματα και 
να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε 
πνευματικά. Επιθυμία Του είναι, μέσα 
απ’ όλες αυτές τις καταστάσεις, να δεί-
ξουμε κι εμείς θέληση, να αφομοιώ-
σουμε τα μαθήματα, να μάθουμε απ’ 
αυτά και να ζήσουμε στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων μας. Με λίγα λόγια, οι 
δοκιμασίες της ζωής είναι σχεδιασμέ-
νες απ’ Αυτόν στο να μας βοηθήσουν 
να γίνουμε αυτό που Αυτός γνωρίζει 
ό,τι μπορούμε να γίνουμε.

Ένα απ’ τα πράγματα που χρησιμο-
ποιεί ο Θεός για να μας ωθήσει, είτε 
το πιστεύετε είτε όχι, είναι οι αδυνα-
μίες μας, επειδή ο καθένας από μας, 
έχει και τις δικές του. Ο Θεός επι-
τρέπει τις αδυναμίες για διάφορους 
λόγους, σύμφωνα με αυτό που γνω-
ρίζει ότι χρειάζεται ο καθένας μας και 
είναι το καλύτερο για μας. Ανάμεσα 
σε όλα αυτά που μας διδάσκουν είναι 
η ταπεινότητα, η υπομονή και κάποιες 
άλλες αρετές. Επίσης μας μαθαίνουν 
τη δύναμη της προσευχής, επειδή μας 
βοηθάνε να έρθουμε κοντύτερα στον 
Θεό και να μάθουμε να εξαρτόμαστε 
περισσότερο απ’ Αυτόν. Οι δικές μας 
αδυναμίες,  μας βοηθάνε επίσης να 
κατανοούμε καλύτερα τους άλλους, 
με αποτέλεσμα να μπορούμε να τους 
βοηθήσουμε ενθαρρύνοντάς τους με 

τα προβλήματα και τις δοκιμασίες που 
αντιμετωπίζουν. 

Οι αδυναμίες μας έχουν σκοπό να 
μας βοηθάνε και αυτό κάνουν την κάθε 
φορά που εμείς μαθαίνουμε απ’ αυτές. 
Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρί-
σουμε ότι υφίσταται κάποιο πρόβλημα 
και το επόμενο βήμα είναι να απο-
φασίσουμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό, 
ώστε με τη βοήθεια του Θεού να ξεπε-
ράσουμε την αδυναμία αυτή. Μόλις 
κάνετε αυτά τα δύο βήματα, θα σας 
είναι ευκολότερο να αναγνωρίζετε το 

Προσωπικές 
Αδυναμίες

Από την Μαρία Φοντέϊν

πρόβλημα όταν αυτό ανακύπτει — 
και εκεί βρίσκεται και η δοκιμασία. 
Θα αντισταθείτε στον πειρασμό ή θα 
ενδώσετε σ’ αυτόν; Και αν πάρετε την 
απόφαση να αντισταθείτε, θα βάλετε 
τα δυνατά σας ώστε να το ξεπεράσετε 
με τη δική σας δύναμη ή θα στραφείτε 
στον Θεό για βοήθεια;

Βέβαια, το σωστό είναι να αποφα-
σίσετε να αντισταθείτε και η έξυπνη 
κίνηση είναι να ζητήσετε απ’ τον Θεό 

Ξεπερνώντας 

1. Ματθαίου 19:26
2. Ιερεμία 32:27
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σας διευκολύνει σε σημείο που να 
σας δώσει τις απαντήσεις σε ένα τεστ 
εκ των προτέρων. Αυτό δεν θα ήταν 
τεστ. Στην πραγματικότητα, η υπερί-
σχυση ενάντια σε σοβαρές ή μακρο-
χρόνιες αδυναμίες, σπάνια γίνεται με 
ένα και μοναδικό τεστ. Είναι μάλ-
λον σαν μια σειρά μαθημάτων. Ο 
μαθητής που θέλει να αριστεύσει σε 
κάποιο θέμα, θα πρέπει να μελετήσει 
σκληρά και να εξασκηθεί επανειλημ-
μένα, διαγωνιζόμενος συχνά σε μια 
σειρά από τεστ πριν έλθει η ώρα για 
το τελικό τεστ. Όμως αφότου περάσει 
το μάθημα, δεν θα χρειάζεται πια να 
υποβληθεί πάλι στις ίδιες ασκήσεις ή 
να επαναλάβει τα ίδια τεστ. Θα έχει 
μάθει καλά όσα πρέπει να μάθει, με 
αποτέλεσμα να μην χρειάζεται άλλα 
τεστ. Προβιβάζεται απ’ αυτή την τάξη 
ή αυτό το επίπεδο και πηγαίνει στο 
επόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και στο 
σχολείο της ζωής. 

Αφότου έχετε μελετήσει  και περά-
σατε κάποιο μάθημα, ο Θεός δεν θα 
χρειαστεί να συνεχίσει να σας δίνει τα 
ίδια τεστ ξανά και ξανά.  Ίσως περιστα-
σιακά να σας κάνει ένα κουίζ για να δει 
τι θυμάστε, αν όμως έχετε περάσει το 
μάθημα και έχετε βάλει βαθειά μέσα 
σας αυτά που μάθατε, τότε το επανα-
ληπτικό κουίζ δεν θα σας φανεί και 
τόσο δύσκολο ή απαιτητικό όπως το 
πρωταρχικό τεστ — μπορεί όμως και 
να είναι με αρκετή δυσκολία κάποιες 
φορές, τόση όση για να σας αφυπνίσει 
κάπως και να βελτιώσει στις δεξιότη-
τές σας. 

Αφότου κάνατε αρκετή πρόοδο, 

ώστε να ξεπεράσετε κάποια αδυναμία, 
τότε θα μπορεί να σας διδάξει κι άλλα 
πράγματα ή να σας κάνει πιο δυνατούς 
σε κάποιους άλλους τομείς. Όταν προ-
βιβάζεστε απ’ τη μια τάξη στην άλλη, 
οι εργασίες στην επόμενη τάξη συνή-
θως είναι πιο δύσκολες, όμως θα έχετε 
αποκτήσει εκείνες τις νέες ικανότητες, 
που θα σας βοηθήσουν να ανταπο-
κριθείτε στις νέες προκλήσεις και θα 
συνεχίσετε να κάνετε πρόοδο. 

Δεν έχει σημασία αν το τεστ είναι 
εύκολο ή δύσκολο. Αυτό που έχει 
σημασία για τον Θεό, είναι η δική σας 
προθυμία να αποδεχθείτε το κάθε τεστ 
όπως παρουσιάζεται και να εμπιστευ-
θείτε τον Θεό, για το ότι Αυτός γνωρί-
ζει τι κάνει όταν σας δίνει μια δοκιμα-
σία. Σας καταλαβαίνει και κατανοεί το 
τι χρειάζεστε για να μεγαλώσετε πνευ-
ματικά. Κατανοεί αυτό που χρειάζεται 
το πνεύμα σας και γνωρίζει πώς να το 
θρέψει και να το ενδυναμώσει. 

Γι’ αυτό λοιπόν, την επόμενη φορά 
που θα βρεθείτε αντιμέτωποι με 
κάποια προσωπική αδυναμία, αντί να 
ενδώσετε σ’ αυτήν ή να δυσανασχετή-
σετε με τις δυσκολίες της ζωής, δείτε 
την αδυναμία αυτή, σαν μια πρόκληση. 
Επιλέξτε να μάθετε απ’ αυτήν και πολύ 
σύντομα θα αρχίσετε να αριστεύετε 
στο σχολείο της ζωής. 

