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Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
h αναζήτηση για ένα σχέδιο

Καθώς κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στο 2022, υποψιάζομαι πως πολλοί από μας 
νοιώθουμε κάποια ανακούφιση καθώς αποχαιρετάμε το 2021. Η αλήθεια είναι, πως 
τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν ασυνήθιστα δύσκολα, καθώς έπρεπε να μάθουμε 
να πλοηγούμε μέσα απ’ τις απώλειες και τις προκλήσεις της διαβίωσης, εν μέσω μιας 
παγκόσμιας πανδημίας.

Στην εισαγωγή που έγραψα τον προηγούμενο μήνα, αναφέρθηκα για το πώς οι 
Χριστιανοί, μέσα από τέτοιους καιρούς παρατεταμένης δυστυχίας και αναταραχής, 
τα βγάζουν πέρα δια πίστεως, με το να θυμούνται, ότι ο Θεός μας αγαπά και είναι 
πάντα κοντά μας, ό,τι και να συμβαίνει, επειδή έστειλε τον Υιό Του να μας δείξει τον 
δρόμο προς Αυτόν. Αυτό είναι που θυμόμαστε και γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα.

Όμως υπάρχει και άλλο ένα εύλογο ερώτημα που ίσως να σας έχουν κάνει ή να 
έχετε αναρωτηθεί εσείς οι ίδιοι: Εκτός από το να στείλει τον Ιησού να μας σώσει, νοιά-
ζεται ο Θεός πραγματικά για το τι συμβαίνει στη ζωή μας; 

«Εμπιστέψου τον Κύριο με όλη σου την καρδιά», αναφέρει ο Λόγος του Θεού, 
«και μη στηρίζεσαι στη δική σου νόηση, σε όλες σου τις σκέψεις ζήτα τη δική Του 
γνώμη, κι Αυτός θα κατευθύνει τον δρόμο σου».1  Όμως, όπως όλοι μας γνωρίζουμε 
από εμπειρία, δεν είναι όλα εύκολα, ούτε συμβαίνουν όπως θα θέλαμε στη ζωή. 
Μερικές φορές νοιώθουμε λες και βρισκόμαστε μέσα σε συγκρουόμενα αυτοκινητά-
κια του λούνα παρκ – οδηγώντας και αντιμετωπίζοντας συνεχώς εμπόδια, που έρχο-
νται κατ’ επάνω μας από κάθε κατεύθυνση. Όμως επιτρέπει ποτέ ο Θεός να δυσκολέ-
ψουν πάρα πολύ τα πράγματα; Επειδή μερικές φορές κάπως έτσι φαίνεται. 

Στην εποχή του προφήτη Ιερεμία, οι Ισραηλίτες είχαν ηττηθεί στρατιωτικά, 
είχαν διασκορπιστεί και βρίσκονταν σε εξορία. Όμως όταν αυτοί βρίσκονταν ακόμα 
και στις χειρότερες στιγμές τους, ο Θεός τους διαβεβαίωνε ότι κι αυτά που περ-
νούσαν, ήταν επίσης μέρος απ’ το σχέδιό Του και ότι Αυτός θα συνέχιζε να τους 
συμπαραστέκεται. 

Το εδάφιο που θα αναφέρω εδώ, είναι ένα απ’ τα αγαπημένα μου και οι αναγνώ-
στες θα αναγνωρίσουν ότι αναφέρομαι σ’ αυτό συχνά. «Εγώ γνωρίζω τις βουλές που 
βουλεύομαι για σας, ‘λέει ο Κύριος’, βουλές ειρήνης, και όχι κακού, για να σας βοη-
θήσω να φθάσετε εκεί που προσδοκάτε».2 Και σίγουρα κάτι τέτοιο συνέβη, όταν ήρθε 
ο κατάλληλος καιρός και ο Θεός έβαλε στις καρδιές των Περσών αρχόντων να επι-
τρέψουν σε αρκετά κύματα από Ισραηλίτες να επιστρέψουν και να ανοικοδομήσουν 
τις ζωές τους στην πατρική τους γη.

Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις δικές μας αναποδιές και απογοητεύσεις ή 
νοιώθουμε χαμένοι και αναρωτιόμαστε για το σχέδιο του Θεού για μας προσωπικά, 
ας μην απογοητευόμαστε. Το σχέδιο του Θεού, ποτέ δεν ηττάται και Αυτός ποτέ δεν 
παύει να προσπαθεί να μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε και να ξαναβρούμε τον 
δρόμο μας.

Από όλους εμάς εδώ, στο Activated, ευχές για μια νέα χρονιά, γεμάτη απ’ τις ευλο-
γίες, τη φροντίδα και την καθοδήγηση του Θεού.

1. Παροιμίες 3:5-6
2. Ιερεμία 29:11
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Σε κάθε δεδομένη στιγμή 
του χρόνου, πάντα υπάρχει κάποιος 
που αναζητά να δώσει μια νέα πνοή στη 
ζωή του ή να γυρίσει σελίδα για κάτι 
νέο. Αν βρίσκεστε κι εσείς σε μια τέτοια 
στιγμή, να ένα απλό σχέδιο που με βοή-
θησε αφάνταστα και είναι εύκολο να 
εφαρμοστεί. Η ιδέα αυτή, άλλαξε εντε-
λώς τον τρόπο που βλέπω τα πράγ-
ματα, την κάθε μέρα, μήνα και χρονιά.  
Δοκιμάστε κάτι καινούργιο κάθε μέρα. 
Μαγειρέψτε κάτι καινούργιο, δοκιμά-
στε να γράψετε ένα ποίημα για πρώτη 
φορά, μάθετε ένα νέο τραγούδι, πείτε 
«σ’ αγαπώ» στο ταίρι σας σε μια άλλη 
γλώσσα, αλλάξτε τον τρόπο που αφιε-
ρώνετε χρόνο στον Θεό, προσευχηθείτε 
με έναν νέο τρόπο, μιλήστε σε κάποιον 
στη δουλειά σας που ποτέ δεν του έχετε 
μιλήσει, κτλ. Βλέπετε, πάντα θα υπάρ-
χουν νέες ιδέες να προσθέσετε στη 
λίστα σας, και αυτό είναι που κάνει την 