 
Η Μαρία Φοντέϊν και ο σύζυ-
γός της, ο Πήτερ Άμστερνταμ, 
είναι διευθύνοντες της 
Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας 
πίστης. ■

να σας βοηθήσει, επειδή ο Θεός μπορεί 
και καταφέρνει το ανθρωπίνως αδύ-
νατο. Η Βίβλος είναι γεμάτη από υπο-
σχέσεις πάνω σ’ αυτό το θέμα, υποσχέ-
σεις όπως, «Για τους ανθρώπους αυτό 
είναι αδύνατον, για τον Θεό, όμως, όλα 
είναι δυνατά»1, και «Εγώ είμαι ο Κύριος 
ο Θεός κάθε σάρκας· υπάρχει κάποιο 
πράγμα δύσκολο σε Μένα;»2 Ο Θεός 
θέλει να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε 
τις αδυναμίες σας και μπορεί να σας 
βοηθήσει αν Του το ζητήσετε κι εσείς. 

Θα σας βοηθήσει, όμως δεν θα 

Στο σχολείο, διδάσκεστε ένα μάθημα 
και κατόπιν δίνετε το τεστ. Στη ζωή, σας 
δίνεται ένα τεστ που σας διδάσκει ένα 
μάθημα. — Τομ Μποντέτ (γεννημένος 
το 1955)Ξεπερνώντας 
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ΤΟ   ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
ΤΟΥ   ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ
Ο πιο αγαπημένος μου σιδη-
ρόδρομος στον κόσμο είναι 
εκείνος στην Αυστραλία 
με την επωνυμία Ίντιαν 
Πασίφικ. Ο σιδηρόδρομος αυτός 
ξεκινάει απ’ το Σύδνεϋ στην ανατο-
λική ακτή και καταλήγει στο Περθ στη 
δυτική ακτή, διασχίζει όλη την ήπειρο 
και ενώνει δύο ωκεανούς, τον Ειρηνικό 
και τον Ινδικό. Καλύπτει μια απόσταση 
4.352 χιλιομέτρων και περνά μέσα από 
τρεις χρονικές ζώνες – δηλαδή πάει πιο 
μακριά απ’ ό,τι απ’ το Λονδίνο στην 
Κωνσταντινούπολη.

Τις περισσότερες απ’ τις 65 ώρες 
που διαρκεί το ταξίδι του, το τραίνο 
ταξιδεύει μέσα από μερικά απ’ τα πιο 
κακοτράχαλα και έρημα τοπία στον 

κόσμο. Ένα μέρος του διασχίζει την 
πεδιάδα Νούλαρμπορ, πού είναι σαν 
σεληνιακό τοπίο, χωρίς δένδρα και έχει 
το χρώμα του πιπεριού καγιέν. Η λέξη 
«Νούλαρμπορ» βγαίνει απ’ τη Λατινική 
λέξη nullus arbor, που σημαίνει «χωρίς 
δένδρα». Δεν υπάρχει τίποτα άλλο 
εκτός από ξερή, άγονη ασβεστολιθική 
γη, γύρω απ’ τις γραμμές του τραίνου 
και διαρκεί λες και δεν υπάρχει τέλος 
στον ορίζοντα. Στη διαδρομή υπάρχει 
και μια ευθεία 478 χιλιομέτρων, χωρίς 

καν μια στροφή σε όλο της το μήκος 
και είναι η μακρύτερη ευθεία σιδηρο-
δρομική γραμμή στον κόσμο.

Μετά από ένα φαινομενικά ατε-
λείωτο ταξίδι, το τραίνο προσεγγίζει 
τον τελικό του προορισμό – την πόλη 
του Περθ. Νοιώθεις λες και φτάνεις 
σε έναν άλλο κόσμο. Ο πλούτος της 
πόλης, οι όμορφοι δρόμοι, τα γυαλι-
στερά κτίρια, τα πάρκα και τα ανοικτά 
μέρη, ο όμορφος ποταμός που χύνεται 
στη θάλασσα – σε φέρνουν σε σημείο 
που σου είναι δύσκολο να πιστέ-
ψεις πως πριν λίγο το μόνο που έβλε-
πες ήταν σκόνη και θάμνοι παντού. 
Φτάνουμε σε μια λαμπερή νέα πόλη, 
αφού πρώτα περάσουμε μέσα από ένα 
τεράστιο και ατέλειωτο κενό. 

Πόσο μοιάζει με το οδοιπορικό του 
Χριστιανού! Σαν ένας προσκυνητής 
που περνά μέσα απ’ αυτό τον παροδικό 
κόσμο, ο πιο αποτελεσματικός δρό-
μος είναι να τον ταξιδέψει πάνω στο 
μονοπάτι που έχει ετοιμάσει ο Θεός γι’ 
αυτόν, όπως ακριβώς το τραίνο ταξι-
δεύει πάνω στη σιδηροδρομική ευθεία 
γραμμή που υπάρχει γι’ αυτό. Με τη 
βοήθεια του Πνεύματος του Θεού, 
μπορούμε να περάσουμε μέσα απ’ την 
έρημο αυτού του κόσμου, έχοντας 
μέσα μας την ειρήνη και την παρηγο-
ριά που μας δίνει Αυτός. 

Μια απαστράπτουσα νέα πόλη μας 
προσμένει στο τέλος του οδοιπορικού 
μας – μια πόλη που δεν είναι κτισμένη 
απ’ τους ανθρώπους, αλλά απ’ τον Ίδιο 
τον Θεό, τον Δημιουργό. Όπως περι-
γράφεται και στην Αποκάλυψη κεφά-
λαιο 21, είναι μια πόλη που παρόμοιά 
της δεν υπάρχει πουθενά πάνω στη γη 
και είναι προετοιμασμένη για τα δικά 
Του παιδιά που Τον αγαπάνε και διαμέ-
νουν μέσα στην αγάπη Του. Μια πόλη 
σε αντίθεση με τις άλλες ανθρώπι-
νες πόλεις, επειδή στη δική Του πόλη 
ενδημεί η καλοσύνη και δεν υπάρχει 
χώρος για το κακό. Μια πόλη όπου θα 
είμαστε χωρίς τον καύσωνα, τη σκόνη 
και τα αγκάθια αυτού του κόσμου. 
«Όπου οι θλίψεις του παρελθόντος θα 

έχουν λησμονηθεί … και δεν θα υπάρ-
χει μνήμη των προηγούμενων».1

Έτσι λοιπόν, ας ταξιδεύουμε στο 
μονοπάτι που έχει σκιαγραφήσει ο 
Θεός για εμάς, απολαμβάνοντας 
το οδοιπορικό και γνωρίζοντας ότι 
Αυτός είναι μαζί μας ό,τι και να συμ-
βεί και ότι Αυτός θα μας βοηθήσει να 
φθάσουμε στον επουράνιο προορι-
σμό μας σώοι και αβλαβείς. 