Και εκτός από την προσωπική ικα-
νοποίηση και ενδυνάμωση, που απορ-
ρέει απ’ αυτή την φρέσκια και ανα-
νεωμένη προοπτική κάθε μέρα, μας 
προσφέρει επίσης και περισσότερες 
δυνατότητες να συλλογιστούμε τη 
φύση του Θεού. Ο Ιησούς παρομοί-
ωσε το Άγιο Πνεύμα σαν το ζωντανό 
νερό – που κινείται και κυλάει χωρίς 
να στερεύει ποτέ. Αν δοκιμάζουμε κάτι 
νέο κάθε μέρα, δεν θα στερέψουμε ούτε 
θα νοιώθουμε πλήξη καθώς καθοδη-
γούμε κι άλλους ανθρώπους, προς τον 
πιο ριζοσπαστικό και όμορφο Άνθρωπο 
όλων των εποχών.

Η Έιμι Τζόι Μιζράνι γεννήθη-
κε και ζει στη Νότια Αφρική, 
όπου είναι Χριστιανή απόστο-
λος πλήρους απασχόλησης με 
το Χέρι Βοήθειας. Στον ελεύ-
θερο χρόνο της, παίζει βιολί. ■

προσπάθεια αυτή κάτι το εκπληκτικό.
Με το να δοκιμάζετε κάτι νέο κάθε 

μέρα, όχι μόνο σας βοηθά να ξεκολλή-
σετε απ’ την καθημερινή ρουτίνα, αλλά 
σας βοηθάει επίσης να βάλετε περισ-
σότερο ενθουσιασμό στη ζωή σας. Θα 
σας βοηθήσει να παραμένετε θετικοί 
και να αναζητάτε νέες ευκαιρίες, να 
επωφελείστε από απρόσμενες ή ασυ-
νήθεις καταστάσεις όταν αυτές σας 
παρουσιάζονται.

Έχω γράψει πάνω σε ένα χαρτί στον 
τοίχο, δίπλα στο κρεβάτι μου αυτές τις 
πέντε λέξεις Δοκίμασε κάτι νέο κάθε 
μέρα και αυτό με βοηθάει να θυμάμαι 
το σχέδιό μου. Η σκέψη αυτή, τι νέο 
πράγμα θα κάνω σήμερα, σε γεμίζει με 
έμπνευση κατά πρώτον, όταν ξυπνάς 
το πρωί και κατά δεύτερον, σε κάνει να 
νοιώθεις καλά, όταν συλλογίζεσαι την 
απάντηση που έδωσες σε αυτή την ερώ-
τηση καθώς πέφτεις για ύπνο το βράδυ. 

ËÅÎÅÉÓ 
ÐËÁÍÏ

Από την 
Έιμι Τζόι Μιζράνι 5 
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ΤΙ  
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  

ΈΧΈΤΈ? 
Μόλις δεχθούμε τον Ιησού σαν 

Σωτήρα μας, Αυτός ζει μέσα μας. Και 
αν θυμόμαστε ότι είμαστε αδύναμοι 
και ατελείς, το Πνεύμα Του μπορεί να 
εργαστεί μέσα μας και διαμέσου μας. 
«Έχουμε, μάλιστα, τούτο τον θησαυρό 
μέσα σε χωμάτινα σκεύη, ώστε η υπερ-
βολή τής δύναμης να είναι τού Θεού, 
και όχι από μας».2 Η δύναμή Του τελει-
οποιείται μέσα απ’ τις αδυναμίες μας.3 
Ο Θεός αρέσκεται στο να κάνει εξαιρε-
τικά πράγματα, με το να χρησιμοποιεί 
μερικούς απ’ τους πιο ασυνήθεις και 
ατελείς ανθρώπους, που βρίσκουν τον 
εαυτό τους μέσα στις πιο φαινομενικά 
απίθανες καταστάσεις. Αυτό το κάνει 
για να μας δείξει τι μπορεί να κάνει 
Αυτός. Δεν έχει να κάνει με το πόσο 
καλοί ή δυνατοί είμαστε εμείς. Έχει 
να κάνει με τον Θεό και τη δική Του 
καλοσύνη και δύναμη.  

Με τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύ-
νατο και Αυτός γνωρίζει πως ανεξάρ-
τητα απ’ το τι συνέβη στο παρελθόν 
ή όποιες και αν είναι οι τωρινές μας 
αδυναμίες ή ελλείψεις, πως μπορούμε 
να αλλάξουμε, επειδή Αυτός μπορεί 
να μας βοηθήσει σ’ όλες τις περιστά-
σεις και μέσα από αυτές. Πρέπει να 
μάθουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας 
με τα μάτια της πίστης, μέσω της προ-
οπτικής για το τι μπορούμε να γίνουμε, 

Από τον Πήτερ Άμστερνταμ  

για το τι μπορεί να κάνει μέσα μας η 
μεταμορφωτική δύναμη του Θεού, για 
το τι μπορεί να γίνει μέσα μας ο Ιησούς. 