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

Από τον Ουντέϊ Πωλ 

1. Ησαΐα 65:16-17
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Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

«Ο κόσμος είναι τόσο 
γεμάτος από διάφορα πράγ-
ματα που είμαι σίγουρος ότι αυτό 
θα πρέπει να μας κάνει όλους μας 
χαρούμενους λες και είμαστε βασι-
λιάδες». Αυτό το γνωμικό, που μας 
προσκαλεί σε έναν κόσμο για εξε-
ρεύνηση, γράφτηκε απ’ τον Ρόμπερτ 
Λούις Στήβενσον στο «Ένας Παιδικός 
Κήπος από Εδάφια» και, όταν ήμουν 
μικρή, συχνά μου το ανέφερε ο πατέ-
ρας μου. Βλέπετε ο ίδιος, είχε μια 
ακόρεστη περιέργεια για μάθηση και 
καθώς μεγάλωνα, σωροί από βιβλία 
συνέχιζαν να γεμίζουν το κάθε 
ράφι και γωνιά στο σπίτι μας. Εάν 
θέλαμε να μάθουμε για κάτι, παίρ-
ναμε βιβλία και διαβάζαμε γι’ αυτό 
ή ρωτούσαμε ανθρώπους που γνώ-
ριζαν για το θέμα που ερευνούσαμε. 
Εκτός απ’ τα βιβλία υπήρχαν και 
όλων των ειδών τέχνες για τις οποίες 
δείχναμε ενδιαφέρον – υφαντουργία, 
γνέσιμο και βαφή μαλλιού, εργα-
σίες με ξύλο και δέρμα, καλλιγραφία, 
πλέξιμο, κέντημα και αμέτρητα άλλα 
θέματα. 

Όταν γυρίσαμε σπίτι απ’ τη 

Από την Σάλι Γκαρσία

θάλασσα όπου είχαμε πάει για πρώτη 
φορά και είχαμε μαζέψει μερικά 
όστρακα, ήμουν περίεργη να μάθω τα 
ονόματά τους και να τα ξεχωρίσω σύμ-
φωνα με το σχήμα του καθενός. Πολύ 
σύντομα είχαμε αρχίσει να γράφουμε σε 
εμπόρους που ασχολούντο με όστρακα 
και αγοράζαμε δείγματα από κάθε 
θάλασσα της γης. Ενταχθήκαμε σε μια 
λέσχη όπου συναντιόμασταν μια φορά 
τον μήνα για να ταυτοποιήσουμε, να 
ανταλλάξουμε και να μοιραστούμε τις 
συλλογές μας. Ήταν μια εμπλουτιστική 
εμπειρία για μια νέα κοπέλα όπως εγώ 
και είδα πόσα πολλά μπορούσα να 
μάθω με το να ακούω και να συναλ-
λάσσομαι με άλλους που γνώριζαν 
περισσότερα πράγματα από μένα.

Η χαρά της μάθησης είναι το 
μυστικό που κάνει τη ζωή μου μια περι-
πέτεια. Προσπαθώ να θυμάμαι τη νου-
θεσία του Μπιλ Νάις που έλεγε να 
είμαστε πάντα πρόθυμοι να πιάνουμε 
συζήτηση με ξένους: «Ο καθένας που 
συναντάτε, γνωρίζει κάτι που δεν το 
γνωρίζετε εσείς» έλεγε. 

Πρόσφατα συζητούσα με μία φίλη 
που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του 
στήθους. Έκανε μια σειρά από ιατρικές 
εξετάσεις πριν αρχίσει να κάνει χημειο- 
θεραπείες. Μου έλεγε για όλα εκείνα 
τα άτομα που συναντά στις αίθουσες 

1. Κορινθίους Β’ 1:4
2. Δείτε Ιωάννη 14:26, 16:13.
3. Δείτε Λουκά 10:38-42.

αναμονής των ιατρικών κέντρων και 
τις ευκαιρίες που έχει να τους δώσει 
λίγη ενθάρρυνση και να φυτέψει 
σπόρους πίστης στην καρδιά τους. 
Αν και νοιώθει κάπως κλονισμένη 
απ’ τη σοβαρότητα της κατάστασής 
της, παρ’ όλα αυτά, δείχνει έτοιμη 
να μάθει απ’ την όλη διαδικασία και 
προσβλέπει στην κάθε ευκαιρία να 
κάνει πράξη αυτό που λέει η Βίβλος: 
«Παρηγορούμε εκείνους που έχουν 
δυσκολίες με την παρηγοριά που και 
εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε απ’ τον 
Θεό».1 Θαυμάζω την πίστη της και το 
κουράγιο της και ελπίζω να μπορέσω 
να μάθω απ’ αυτήν.

Συχνά ο Ιησούς αποκαλείτο Ραββί, 
που σημαίνει δάσκαλος και υποσχέ-
θηκε ότι το Άγιο Πνεύμα θα δίδασκε 
κι εμάς επίσης.2 Μας δίνει σοφία και 
διορατικότητα σε κάθε εμπειρία και 
κατάσταση, απ’ τις πιο φαινομενικά 
ασήμαντες φαινομενικά μέχρι και τις 
πιο υπερβατικές. Η αληθινή χαρά της 
μάθησης είναι να καθόμαστε κοντά 
Του και να μαθαίνουμε απ’ Αυτόν.3

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

Από τον Ουντέϊ Πωλ 
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ΠΏΣ γίνεται 
ΠΡΌΌΔΌΣ

Σημεία για συλλογισμό

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι 
να δει κάποιος τον εαυτό του σαν ένα 
παιδί του Θεού,  που ζει την κάθε του μέρα, 
λες και ήταν η τελευταία του, όμως συγχρόνως σχε-
διάζει λες και ο κόσμος μας θα διαρκέσει εκατό χρό-
νια. — Κ.Σ. Λούις (1898-1963) 

Η Μητέρα Τερέζα συνήθιζε να λέει: «Αν δεν μπο-
ρείτε να κάνετε πολλά πράγματα, κάνετε λίγα πράγ-
ματα με πολλή αγάπη. Αν δεν μπορείτε να τα κάνετε 
με πολλή αγάπη, κάντε τα με λίγη αγάπη. Αν δεν 
μπορείτε να τα κάνετε με λίγη αγάπη, κάντε τα όπως 
και να ‘χει». — Τζον Όρτμπεργκ (γεννημένος το 1957) 

Τα σπουδαιότερα πράγματα που επιτεύχθηκαν πάνω στη γη, 
έγιναν σιγά-σιγά. — Τόμας Γκάθρι (1803-1873) 

Οτιδήποτε ελπίζουμε να κάνουμε με ευκολία, πρέπει πρώτα 
να μάθουμε να το κάνουμε με επιμέλεια. — Σάμιουελ 
Τζόνσον (1709-1784) Άγγλος συγγραφέας και κριτικός
 
Ποτέ δεν θα μπορούσα να καταφέρω ό,τι κατάφερα, χωρίς 
να έχω κάνει συνήθεια τη συνέπεια, την τάξη και την επι-
μέλεια, χωρίς την αποφασιστικότητα να συγκεντρώνο-
μαι πάνω σε ένα θέμα την κάθε φορά. — Κάρολος Ντίκενς 
(1812-1870), Άγγλος νοβελίστας 

Αυτό που μετράει την κάθε μέρα που περνάει, είναι τα απλά 
πράγματα που κάνετε. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διδάσκετε τα 
παιδιά σας. — Αμάντα Πέις (Γεννημένη το 1959) 

Το σήμερα είναι μόνο μια μέρα απ’ όλες τις ημέρες που θα 
υπάρξουν ποτέ. Όμως αυτό που θα συμβεί σε όλες τις άλλες 
ημέρες που θα έλθουν, μπορεί να εξαρτηθεί απ’ αυτό που 
κάνετε σήμερα. — Έρνεστ Χεμινγουέι (1899-1961) 

Τίποτα άξιο ή βαρυσήμαντο δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
μισό μυαλό, με μισή καρδιά, με μισή προσπάθεια. — Ισαάκ 
Μπάροου (1630-1677)  

Ξεκίνα αυτή τη στιγμή, να είσαι αυτό που θέλεις να γίνεις  
στο μέλλον. — Άγιος Ιερώνυμος (347-420) 

Ίσως το μεγαλύτερο όφελος από όλα αυτά που μαθαί-
νεις στην εκπαίδευσή σου, είναι η ικανότητα να κάνεις τον 
εαυτό σου να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, όταν πρέπει 
να το κάνει, είτε σου αρέσει, είτε όχι. Είναι το πρώτο μάθημα 
που πρέπει να μάθει κανείς, και όσο πιο νωρίς κι αν αρχί-
ζει η εκπαίδευση του ανθρώπου, πιθανόν είναι το τελευταίο 
μάθημα που μαθαίνει καλά. — Τόμας Χ. Χάξλεη (1825-1895) 

Το μυστικό της επιτυχίας είναι η αφοσίωση σε έναν σκοπό. 
— Βενιαμίν Ντισραέλι (1804-1881) 

Ή έμπνευση έρχεται σαν αποτέλεσμα της καθημερινής εργα-
σίας. — Charles Baudelaire (1821–1867) 

Δεν είναι αυτό που κάνεις κάπου-κάπου. Αυτό που κάνει τη 
διαφορά είναι αυτό που κάνεις κάθε μέρα. — Τζένη Κρέιγκ 
(γεννημένη το 1932)  
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Κάνε εκείνο το κάτι που νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις. 
Απότυχε. Δοκίμασε ξανά. Τη δεύτερη φορά πήγαινέ τα 
καλύτερα. Οι μόνοι άνθρωποι που δεν πέφτουν, είναι εκείνοι 
που ποτέ τους δεν περπατάνε πάνω στο λεπτό σχοινί. Αυτή 
είναι η ευκαιρία σου. Απόκτησέ την. — Όπρα Γουίνφρη (γεν-
νημένη το 1954) 

Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως μια ασήμαντη μέρα στη ζωή 
κάποιου. — Αλέξανδρος Γούλκοτ (1887-1943) 

Ο ανελκυστήρας προς την επιτυχία είναι εκτός λειτουρ-
γίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα σκαλιά … ένα σκαλί τη 
φορά. — Τζο Τζιράντ (1928-2019) 

Το ερώτημα για τον καθένα δεν είναι το τι θα έκανε, εάν 
είχε τα μέσα, τον χρόνο, την επιρροή και το υψηλό μορφω-
τικό επίπεδο, αλλά το τι θα κάνει με αυτά που έχει. — Φρανκ 
Χάμιλτον (γεννημένος το 1985)

Το ταλέντο είναι φθηνότερο και απ’ το αλάτι που τρώμε. 
Αυτό που ξεχωρίζει τον ταλαντούχο άνθρωπο απ’ τον επιτυ-
χημένο, είναι η σκληρή εργασία. — Στήβεν Κίνγκ (γεννημέ-
νος το 1947) 

Η αντιξοότητα σε κάνει να δοκιμάσεις κάτι, περισσότερο απ’ 
το καθιερωμένο. Μέχρι να μάθει κάποιος από εμπειρία ότι 

μπορεί να ξεπεράσει την αντιξοότητα, διστάζει να ξεπερά-
σει τα όριά του. Η αποτυχία, προτρέπει κάποιον να αναθεω-
ρήσει το κατεστημένο. — Τζον Σ. Μάξγουελ (γεννημένος το 
1947)

Ένα όραμα χωρίς δράση παραμένει απλά ένα όνειρο. Η 
δράση χωρίς ένα όραμα, απλά χαραμίζει χρόνο. Το όραμα 
μαζί με τη δράση μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. — Τζόελ 
Α. Μπάρκερ 

Δοκίμασες ποτέ. Απέτυχες ποτέ. Δεν πειράζει. Δοκίμασε 
ξανά. Απότυχε ξανά. Απότυχε καλύτερα. — Σαμουήλ 
Μπέκετ (1906-1989)

Εάν νοιώθετε ότι κάνατε λάθη, ότι τραβήξατε λάθος δρόμο, 
ακόμα και ότι αποτύχατε παταγωδώς σ’ αυτό ή σ’ εκείνο, 
δεν είστε μόνοι. Πολλοί απ’ τους ήρωες της Βίβλου το έκα-
ναν κι αυτοί, όμως έμαθαν απ’ τα λάθη τους. Και ο Θεός 
ήρθε κοντά τους, όταν τα όνειρά τους είχαν γίνει στάχτη 
και οι ελπίδες τους είχαν εξανεμιστεί και τους έδωσε έναν 
νέο σκοπό στη ζωή. Αυτό μπορεί να κάνει Αυτός, όταν εμείς 
εγκαταλείπουμε τα δικά μας σχέδια και εγχειρήματα και 
αποφασίζουμε να δοκιμάσουμε τα δικά Του. Μας δίνει στό-
χους να μας βοηθήσει να ωριμάσουμε και να τραβήξουμε 
προς τη σωστή κατεύθυνση και στη συνέχεια μας βοηθάει 
να τους προσεγγίσουμε. Δώστε Του την ευκαιρία να σας 
δώσει τα καλά που έχει να σας προσφέρει Αυτός. — Νάνα 
Γουίλλιαμς
 
Μάθε απ’ το χθες, ζήσε για το σήμερα, έλπιζε στο αύριο.     
— Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955)
 
Ονειρεύσου κάτι και δεσμεύσου απ’ αυτό. Κανένας που προ-
σπαθεί να επιτύχει κάτι σπουδαίο και αποτυχαίνει, δεν είναι 
μια ολοκληρωτική αποτυχία. Γιατί; Επειδή μπορεί πάντα να 
θυμάται με σιγουριά, ότι τα κατάφερε στην πιο σημαντική 
μάχη της ζωής – ξεπέρασε τον φόβο του να προσπαθήσει. 
— Ρόμπερτ Σκούλερ (1926-2015) ■
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ 
ΑΠΌ ΤΌ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΌ

Πριν λίγο καιρό, έτυχε να 
πέσει στα χέρια μου ένα 
εκπληκτικό άρθρο από μία 
έκδοση του Reader’s Digest 
το 1997 που αναφερόταν στο τότε 
μεγαλύτερο ορυχείο παραγωγής δια-
μαντιών στον κόσμο – το ορυχείο 
Αργκάιλ – στη Δυτική Αυστραλία. Στο 
αποκορύφωμά του, εξήγαγε δεκάδες 
εκατομμύρια καράτια ετησίως, συμπε-
ριλαμβανομένων και του 90% των ροζ 
διαμαντιών. 

Η ιστορία ξεκινά το 1969. Στον 
ποταμό Λέοναρντ είχαν ανευρεθεί 
εννέα διαμάντια. Οι γεωλόγοι υπέθεσαν 
πως κάπου εκεί κοντά στην περιοχή, 
έπρεπε να υπάρχει ένα σημαντικό κοί-
τασμα – όμως πού βρίσκονταν ακριβώς; 
Όπως όλα τα καλά μυστήρια, εκείνες 
οι αρχικές ανακαλύψεις ήταν οι δελε-
αστικοί γρίφοι για το τι μπορούσε να 
υπάρχει.

Οι κυνηγοί διαμαντιών της Αργκάιλ 
χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να 
συγκεντρώσουν το προσωπικό και τα 

χρήματα ώστε να αρχίσουν να εξε-
ρευνούν την περιοχή εξονυχιστικά.
Ξεκίνησαν απ’ το ποτάμι και τράβηξαν 
προς τις πηγές ψηλά και επτά χρόνια 
αργότερα, είχαν βρει άλλα δύο δια-
μάντια. Όμως τι θα είχε συμβεί αν τα 
είχαν παρατήσει στα έξη χρόνια; 

Σε εκείνο το σημείο ήταν τόσο 
σίγουροι ότι βρίσκονταν κοντά σε μια 
σπουδαία ανακάλυψη, ώστε να αγορά-
σουν όλα τα ελικόπτερα, τα φορτηγά-
κια και τους χάρτες της περιοχής εκεί, 
ώστε να αποθαρρύνουν οποιοδήποτε 
ανταγωνισμό. Και έτσι, πολύ γρή-
γορα ανακάλυψαν τον αγωγό Αργκάιλ 
μέσα σε ένα αδρανές ηφαίστειο. Παρ’ 
όλα αυτά, ήταν μόνο μετά το 1983 – 
δεκατέσσερα χρόνια μετά την πρώτη 
τους ανακάλυψη – όταν άρχισε η 
παραγωγή! 