Έτσι, τι και αν δεν είστε τέλειοι; 
Ποιος είναι; Μπορείτε να συνεχίσετε 
να είστε ένας αποδοτικός Χριστιανός 
αν επιτρέπετε στο Πνεύμα του Θεού να 
εργάζεται μέσα σας και διαμέσου σας. 
Το δικό Του πνεύμα θα συμπληρώσει 
τα κενά των προβλημάτων και των ατε-
λειών. Ο Θεός δεν χρειάζεται τη δική 
μας τελειότητα για να κάνει τα δικά 
Του θαύματα.

Δώστε στον Θεό τον χώρο να αρχί-
σει να εργάζεται, χωρίς να κοιτάτε τα 
δικά σας μειονεκτήματα και ατέλειες, 
αλλά με το να προσβλέπετε σ’ Αυτόν 
και τη δική Του βοήθεια, ώστε να σας 
βοηθήσει να προσεγγίσετε το πλήρες 
δυναμικό σας, καθώς κάνετε το δικό 
σας μέρος, αφήνοντας «να λάμψει το 
φως σας μπροστά στους ανθρώπους, 
για να δουν τα καλά σας έργα, και να 
δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι 
στους ουρανούς».4

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

Για σκεφτείτε για λίγο 
ρεαλιστικά και πέστε, τι 
προσμένετε να γίνετε ή να 
επιτύχετε;  Βέβαια, από μια άποψη, 
αυτό εξαρτάται απ’ το πώς εννοούμε 
τον όρο «ρεαλιστικά» επειδή κανένας 
μας, δεν γνωρίζει τι μπορούμε να 
καταφέρουμε, καλύτερα απ’ τον Θεό 
και συχνά, ο δικός Του ορισμός για τον 
όρο «ρεαλιστικό» είναι το «δυνητικό». 

Γνωρίζει τα όρια μας – «Αυτός γνω-
ρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμα-
στε χώμα»1– όμως βλέπει επίσης και 
την καρδιά μας και συνεχώς μας θεωρεί 
μέσα απ’ την προοπτική του τι μπο-
ρούμε να γίνουμε. 

Ο Θεός προσμένει από εμάς να 
κάνουμε αυτό που μπορούμε, όμως δεν 
προσμένει να είμαστε τέλειοι. Γνωρίζει 
ότι ποτέ δεν θα είμαστε τέλειοι και αν 
είμαστε έξυπνοι θα αντιληφθούμε ότι 
είναι ανόητο να προσπαθούμε ή να 
προσποιούμαστε ότι είμαστε. Πρέπει 
να κάνουμε το μέρος μας, όμως το 
δικό μας μέρος δεν είναι το να γίνουμε 
τέλειοι – και εδώ βρίσκεται όλη η ομορ-
φιά στο σχέδιο του Θεού! 

1. Ψαλμός 103:14
2. Κορινθίους Β’ 4:7
3. Δείτε Κορινθίους 12:9.
4. Ματθαίου 5:16
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ΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ  

Μια φορά συζήτησα με μια κυρία που μου 
είπε ότι προσπαθούσε πολύ σκληρά να κάνει 
μόνο θετικές σκέψεις, όμως ποτέ της δεν μπόρεσε 
να το καταφέρει για πολύ καιρό. Ακόμα κι όταν κατάφερνε 
να δείχνει αισιόδοξη, συχνά μέσα της ήταν αναστατωμένη. 
Η ατομική της προσέγγιση όσον αφορούσε τη θετική σκέψη, 
δεν συμπεριλάμβανε τον Θεό, έτσι λοιπόν, όταν τα πράγ-
ματα πήγαιναν στραβά, δεν είχε κάτι απ’ το οποίο να μπορεί 
να κρατηθεί.

Αυτό ίσως να ακούγεται παράδοξο – ότι η πίστη στον 
Θεό είναι κάτι το ουσιώδες – όμως αληθεύει. «Είναι δε η 
πίστη, πεποίθηση γι’ αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για 
πράγματα που δεν βλέπονται».1 Όταν παρουσιάζονται 
δυσκολίες και υπάρχει απογοήτευση, η πίστη είναι πολύ πιο 
αποτελεσματική από οποιεσδήποτε διανοητικές ασκήσεις, 
επειδή βασίζεται στις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Θεός 
μέσα στον Λόγο Του – υποσχέσεις οι οποίες αποφέρουν 

Από την Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ 

εμφανή αποτελέσματα, όταν αυτές τις πιστεύει και τις εφαρ-
μόζει κάποιος σε πραγματικές καταστάσεις.

Οι υποσχέσεις αυτές, όχι μόνον μπορούν να αλλάξουν 
τις προβληματικές καταστάσεις, αλλά έχουν επίσης και τη 
δύναμη να αλλάξουν κι εμάς. Η Βίβλος μας λέει «μεταμορ-
φώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου».2 Επειδή δια-
μέσου αυτών των «σπουδαίων και πολύτιμων υποσχέσεων» 
γινόμαστε «κοινωνοί της Θείας φύσης».3

Ίσως να μπορούμε, με τη δύναμη της δική μας θέλησης, 
να βγάλουμε τον νου μας από τις αρνητικές σκέψεις. Εκτός 
όμως κι αν γεμίσουμε το κενό αυτό, οι αρνητικές σκέψεις θα 
επιστρέψουν ξανά εκεί. Έτσι λοιπόν πώς πρέπει να αντικα-
ταστήσουμε εκείνες τις αρνητικές σκέψεις; Τι είναι περισσό-
τερο αισιόδοξο ή περισσότερο ισχυρό απ’ τον ζωντανό Λόγο 
του ζωντανού Θεού; Όταν ο εμπνευστικός και ανακαινιστι-
κός Λόγος του Θεού, διασυνδεθεί με την προσευχή, μπορεί 
να σας δώσει νίκη ενάντια σε κάθε απαίσια και αρνητική 
σκέψη και τις συνέπειές της.