Απ’ όλα τα διαμάντια που ανακα-
λύφθηκαν στο Αργκάιλ, το 50% ήταν 
ελαττωματικά και μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν μόνο για βιομηχανικούς 
σκοπούς, το 45% ήταν άνευ αξίας και 

Από τον Κιούρτις Πήτερ βαν Γκόρντερ

μόνο το 5% ήταν διαμάντια ποιότητας. 
Ανάμεσα σε αυτά με ποιότητα, το 16% 
ήταν κίτρινα, το 2% ήταν λευκά, το 2% 
ήταν γκρι και λιγότερο από το 1% ήταν 
ροζ, κόκκινα ή πράσινα. Τα διαφορετικά 
χρώματα προέρχονται απ’ το περιβάλ-
λον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν 
τα διαμάντια: Κίτρινο (άζωτο), γαλά-
ζιο (βόριο) και ροζ (κανένας δεν ξέρει 
ακριβώς). 

Για να αρχίσει η παραγωγή των δια-
μαντιών, θα πρέπει το μετάλλευμα να 
θρυμματιστεί τρεις φορές, να περι-
στραφεί μέσα σε έναν φυγοκεντρωτή, 
να ακτινογραφηθεί και να φυσηχτεί με 
αέρα.  Ένα διαμάντι μπορεί να κοπεί 
μόνο σε οκτώ πρότυπα σχήματα και 
μόνο ένας επαγγελματίας χαράκτης 
μπορεί να ξέρει ποιο σχήμα ταιριάζει 
καλύτερα σε ένα πετράδι. Ένα λάθος 
χάραγμα τη στιγμή της κοπής μπορεί να 
κοστίσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε 
χαμένα καράτια. 

Η εξόρυξη διαμαντιών στο ορυχείο 
Αργκάιλ σταμάτησε τον Νοέμβριο του 
2020 και η περιοχή εκείνη έχει αρχί-
σει να κατοικείται ξανά από ανθρώ-
πους. Όλο αυτό με έχει κάνει να σκέ-
πτομαι, για το τι κληρονομιά θα αφήσω 
εγώ πίσω μου όταν το δικό μου ορυχείο 
πάψει να υπάρχει; Όποια κι αν είναι, θα 
είναι αποτέλεσμα του να έχω βάλλει τη 
ζωή μου, στα χέρια του Κυρίου, ώστε να 
της δώσει Αυτός το σχήμα που θα απέ-
διδε το πλήρες δυναμικό μου.

Ο Κιούρτις βαν Γκόρντερ είναι 
σεναριογράφος και μίμος 
και έχει περάσει 47 χρόνια 
κάνοντας Χριστιανικές 
δραστηριότητες σε δέκα 
διαφορετικές χώρες. Αυτός και 
η σύζυγός του η Πωλίν ζούνε 
στην Γερμανία. ■

Επενδύστε στην ανθρώπινη ψυχή. 
Ποιος ξέρει, μπορεί να πρόκειται 
για ένα ακατέργαστο διαμάντι.  
— Μαίρη ΜακΛάουντ Μπεθούν
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ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ 
ΜΕΡΕΣ

Στο βιβλίο της Ανν 
Κήμελ I'm Out to 
Change My World (Πάω 
να αλλάξω τον Κόσμο 
μου), υπάρχει ένα κομμάτι 
στο οποίο η συγγραφέας εξηγεί 
στη μητέρα της για μια διαρκή 
δυσκολία που βιώνει στη ζωή 
της. Η απόκριση της μητέρας 
της πάει κάπως έτσι:

«Δεν γνωρίζεις [εσύ]
Ότι η ζωή αποτελείται από 

συνηθισμένες μέρες
Όταν δεν υπάρχει κάποιος να σε 

επικροτήσει;
Όταν δεν υπάρχει κάποιος να σε 

παινέψει;
Όταν δεν υπάρχει κάποιος να σε 

τιμήσει;
Όταν δεν υπάρχει κάποιος να δει 

πόσο γενναία και ευγενική είσαι;
Σχεδόν όλη η ζωή αποτελείται από 

συνηθισμένες μέρες
Και από το πώς ζεις εσύ, τις συνηθι-

σμένες σου μέρες
Αυτό καθορίζει το αν έχεις ή δεν 

έχεις σπουδαίες στιγμές».

Συνηθισμένες μέρες, όλοι μας τις 
είχαμε. Ανάμεσα σε δουλειά, κατα-
ληκτικές ημερομηνίες, αυτά που πρέ-
πει να κάνουμε, ραντεβού, τηλε-
φωνήματα, οικογενειακή φροντίδα, 

μαγείρεμα, σιγύρισμα και πλυντήριο 
(που πιθανόν βρίσκεται τελευταίο 
στη λίστα) βρίσκουμε τους εαυτούς 
μας εξουθενωμένους και αποθαρρυ-
μένους στο τέλος της ημέρας, ενώ 
συγχρόνως νοιώθουμε ότι δεν εκπλη-
ρώνουμε κάτι το σημαντικό και οι 
στόχοι μας δείχνουν απροσέγγιστοι.

Σε τέτοιες στιγμές έρχονται στον 
νου τα λόγια εκείνα απ’ την Μάριαν 
Ράιτ Έντελμαν: «Στην προσπάθειά 
μας να σκεφτούμε πώς μπορούμε να 
κάνουμε τη μεγάλη διαφορά, δεν θα 
πρέπει να αγνοούμε τις μικρές καθη-
μερινές διαφορές που μπορούμε να 
καταφέρουμε, οι οποίες με τον καιρό 
θα οδηγήσουν στις μεγάλες διαφο-
ρές τις οποίες συχνά δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε».

Φαίνεται πως αν θέλω να κάνω 

Από τον Λη Λίαν

ό,τι καλύτερο μπορώ με τις 
συνηθισμένες μου μέρες ή 
να αλλάξω κάτι στη ζωή 
μου, θα πρέπει να αρχίσω με 
απλά καθημερινά βήματα 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τα περισσότερα παιδιά δεν 
αρχίζουν να περπατάνε ή να 
κάνουν ποδήλατο από τη μια 
μέρα στην άλλη και το χρυσό 
μετάλλιο που περήφανα 
κρατά ο αθλητής ψηλά για 
να το βγάλουν φωτογραφίες, 
είναι το άθροισμα από πολλές 

συνηθισμένες ημέρες, ημέρες συνε-
πούς προπόνησης.

Η δόμηση του χαρακτήρα, καθο-
ρίζεται απ’ τις συνηθισμένες μέρες. 
Αυτό που διαμορφώνει το μέλλον 
μας, είναι οι σωστές επιλογές και οι 
σωστές ενέργειες που κάνουμε στις 
συνηθισμένες μέρες. Ας κάνουμε ό,τι 
καλύτερο μπορούμε με τις συνηθι-
σμένες μας μέρες και ποιος ξέρει; 
Ίσως οι Σπουδαίες Στιγμές να μας 
περιμένουν στην επόμενη στροφή 
του δρόμου.