Καθώς κάνετε μια συνεχή προσπάθεια να αντικαταστή-
σετε τις αρνητικές σκέψεις με θετικές σκέψεις απ’ τον Λόγο 
του Θεού, αυτό θα σας γίνει συνήθεια και θα μάθετε – όπως 
το θέτει και η Βίβλος – «να αιχμαλωτίζετε κάθε σκέψη».4

Αυτό βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, μέσα σε 
έναν κόσμο γεμάτο σύγχυση, όπως τον σημερινό, επειδή 
δεν ανακαλύπτουμε το νου του Θεού μέσα στους δρόμους 
της κοινωνικής ζωής ούτε στα καταστήματα των χόμπι. Για 
να συνδεθείτε μαζί Του, πρέπει να βρείτε κάποιο μέρος όπου 
δεν υφίστανται περισπασμοί. «Όταν προσεύχεσαι, είσελθε 
σε ένα δωμάτιο και αφού κλείσεις την πόρτα, προσευχήσου 
στον Πατέρα σου που είναι στα κρυφά και ο Πατέρας σου 
που βλέπει στα κρυφά θα στο ανταποδώσει φανερά».5

Δεν υπάρχει μέρος, όπου ο νους μπορεί να ανακαινι-
στεί πλήρως, όπως το μέρος εκείνο της κρυφής προσευχής, 
όταν βρίσκεστε μόνοι με τον Θεό. Όταν ξεφεύγουμε από 
όλα εκείνα τα επίγεια και παροδικά πράγματα που αποσπάνε 
και παρενοχλούν και επικεντρωνόμαστε στην παρουσία του 
Θεού και σκεπτόμαστε τα του Θεού, η ανακαινιστική δύναμη 
του Θεού αρχίζει να δουλεύει μέσα μας και εμείς αλλάζουμε 
και ανανεωνόμαστε.

Η Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ (1886-1968) ήταν 
Αμερικανίδα ευαγγελίστρια και συγγραφέας. 
Διαβάστε περισσότερα για τη ζωή της και το έργο 
της στο http://virginiabrandtberg.org. ■

1. Εβραίους 11:1
2. Ρωμαίους 12:2
3. Πέτρου Β’ 1:4
4. Κορινθίους Β’ 10:5
5. Ματθαίου 6:6

ΤΟΥ ΝΟΥ
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ΤΟ ΜΆΘΗΜΆ ΜΕ 
ΤΗ ΜΠΆΝΙΕΡΆ

Τελικά φαίνεται πως η μπανιέρα επισκευά-
ζεται!  Αυτό σκέφτηκα όταν επέστρεψα στο κτίριο της 
Χριστιανικής αποστολής μας, όπου είδα κάποιον να βάφει με 
σπρέι την μπανιέρα στο μπροστινό μπάνιο.

Το σπίτι μας είχε αρχίσει να παλιώνει, ενώ οι προηγούμε-
νοι κάτοικοι έτρεφαν ιδιαίτερη αγάπη για το πράσινο χρώμα 
λαδομπογιάς στα μπάνια τους. Αν και είχαμε μπορέσει να 
αντέξουμε το χρώμα αυτό για λίγο καιρό, τώρα το πράσινο 
είχε αρχίσει να ξεφτίζει, οπότε ξέραμε ότι ήταν καιρός για 
μια σωστή ανακαίνιση. Πρέπει να ομολογήσω ότι η ανακαί-
νιση της μπανιέρας και η λευκή γυαλάδα της, ήταν πράγματι 
ικανοποιητικές! Ο τεχνικός δούλεψε γρήγορα, πολύ πιο γρή-
γορα απ’ ό,τι περίμενα και, σχεδόν πριν να το καταλάβω, η 
μπανιέρα φαινόταν ολοκαίνουργια! 

Και μετά… λίγες μόνο μέρες μετά, όπως μάλλον θα 
μαντέψατε, παρατηρήσαμε τη λευκή λάμψη να χάνεται και 
στη θέση της να εμφανίζεται ξανά το πράσινο. Από ό,τι φαί-
νεται, αντί να αφαιρέσει πλήρως την πράσινη λαδομπογιά 
– κάτι που ήταν επίπονο – ο εργάτης είχε βάψει πάνω απ’ 
το πράσινο με λευκό χρώμα και τώρα το λευκό είχε αρχίσει 
να ξεφτίζει. Πώς να μην ξεφτίζει, όταν είχε βάψει τη μπα-
νιέρα σε τόσο λίγο χρόνο! Η γυαλάδα του λευκού ήταν ένα 
προσωπείο και δεν άντεξε για πολύ. Η μπανιέρα ήταν τόσο 
άσχημη όσο ποτέ.

Από τον Κρις Μιζράνι 

Θα ήθελα να αποκαλέσω αυτό το μάθημα ζωής που με 
δίδαξε η εμπειρία αυτή, το Μάθημα με τη Μπανιέρα και που 
πάει κάπως έτσι: 

• Όταν πρέπει να αλλάξω κάποιο τομέα της ζωής μου, πρέ-
πει να αρχίσω με το να αφαιρώ τις παλιές συνήθειες, μεθό-
δους, σκεπτικά και ρουτίνες. Αυτό όσο και να είναι επί-
πονο για να γίνει, είναι απολύτως αναγκαίο. Δεν μπορώ να 
βάψω πάνω από τομείς ή σφάλματα, ελπίζοντας ότι η νέα 
όψη θα σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει στον κόσμο μου. Αν 
το κάνω, θα καταλήξω σε χειρότερη θέση από πριν. 

• Η ποιότητα μετράει. Οι βελτιώσεις πρέπει να γίνονται απ’ 
το σωστό άτομο, χρησιμοποιώντας τα σωστά υλικά. 

Περισσότερες από μια φορές, το Μάθημα με τη Μπανιέρα, 
έρχεται στον νου μου, όταν μπαίνω σε πειρασμό να μπαλώσω 
τα πράγματα, αντί να προσπαθήσω να κάνω κάποιες βαθιές 
μετατροπές. Ο Ιησούς τον Οποίο έχω επιλέξει, είναι Αυτός 
που ανακαινίζει την καρδιά μου και μαζί με τα πολύτιμα λόγια 
Του είναι η βοήθειά μου κάθε φορά.

Ο Κρις Μιζράνι είναι Χριστιανός απόστολος, φω-
τογράφος και σχεδιαστής ιστοσελίδων με το Χέρι 
Βοήθειας στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. ■

Μη συμμορφώνεστε με τις 
συμπεριφορές και τις συνήθειες 
του κόσμου, αλλά μεταμορφώ-
νεστε διαμέσου τής ανακαίνισης 
του νου σας, ώστε να μαθαί-
νετε ποιο είναι το θέλημα του 
Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και 
τέλειο. — Ρωμαίους 12:2

Πλησιάσετε στον Θεό, και  
Αυτός θα πλησιάσει σε σας.  
— Ιακώβου 4:8
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ΚΆΤΙ ΠΟΛΎ   

Το γνωμικό, «Η ανάγκη τέχνες 
κατεργάζεται», σίγουρα έχει μεγαλύ-
τερη σημασία στις μέρες μας, λόγω 
των αυξανόμενων προκλήσεων της 
πανδημίας, μια και ο καθένας πρέπει 
να βρει τρόπους να φροντίσει τον 
εαυτό του και την οικογένειά του. 

Ένα απ’ τα εμπόδια που συχνά 
δείχνει αξεπέραστο στο ξεκίνημα 
κάθε εγχειρήματος είναι η έλλειψη 
αυτοπεποίθησης ή εφοδίων. Πάνω σ’ 
αυτό, υπάρχουν δύο ιστορίες απ’ τη 
Βίβλο, όταν κάποιοι αντιμετώπισαν 
μια σοβαρή πρόκληση, που είχε να 
κάνει με τις ικανότητές τους και τα 
εφόδιά τους. 

Η πρώτη ιστορία συνέβη, όταν μια 
χήρα που είχε παντρευτεί έναν απ’ 
τους πρώην μαθητές του προφήτη 
Ελισσαίε, απειλήθηκε από έναν τοκο-
γλύφο. Ο σύζυγός της, χρωστούσε 
χρήματα και τώρα που είχε πεθάνει, ο 
τοκογλύφος απειλούσε να πουλήσει 
τους δύο γιους της σαν σκλάβους για 
να πληρωθεί το χρέος. Όταν η χήρα 

Από τον Σάιμον Μπίσοπ 

το ανέφερε στον Ελισσαίε, η από-
κρισή του, ήταν άμεση: «Τι έχεις στο 
σπίτι σου;» 

Έκπληκτη αυτή, του είπε, «Απο-
λύτως τίποτα», όμως μετά θυμή-
θηκε ότι είχε ένα δοχείο γεμάτο λάδι 
και του το ανέφερε. «Επίστρεψε 
στο σπίτι σου», της είπε αυτός, και 
«Στείλε τους γιους σου να δανει-
στούν άδεια δοχεία από όλους τους 
γείτονές σου. Μετά φέρ’ τα μέσα 
στο σπίτι σου και κλείσε την πόρτα 
πίσω σου, και άρχισε να γεμίζεις τα 
άδεια δοχεία με το λάδι απ’ το δικό 
σου δοχείο». Αυτή τον υπάκουσε και 
έκανε ό,τι της είπε και έκπληκτη, 
γέμισε το κάθε δοχείο – κάθε δοχείο 
που είχαν μπορέσει να δανειστούν οι 
γιοι της απ’ όλους τους γείτονες στην 
περιοχή της. Μπόρεσε μετά να που-
λήσει εκείνο το λάδι και να ξεπληρώ-
σει το χρέος της.1

Η επόμενη ιστορία συνέβη όταν 
ο Ιησούς κήρυττε σε ένα πλήθος από 
5.000 άτομα τουλάχιστον. Όταν βρά-
διασε, οι μαθητές Του αντιλήφθηκαν 
ότι όλο αυτό το πλήθος θα έπρεπε να 
φάει σύντομα και δεν υπήρχε κοντά 

τους μέρος να βρουν φαγητό, έτσι 
συνέστησαν στον Ιησού να τους πει 
να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 
Όμως η δική Του απόκριση ήταν: 
«Δώστε τους εσείς κάτι να φάνε». 

Οι μαθητές έμειναν εμβρόντητοι 
και Του είπαν ότι ούτε οι μισθοί μιας 
χρονιάς δεν επαρκούσαν για να αγο-
ράσουν τόσο φαγητό να ταΐσουν το 
πλήθος εκείνο – ακόμα και αν βρί-
σκονταν σε κάποιο μέρος όπου θα 
μπορούσαν να αγοράσουν τρόφιμα  
– όταν ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Τι 
τρόφιμα έχετε εσείς μαζί σας;» 

Έψαξαν και συγκέντρωσαν πέντε 
ψωμιά και δύο ψάρια μόνο. Ο Ιησούς 
τους είπε να πούνε στο πλήθος να 
καθίσει, κατόπιν προσευχήθηκε και 
κόβοντας τα ψωμιά και τα ψάρια, 
άρχισε να τα δίνει στους μαθητές Του 
και αυτοί να τα διανέμουν. Στο τέλος, 
έφαγαν όλοι τους – και όχι μόνο, 
αλλά τους περίσσεψαν και 12 κοφί-
νια γεμάτα με περισσεύματα.2

Θυμηθείτε ότι ο Θεός μπορεί να 
κάνει κάτι ακόμα και με το πολύ λίγο, 
όταν εμείς με πίστη εμπιστευτούμε σ’ 
Αυτόν τα σχέδια μας. ■

1. Δείτε Βασιλείς Β’ 4:1-6.
2. Δείτε Μάρκου 6:37–44.