Ο Λη Λίαν είναι επαγγελματίας 
και διπλωματούχος τεχνικός 
Υπολογιστών και εργάζεται σαν 
Διαχειριστής Συστημάτων για 
έναν ανθρωπιστικό οργανισμό 
στην Αφρική. ■
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ΟΙ 
ΚΎΒ   Ι 
ΤΈΤΡΙΣ
Μερικοί άνθρωποι νομίζουν 
πως ο καθένας έχει έναν 
ρόλο να παίξει στη ζωή και 
ότι όλοι μας πρέπει να ανακαλύψουμε 
τον ρόλο μας και να τον «εκπληρώ-
σουμε». Άλλοι πιστεύουν πως είμα-
στε όλοι ελεύθεροι να επιλέξουμε τον 
δρόμο μας, να ακολουθήσουμε τη δική 
μας αλήθεια και να αποφασίσουμε από 
μόνοι μας τι να γίνουμε και ποιοι να 
γίνουμε. 

Στο τέλος, ανεξάρτητα από ποιο 
μονοπάτι επιλέξουν, πολλοί καταλή-
γουν στο να αναζητάνε απεγνωσμένα 
τη δική τους μικρή γωνίτσα στο σπίτι, 
τη δουλειά ή την ομάδα τους από 
φίλους και εκεί φωλιάζουν και παρα-
μένουν, ευχαριστημένοι από την ανα-
κάλυψη αυτή, ελπίζοντας να τη ζήσουν 
την υπόλοιπη ζωή τους. 

Στη βιασύνη μας για ατομικότητα, 
προορισμό ή αντίκτυπο, μπορούμε 
να παρομοιάσουμε τους εαυτούς μας 
ως τους ανθρώπινους κύβους τέτρις, 
καθώς περιστρεφόμαστε φρενιασμένα 
μέχρι να βρούμε ένα μέρος που μας 
ταιριάζει ακριβώς. Πολύ συχνά δε, 
μπορεί να χάσουμε τον σκοπό μας και 
το πάθος μας στην πορεία και να τα 
αντικαταστήσουμε με ένα «τέλειο» 
αντίγραφο. Όπως ακριβώς και με 
αυτούς τους κύβους, το ποιοι είμαστε 
εμείς, εξαφανίζεται πλήρως. 

Όμως δεν χρειάζεται να γίνει έτσι. 
Γιατί αν και έχουμε έναν ρόλο να παί-
ξουμε όλοι μας, όμως αυτός δεν είναι 
να στριμώξουμε τους εαυτούς μας σε 
μια κανονικότητα, ούτε να γίνουμε 
«ακριβώς» σαν κάποιον άλλο σπου-
δαίο μέντορα, ούτε να αναζητάμε 
χωρίς τελειωμό τρόπους να αφήσουμε 
το ίχνος μας. Αντίθετα, αυτό που μας 
βοηθά να ανακαλύψουμε σκοπό και 
ρόλο, είναι με το να αντιληφθούμε ότι 
είμαστε τα αγαπημένα, λυτρωμένα 
και διαλεκτά παιδιά του Θεού και πως 
Αυτός έκανε τον καθένα μας μοναδικό 
για κάποιο λόγο. 

Ίσως ο δικός σας ρόλος στη ζωή 
είναι ένας τον οποίο κανένας δεν σκέ-
φτηκε ακόμα — επειδή είναι φτιαγμέ-
νος μόνο για σας. Ή ίσως, όπως κι εγώ, 
πιάνετε τον εαυτό σας να πηγαινοέρ-
χεται από τη δουλειά στο σπίτι, κάνο-
ντας ό,τι καλύτερο μπορείτε καθώς 
φροντίζετε τους αγαπημένους σας και 
προσεγγίζοντας τους άλλους, ενώ δεν 
νοιώθετε ακόμα, ότι εκπληρώνετε κάτι 
το εξαιρετικό, όμως κι αυτό κάτι είναι. 
Βλέπετε, αυτός ο κόσμος χρειάζε-
ται άνδρες και γυναίκες που ξεχωρί-
ζουν σε καθημερινή βάση — όχι επειδή 
εμείς είμαστε υπέροχοι, αλλά επειδή 

Από τον Κρις Μιζράνι

έχουμε έναν Θεό που είναι υπέροχος. 
Θα μπορούσε να μας είχε φτιάξει τέλει-
ους, όμως δεν το έκανε, επειδή μας 
έκανε όπως είμαστε, ανθρώπινους.1 
Μπορούμε όλοι μας να εκπληρώσουμε 
πολλαπλούς ρόλους και να ανακα-
λύψουμε χαρά καθώς μοιραζόμαστε 
αυτούς τους ρόλους με τους άλλους. 

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

Η βοήθεια, η συμβουλή και η καθοδή-
γηση του Θεού είναι προσιτές σε 
όλους και όχι μόνο, επειδή Αυτός θέλει 
να σας βοηθήσει! Απλά ζητήστε το απ’ 
Αυτόν:: 

Ιησού, θέλω να Σε γνωρίσω και να Σ’ 
έχω δίπλα μου πάντοτε. Σε παρακαλώ 
έλα στην καρδιά μου και συγχώρεσέ με 
για τα λάθη που έκανα. Σε παρακαλώ 
δώσε μου τη σοφία να πάρω τις σωστές 
αποφάσεις. Γέμισέ με, με το Άγιο Πνεύμα 
και βοήθησέ με να Σε γνωρίσω καλύτερα 
και να έρθω πιο κοντά σε Σένα με το να 
διαβάζω τη Βίβλο. Αμήν. 1. Δείτε Φιλιππισίους 2:13.
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ΜΑΘΉΜΑΤΑ 
ΚΟΛΎΜΒΉΣΉΣ

Παρατηρήσατε ποτέ σας, πως 
μερικοί άνθρωποι δεν πτοού-
νται απ’ τις προβληματικές 
καταστάσεις και τις αντιξοότη-
τες ενώ πολλοί άλλοι τα χάνουν και πατώ-
νουν; Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει εκείνους 
που επιπλέουν από εκείνους που βουλιά-
ζουν; Απ’ ό,τι έχω καταλάβει, ο σπουδαιότε-
ρος παράγοντας φαίνεται να είναι η πίστη 
τους στην αγάπη του Θεού. Όταν εκείνοι 
που κατανοούν πόσο πολύ τους αγαπά ο 
Θεός, πιάνουν τον εαυτό τους βουτηγμέ-
νους μέσα στα προβλήματα, γνωρίζουν, 
ότι Αυτός δεν πρόκειται να τους αφήσει να 
πνιγούν. Έτσι, σε αντίθεση με εκείνους που 
δεν έχουν πίστη, δεν εξαντλούνται από την 
προσπάθειά τους να κρατηθούν πάνω απ’ 
το νερό – ή ακόμα χειρότερα, να πανικο-
βληθούν και να βουλιάξουν ακόμα πιο γρή-
γορα. Κρατημένοι στην επιφάνεια από την 
πίστη τους, οι κολυμβητές συγκεντρώνουν 
την ενέργειά τους μέχρι να πατήσουν σε 
σταθερό έδαφος. 