ΜΕΣΆ  ΆΠΟ 
ΤΟ ΠΟΛΎ  

ΛΙΓΟ
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ΈΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΈΠΊΤΈΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

Από την Άιρις Ρίτσαρντ

Καθώς ξεκίναγε το 2020, 
είχα ήδη κάνει μια μακροσκελή λίστα 
με στόχους και σχέδια. Είχα μεγα-
λεπήβολες προσδοκίες και έλπιζα 
να καταφέρω τουλάχιστον τα μισά 
απ’ όσα είχα στη λίστα μου. Η χρο-
νιά ξεκίνησε δυναμικά και είχα αρχί-
σει να νοιώθω ικανοποιημένη με την 
πρόοδο που έκανα, όταν να σου ο 
Κόβιντ-19, τα λόκνταουν και οι απα-
γορεύσεις. Όλα αυτά ήταν σοκαρι-
στικά, όμως συνέχιζα να ελπίζω ότι τα 
πράγματα σύντομα θα επανέρχονταν 
στην κανονικότητα. 

Βέβαια, απ’ ό,τι γνωρίζουμε, τα 
πράγματα πήραν διαφορετική τροπή 
και με κάθε νέο κύμα της πανδημίας, 
γινόταν ξεκάθαρο πως η ζωή δεν 
θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια, τουλάχι-
στον για περισσότερο καιρό, απ’ ό,τι 
είχα φανταστεί εγώ. Η επιβεβλημένη 

ξεπερασμένος και δεν μπορούσε να 
γίνει πράξη με την υπάρχουσα πραγμα-
τικότητα. Οι νέες προκλήσεις που υφί-
σταντο στην προσωπική μου ζωή και 
εργασία, συχνά με έκαναν να νοιώθω 
ανίκανη και ανεπαρκής.

Στη διάρκεια αυτών των πολύ γρή-
γορα εναλλασσόμενων καιρών, πρό-
σθεσα κάτι καινούργιο στη λίστα μου: 
Να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία, 
ώστε να αναπτύξω περισσότερο τις 
αρετές της ευελιξίας, της καινοτομίας, 
μιας πιο δυνατής πίστης, της υπομονής 
και της ειρήνης.

Άρχισα να εξερευνώ τις αρετές 
αυτές και αυτό ήταν κάτι που με βοή-
θησε επίσης να ξεκαθαρίσω τομείς 
όπου έπρεπε να προσευχηθώ για τη 
βοήθεια του Θεού και τη «δύναμη να 
τα βγάλω πέρα». Μέσα στη Βίβλο, 
ανακάλυψα μερικές υποσχέσεις που με 

ακινησία μετατράπηκε σε απόγνωση 
μαζί και ένα αίσθημα ανημποριάς. 

Είχαμε σχεδιάσει από πολύ καιρό 
μια οικογενειακή επανένωση, όμως κι 
αυτή εξαφανίστηκε απ’ τους στόχους 
μου και το ένα μετά το άλλο και τα 
υπόλοιπα σχέδια μου, υπογραμμισμένα 
δήθεν ως «σημαντικά» χάθηκαν απ’ τη 
λίστα μου. Ήμουν ευγνώμων που μπο-
ρούσα να πάω ακόμα και μια σύντομη 
βόλτα, μέχρι την παραλία, όταν τα 
μέτρα από το πρώτο λόκνταουν χαλά-
ρωσαν κάπως στη διάρκεια του καλο-
καιριού, όμως δεν πέρασε καιρός και 
ένα άλλο κύμα από κρούσματα άλλαξε 
πάλι τα πράγματα και αφαίρεσε μερι-
κούς ακόμα στόχους απ’ τη λίστα 
μου. Αυτή η αβεβαιότητα με έκανε να 
λασπώσω και σύντομα αντιλήφθηκα 
ότι ο τρόπος που πρόσμενα εγώ να 
συμβούν τα πράγματα γρήγορα, ήταν 
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βοήθησαν και τις οποίες διεκδικούσα 
όταν προσευχόμουν. 

 Η λέξη «ευελιξία» στην ουσία 
σημαίνει την ικανότητα να κάμπτε-
σαι χωρίς να σπάζεις. Εντούτοις, πολύς 
κόσμος συχνά την χρησιμοποιεί για να 
περιγράψει την ικανότητα να προσαρ-
μόζεσαι στις αλλαγές της ζωής χωρίς 
την ύπαρξη άγχους ή έντασης. Το να 
είσαι ευέλικτος στη ζωή, σημαίνει ότι 
μπορείς να αλλάζεις τα σχέδιά σου και 
να προσαρμόζεσαι στις νέες καταστά-
σεις εύκολα. 

Μη συμμορφώνεστε με τον τρόπο 
σκέψης του κόσμου, αλλά μεταμορφώ-
νεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του 
νου σας, ώστε να γνωρίζετε ποιο είναι 
το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευά-
ρεστο και τέλειο. — Ρωμαίους 12:2

 Καινοτομία σημαίνει βελτιώνω ή 
αντικαταστώ κάτι. Είναι μια μέθοδος 
μέσω της οποίας, κάποιος τομέας, ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία ανανεώνονται 
και εκσυγχρονίζονται, εφαρμόζοντας 

από εμάς θα μπορούσαμε να βελτιω-
θούμε κάπως, ειδικά στους δύσκολους 
καιρούς. 