Αν νοιώθετε ότι μάλλον βουλιάζετε αντί 
να κολυμπάτε, μπορείτε να ετοιμαστείτε για 
την επόμενη παρόμοια περίπτωση, ενδυνα-
μώνοντας την πίστη σας στην αγάπη του 
Θεού. Η εμβέλεια και το βάθος της αγά-
πης Του ξεπερνάνε τη δική μας νοημο-
σύνη, όμως η Βίβλος την παρομοιάζει σαν 

την αγάπη του πατέρα για τα παιδιά του. 
«Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παι-
διά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται 
αυτούς που Τον φοβούνται».1 Δεν ευχα-
ριστεί τον Θεό να σας βλέπει να παιδεύε-
στε. Δεν προσπαθεί να κάνει τη ζωή σας-
δύσκολη. Είναι πάντα δίπλα σας και θέλει 
να σας βλέπει γεμάτους χαρά και εκπλή-
ρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σας 
αφήσει να έχετε προβλήματα κάπου-κά-
που, όμως όταν νοιώθετε να καταποντίζε-
στε, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι Αυτός 
βρίσκεται δίπλα σας. Εξάλλου, υπάρχει και 
ένα εδάφιο στη Βίβλο στο οποίο μας υπό-
σχεται αυτό ακριβώς το πράγμα! «Όταν 
διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί 
σου· και όταν περνάς μέσα από τα ποτά-
μια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου».2 

Το πρώτο βήμα για να μάθετε να 
κολυμπάτε είναι να μάθετε να επιπλέ-
ετε και αυτό αρχίζει με το να μαθαίνετε 
να χαλαρώνετε και να μην αντιμάχεστε 
το νερό. Αφήστε τον εαυτό σας στα χέρια 
του Θεού, γείρετε προς τα πίσω, χαλαρώ-
στε και αφήστε Αυτόν να σας στηρίξει. 
Ξεκινήστε απ’ τα ρηχά και θα είστε έτοιμοι 
για οτιδήποτε σας επιφυλάσσει το μέλλον. 

1. Ψαλμός 103:13
2. Ησαΐα 43:2

Από τον Κηθ Φίλιπς 

Έ Ν Α  Ν Έ Ο 
Ξ Έ Κ Ί Ν Η Μ Α 

Όσο πιο κοντά πλησιάζω 
προς το τέλος, τόσο πιο 
ξεκάθαρος γίνεται ο ήχος 
εκείνων των αθάνατων συμ-
φωνιών του επικείμενου 
κόσμου, που ακούγονται 
να με προσκαλούν. Για μισό 
αιώνα τώρα, μετατρέπω τις 
σκέψεις μου σε πεζό λόγο 
και ποίηση: Ιστορία, φιλο-
σοφία, δράμα, ρομαντισμό, 
παράδοση, σάτιρα, ωδή και 
τραγούδι. Όλα αυτά τα έχω 
δοκιμάσει. Όμως νοιώθω ότι 
δεν έχω βάλει σε λόγια ούτε  
ένα χιλιοστό από αυτά που 
βρίσκονται μέσα μου. Όταν 
εισέλθω στο μνήμα μπορώ 
να πω, όπως είπαν κι άλλοι, 
«Η εργασία της ημέρας μου 
ολοκληρώθηκε», Όμως δεν 
μπορώ να πω, «Η ζωή μου 
ολοκληρώθηκε». Η εργασία 
μου θα ξεκινήσει εκ νέου το 
επόμενο πρωινό. Το μνήμα 
δεν είναι ένα αδιέξοδο, είναι 
μια διέλευση. Κλείνει στο 
σούρουπο αλλά ανοίγει στο 
χάραμα. — Βίκτωρ Ουγκώ 
(1802-1885)

Ο Κηθ Φίλιπς ήταν αρχισυντά-
κτης του Activated  για 14 χρόνια, 
από το 1999 μέχρι το 2013. Με τη 
σύζυγό του Κέρεν, εργάζονται τώρα 
για τους άστεγους στις ΗΠΑ. ■
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Οι περισσότεροι γονείς μάλ-
λον θα παραδεχτούν ότι μια 
απ’ τις συνεχείς προκλήσεις 
του να είσαι γονιός είναι το 
να βρίσκεις τις ευκαιρίες να 
έχεις ποιοτικό χρόνο με τα 
παιδιά σου. Αυτό που το κάνει ιδι-
αίτερα δύσκολο είναι αυτό που καθο-
ρίζει το τι σημαίνει ποιοτικός χρόνος, 
επειδή η σημασία του διαφέρει για 
κάθε γονιό και κάθε παιδί.

 Για παράδειγμα, στη μεγαλύτερη 
κόρη μου αρέσει να έχει κάποιο προ-
σχέδιο όταν βρισκόμαστε μαζί. Η ιδέα 
της όσον αφορά ποιοτικό «χρόνο με τη 
μητέρα» απαιτεί το να έχει γνώση εκ 
των προτέρων, για το τι ακριβώς δρα-
στηριότητες θα κάνουμε και ποια θα 
είναι η δική μου ενεργή συμμετοχή απ’ 
την αρχή μέχρι το τέλος. Απ’ την άλλη, 

η μικρότερη κόρη μου, μπορεί και δια-
σκεδάζει μόνη, με τα βιβλία της και τα 
παιχνίδια της, τα οποία μπορούν να την 
κρατήσουν απασχολημένη για πάρα 
πολύ ώρα. Αν και με θέλει να είμαι εκεί 
μαζί της και να δείχνω κάποιο ενδιαφέ-
ρον στον φανταστικό της κόσμο, όμως 
αυτό που της δίνει πολλή χαρά, είναι να 
συγκεντρώνεται σ’ αυτό που κάνει. 

Εντούτοις, αυτό που έχει σημασία, 
είναι απλώς το να βρίσκομαι μαζί τους 
και αυτό έχω αντιληφθεί ότι σημαί-
νει ποιοτικός χρόνος. Είναι ο χρό-
νος εκείνος που τους αφιερώνω, ώστε 
να γνωρίζω το καθένα προσωπικά και 
να βιώνω την ανάπτυξή τους με το να 
είμαι ενεργή συμμέτοχος και όχι απλά 
ένας παρατηρητής.

Ποιοτικός χρόνος δεν σημαί-
νει ατελείωτες ώρες με το κάθε παιδί 

ξεχωριστά, ούτε μια εκ των προτέρων 
τέλεια ενορχήστρωση αποτελούμενη 
από πάμπολλες ώρες με τέλειες δρα-
στηριότητες, όπου όλα πάνε ρολόι. 
Μάλλον είναι το να είμαι Μητέρα για 
τα παιδιά που αγαπώ. Σημαίνει το 
να τα ακούω όταν έχουν κάτι να μου 
πούνε και να είμαι συντονισμένη στις 
μικρές ανεπαίσθητες αλλαγές συμπε-
ριφοράς και τις πράξεις τους εκείνες 
που εκδηλώνουν την ανάγκη τους για 
τη δική μου βοήθεια. Σημαίνει επι-
κοινωνία και το να μπορώ να βλέπω 
μέσα στις καρδιές τους περισσότερο 
απ’ ότι να δίνω οδηγίες ή επιπλήξεις. 
Σημαίνει το να επιλέγω να αφήνω τα 
ρούχα του πλυντηρίου να περιμένουν 
και αντί αυτού να απολαμβάνω μερικά 
επιπλέον λεπτά χρόνου, λέγοντάς τους 
ιστορίες. Όταν είμαι πλήρως αφοσιω-
μένη στα παιδιά μου, ο χρόνος αυτός 
είναι ιερός, όταν δηλαδή εγώ, βάζω 
στην άκρη τις προσωπικές μου επιδι-
ώξεις και τις δικές μου καταληκτικές 
ημερομηνίες, έστω και για λίγο μόνο. 

Σημαίνει το να δίνω περισσότερη 
αξία στο μέλλον που οικοδομώ με το 
πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου και όχι 
στις άμεσες και επείγουσες ανάγκες 
που μπορούν τόσο εύκολα να  παρα-
φορτώσουν τη μέρα μου. 

Θέλω κάποια μέρα, να μπορώ να 
ανατρέχω σε αυτά τα χρόνια και να 
αναγνωρίζω ότι έκανα τις σωστές επι-
λογές με το να βρίσκω καθημερινά 
τον χρόνο να δείχνω στα παιδιά μου 
πόσο τα αγαπώ και πόσο νοιάζομαι γι’ 
αυτά. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
να γίνει αυτό, απ’ το απλώς να είμαι 
κοντά τους και να μετατρέπω οποιο-
δήποτε χρόνο έχω μαζί τους σε «ποιο-
τικό» χρόνο. 

Η Τσάντρα Ρις είναι ανεξάρ-
τητη συγγραφέας παιδικών 
βιβλίων, η ίδια έχει πέντε 
παιδιά και ζει στις ΗΠΑ. ■

ΝΑ ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ 
ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Από την Τσάντρα Ρις
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ΔΊΔΑΞΈ 
ΜΈ

Σήμερα έμαθα κάτι ξεχωρι-
στό. Για μια στιγμή, μπόρεσα να δω 
για λίγο μεσ’ το μυαλουδάκι του παι-
διού μου, όταν δεν ήξερε ότι εγώ την 
παρακολουθούσα και είδα ένα μέρος 
του εαυτού της που υπό κανονικές 
συνθήκες δεν θα ήταν προφανές. 
Έδειχνε περισσότερο αγριεμένη απ’ 
ό,τι είναι κανονικά και είδα πόσο πιο 
διαφορετικά είχε ερμηνεύσει μερικές 
απ’ τις εμπειρίες που είχε βιώσει απ’ 
ό,τι νόμιζα εγώ. 

Πιθανόν η κόρη μου να είχε προ-
σπαθήσει να μου πει αυτά που περ-
νούσε, αρκετές φορές, όμως εγώ δεν 
της είχα δώσει τη δέουσα προσοχή. 
Βλέπετε εγώ επέμενα να τη βλέπω 
όπως ήθελα να την βλέπω και να 
ακούω αυτά που μου έλεγε μέσα απ’ το 
φίλτρο της δικής μου κατανόησης και 
σύμφωνα με τις δικές μου προσδοκίες 
γι’ αυτήν. Απ’ ό,τι φαίνεται, υπάρχουν 
πολλά πράγματα, τα οποία εγώ δεν 
γνωρίζω και δεν καταλαβαίνω. 

Γιατί να είναι τόσο άβολο να 

Από την Μαρί Αλβέρο

αντιλαμβανόμαστε κάτι, το οποίο 
δεν το γνωρίζουμε; Γιατί να νομί-
ζουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε 
πάντα κάτι; Οι Ψαλμοί μας λένε ότι 
ο Θεός «την ψυχή που διψούσε τη 
χόρτασε, και την ψυχή που πεινούσε 
τη γέμισε από αγαθά».1 Όσοι λαχτα-
ρούσαν κα πεινούσαν για αλήθεια 
και τη δική Του καλοσύνη, δέχθη-
καν τα λόγια της αλήθειας Του και 
πήραν τη δύναμη να αλλάξουν τον 
κόσμο γύρω τους! 

Αυτό ισχύει πνευματικά, ισχύει 
όμως και με τις σχέσεις αλλά και δια-
νοητικά. Αν νομίζουμε πως γνωρί-
ζουμε κάτι, μπορεί και να μας ξεφύγει 
αυτό που υφίσταται στην πραγματι-
κότητα. Βλέπουμε μόνο εκείνο που 
είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε 
και να ακούμε εκείνο που είμαστε 
συνηθισμένοι να ακούμε, εκτός και 
αν μάθουμε να βαδίζουμε πιο σιγά, 
να παρατηρούμε και να αφήνουμε 
πίσω μας τους προϊδεασμούς μας. 

Στο βιβλίο των Παροιμιών δια-
βάζουμε το εξής: «Η σοφία είναι 
το πρώτιστο· απόκτησε σοφία· και 
περισσότερο από κάθε απόκτησή 

1. Ψαλμός 107:9
2. Παροιμίες 4:7

σου, απόκτησε σύνεση».2 Μπορώ να 
καταφέρω πολλά. Μπορώ να πάω σε 
πολλά μέρη. Μπορώ να αποκτήσω 
υπάρχοντα, όμως αυτό που έχει 
περισσότερη αξία στη ζωή είναι το 
να αποκτώ σοφία και κατανόηση. 

Και κάτι ακόμα χειρότερο, επειδή 
μου ξεφεύγουν πράγματα, για παρά-
δειγμα το να καταλαβαίνω πραγμα-
τικά το παιδί μου, σε περίπτωση που 
νομίζω πως τα ξέρω ήδη όλα και τα 
βλέπω ήδη όλα. Για πολύ καιρό, αυτό 
το συναίσθημα του να μη γνωρίζω, 
με τρόμαζε. Προτιμούσα να παρα-
μένω στα γνωστά μου νερά, αντί να 
κολυμπώ προς οτιδήποτε το άγνω-
στο. Όμως έχω φθάσει στο σημείο να 
αναγνωρίζω τι δεν γνωρίζω και εκεί 
να μαθαίνω και να λέω, «Εδώ είμαι. 
Δίδαξέ με!»

Η Μαρί Αλβέρο είναι πρώην 
Χριστιανή απόστολος στην 
Αφρική και το Μεξικό. 
Σήμερα ζει ευτυχισμένη και 
απασχολημένη με τον άνδρα 
της και τα παιδιά τους στο 
Κεντρικό Τέξας των ΗΠΑ. ■
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ΕΠΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Από τον Ιησού με αγάπη

Όταν νοιώθεις να πατώνεις, όταν τα όνειρα μετατρέπονται σε απογοήτευση, όταν όλα εκείνα 
για τα οποία εργάστηκες τόσο σκληρά καταρρέουν, τότε μπαίνεις στον πειρασμό να απελπι-
στείς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί και να μπεις στον πειρασμό να τα παρατήσεις και να 
πάψεις να προσπαθείς. 

Τότε είναι που πρέπει να θυμάσαι ότι έχεις δημιουργηθεί για έναν σκοπό, και αυτός ο σκοπός 
δεν είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά, επειδή είναι πολυπρόσωπος και περίπλοκος. Για όσο 
χρόνο ζεις, θα υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο που μπορείς να εκπληρώσεις, κάτι περισσότερο 
που είσαι φτιαγμένος για να εκπληρώσεις και ότι πάντα θα υπάρχει κάτι περισσότερο να μάθεις 
στη ζωή. Το τέλος μιας διαδρομής δεν σημαίνει και το τέλος κάθε διαδρομής. Όπως οι εποχές 
έρχονται και φεύγουν κάνοντας τον κύκλο τους, έτσι και οι καιροί της επιτυχίας ή της απο-
τυχίας, της εκπλήρωσης ή της απογοήτευσης και των συναισθηματικών ανεβοκατεβασμάτων 
έρχονται και παρέρχονται. 

Όσο γρηγορότερα έλθεις σε Μένα και μοιραστείς όλες σου τις έγνοιες και τις φροντίδες μαζί 
Μου, τόσο πιο γρήγορα θα ανακαλύψεις νέα έμπνευση και σκοπό. Το καλύτερο ίσως να βρίσκε-
ται στην επόμενη στροφή του δρόμου, όμως ποτέ δεν θα το μάθεις αν σταματήσεις εδώ. Πάρε 
το χέρι Μου και άσε Εμένα να σε οδηγήσω σε μια νέα εποχή χρησιμότητας και εκπλήρωσης. 