Με κάθε ταπεινοφροσύνη και  
πραότητα, με μακροθυμία, να υποφέ-
ρετε ο ένας τον άλλον με αγάπη. 
— Εφεσσίους 4:2

 Η ειρήνη του νου είναι μια διανο-
ητική κατάσταση ηρεμίας ή γαλήνης, 
μια απελευθέρωση από την ανησυχία 
και την ένταση.

Μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε 
κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζο-
νται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου 
τής προσευχής και της δέησης. Και η 
ειρήνη τού Θεού, που υπερέχει κάθε 
νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας 
και τα διανοήματά σας διαμέσου τού 
Ιησού Χριστού. — Φιλιππισίους 4:6-7

Η Άιρις Ρίτσαρντ είναι 
σύμβουλος στην Κένυα, 
όπου δραστηριοποιείται σε 
κοινωνική και εθελοντική 
εργασία από το 1995. ■

Σημεια για Συλλογισμο  
Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ε Ι Τ Ε  Τ Ο  Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Τ Ο Υ  Θ Ε Ο Υ  
 
Αυτός ο κόσμος είναι το εργαστήρι του Θεού, όπου Αυτός παρασκευάζει ανθρώπους. 
— Χένρι Γουάρντ Μπήτσερ (1813-1887) 
 
Βάδιζε με θάρρος και σοφία. Υπάρχει κάποιος εκεί ψηλά που θα σε βοηθήσει να τα καταφέρεις.
— Φίλιπ Τζέημς Μπέιλι (1816-1902) 
 
Η υπέρτατη γνώση είναι να γνωρίζουμε ότι περιτριγυριζόμαστε από μυστήρια. Ούτε η γνώση ούτε η ελπίδα για το μέλ-
λον μπορούν να γίνουν το επίκεντρο της ζωής μας, ούτε μπορούν να καθορίσουν την κατεύθυνσή της. Ο σκοπός είναι να 
καθορίζεται μοναδικά από το ότι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να καθοδηγείται από τον ηθικό Θεό, που αποκαλύπτει τον 
εαυτό Του μέσα μας, και από το ότι παραδίδουμε το θέλημά μας στο δικό Του.
—  Άλμπερτ Σβάιτσερ (1875-1965) 
 
Το να προσμένουμε χωρίς καταληκτικές προθεσμίες είναι μια πολλή ριζοσπαστική προσέγγιση στη ζωή. Το ίδιο επίσης 
είναι το να παραδίδουμε τον έλεγχο για το μέλλον μας και να επιτρέπουμε στον Θεό να καθορίσει τη ζωή μας. Αυτή είναι 
πραγματικά μια πολύ ριζοσπαστική στάση όσον αφορά τη ζωή, μέσα σ’ έναν κόσμο που είναι προϊδεασμένος στο να 
ελέγχει το καθετί.
— Χένρι Τ. Μ. Νογάν (1932-1996) 

νέες μεθόδους, εισάγοντας νέες τεχνι-
κές ή καθιερώνοντας επιτυχημένες 
ιδέες για να προσδώσουν μια νέα αξία. 

Δέστε, Εγώ θα κάνω ένα νέο 
πράγμα· τώρα θα ανατείλει· δεν θα το 
γνωρίσετε; Θα κάνω, σίγουρα, έναν 
δρόμο μέσα στην έρημο, ποταμούς 
μέσα στην άνυδρη γη. — Ησαΐα 
43:18-19

 Δυνατή πίστη σημαίνει ότι εμπι-
στεύεστε τον Θεό να κάνει περισσότερα 
απ’ ό,τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Είναι 
μια πίστη που χρειάζεστε σε δυσμενείς 
περιστάσεις, καιρούς απώλειας, ασθέ-
νειας και δυσκολιών, γνωρίζοντας ότι ο 
Θεός είναι μαζί σας. 

Είναι δε η πίστη, πεποίθηση γι’ αυτά 
που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα 
που δεν βλέπονται. — Εβραίους 11:1

 Υπομονή είναι η ικανότητα να απο-
δέχεστε ή να ανέχεστε καθυστέρηση, 
προβλήματα ή να υποφέρετε χωρίς να 
ενοχλείστε, ούτε να αγχώνεστε, ένας 
τομέας στον οποίο οι περισσότεροι 
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ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΊ ΕΛΠΊΔΑ;
Δεν μου άρεσε πώς ένοιωθα. 
Δεν έκανε ακριβώς κρύο – μάλλον 
κάπως μια ψύχρα με πιθανότητα μιας 
θύελλας. Ένοιωθα όπως ακριβώς 
ήταν και ο καιρός εκείνη την ημέρα. 
Ήξερα γιατί ένοιωθα έτσι και αυτό 
με τρόμαζε. Επρόκειτο να γίνουν 
κάποιες αλλαγές και αυτό ήταν σαν 
να με κάλυπταν μαύρα σύννεφα. 
Επίσης ήξερα ότι υπήρχε ελπίδα για 
την κατάστασή μου, όπως ακριβώς 
ήξερα ότι ο ήλιος βρίσκονταν κάπου 
εκεί ψηλά, όμως το ότι δεν μπορούσα 
να συνδεθώ μαζί του με αναστάτωνε.

Η μυρωδιά της επερχόμενης 
βροχής με περιέκλυσε. Κάθισα σε 
μια θημωνιά πάνω στη κορφή ενός 
μικρού λόφου, με μηλιές στα δεξιά 
μου και θάμνους πιο κάτω και ένα 
μικρό κοπάδι πρόβατα που έβοσκαν 
στην κοιλάδα προς τα αριστερά μου. 
Ψηλά από πάνω μου, λίγες ακτίνες 
του ήλιου διαπερνούσαν τα γκρίζα 
σύννεφα. Τα βουνά που φαίνονταν 
στο βάθος ήταν σαν μια παλέτα 
θαμπών χρωμάτων μέσα στην κατα-
χνιά που μαζευόταν σε μια σύνθεση 

από πράσινο, γκρι, γαλάζιο και μωβ. 
Ανάμεσα σ’ αυτά και εμένα, μια απαλή 
βροχή κρεμόταν σαν μια ημιδιάφανη 
κουρτίνα. Έπρεπε να παραδεχτώ 
πως ακόμα και χωρίς τον ήλιο και τα 
συνήθη ζωντανά χρώματα, η θέα ήταν 
όμορφη. 

Ακριβώς όπως και σήμερα, σκέ-
φτηκα, όπως αυτή η βδομάδα, όπως 
και οι τελευταίοι μήνες. Τόση πολλή 
αβεβαιότητα, όπως ακριβώς και αυτά 
τα σύννεφα από πάνω μου. Τόσες πολ-
λές προκλήσεις, όπως κι εκείνα τα 
βουνά στο βάθος. Όμως συνεχίζει να 
υπάρχει ομορφιά, ακόμα και μέσα απ’ 
αυτές τις δύσκολες περιστάσεις. 

Και τότε ακριβώς, τα σύννεφα 
χάθηκαν, βγήκε ο ήλιος και ξαφνικά 
όλα έγιναν πιο ζεστά. Μια μικρή πετα-
λούδα κάθισε στο παπούτσι μου και 
ένας δρυοκολάπτης άρχισε να κτυπά 
το μήνυμά του πάνω σε ένα δένδρο 
σε σήματα Μορς – «Ο Θεός είναι 
αγάπη».1 Η ελπίδα έδειξε το πρόσωπό 
της και όντως ήταν υπέροχη!

 
Η Μίλα Ναταλία Α. Γκοβορούκα    
είναι σύμβουλος νέων και 
εθελοντής στην Ουκρανία. ■

Από την Μίλα Ναταλία Α. Γκοβορούκα  

Τροφη για την Ψυχη  
Ο  Δ Ι Κ Ο Σ  Μ Α Σ 
Ο Δ Η Γ Ο Σ  Σ Τ Η  Ζ Ω Η 
 
Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου· τίποτε 
δεν θα στερηθώ.  Σε βοσκές χλοερές με 
ανέπαυσε· σε νερά ανάπαυσης με οδή-
γησε. Ανόρθωσε την ψυχή μου· με οδή-
γησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, 
χάρη τού ονόματός Του. — Ψαλμός 23:1

Θα οδηγήσει τούς πράους με κρίση, 
και θα διδάξει στους πράους τον δρόμο 
Του. — Ψαλμός 25:9 

Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβάται 
τον Κύριο; Αυτόν θα διδάξει τον δρόμο, 
που πρέπει να εκλέξει· — Ψαλμός 25:12 

Όταν τα βήματα του ανθρώπου κατευ-
θύνονται από τον Κύριο, ο δρόμος του 
είναι σ’ Αυτόν αρεστός. — Ψαλμός 37:23 

Επειδή, είσαι πέτρα μου και φρούριό 
μου· και ένεκα του ονόματός Σου οδή-
γησέ με και καθοδήγησέ με. 
— Ψαλμός 31:3

Εγώ θα σε συνετίσω, και θα σε διδάξω 
τον δρόμο, στον οποίο πρέπει να περ-
πατάς· θα σε συμβουλεύω.  
— Ψαλμός 32:8 

Αυτός ο Θεός είναι ο Θεός μας στον 
αιώνα τού αιώνα· Αυτός θα μας οδηγεί 
μέχρι τον θάνατο. — Ψαλμός 48:14 

Με τη συμβουλή Σου θα με οδηγήσεις, 
και ύστερα θα με πάρεις κοντά Σου 
μέσα σε δόξα. — Ψαλμός 73:24 

Στις εντολές Σου θα μελετώ, και στους 
δρόμους Σου θα ενατενίζω.  
— Ψαλμός 119:1051. Ιωάννη Α’ 4:8
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Ο  Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Τ Η ΣΟ  Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Τ Η Σ

Καθώς άκουγα το τρα-
γούδι “Waymaker” του 
Μάικλ Σμιθ, ενθαρρύν-
θηκα και εμπνεύστηκα 
πάρα πολύ.  Αν και το είχα ξανα-
κούσει στο παρελθόν, ήταν η πρώτη 
φορά που το συλλογίστηκα αρκετά για 
το μήνυμα που είχε να δώσει.

Καθοδηγητής
Θαυματουργός
Πιστός στις Υποσχέσεις
Φως στο σκοτάδι
Ο Θεός μου
Αυτός είσαι Εσύ.
Όλα αυτά τα λόγια τα βρίσκω πολύ 

ενδυναμωτικά για την πίστη, ιδιαίτερα 
την εποχή αυτή, όταν χρειάζομαι κι 
εγώ κάποια «καθοδήγηση».

Τελευταία, νοιώθω να είμαι περι-
κυκλωμένος από υψηλά τείχη, τόσο 
στις περιστάσεις μου αλλά και στην 
πνευματική μου ζωή, τείχη τα οποία 
με εμποδίζουν να τραβήξω προς τα 
μπροστά. Όμως, το τραγούδι αυτό, 
μου έδωσε την πνευματική τόνωση 
που χρειαζόμουν πάρα πολύ, υπενθυ-
μίζοντάς μου όλα όσα είναι και κάνει 
ο Θεός. Με έκανε επίσης να συλλογι-
στώ όλες εκείνες τις βιβλικές αναφο-
ρές που αποδεικνύουν ότι Αυτός είναι 
ένας Καθοδηγητής, όπως στην ιστορία 
με τον Ιησού του Ναυή στη Μάχη της 
Ιεριχούς.

Από τον Στηβ Χαρτς

υπάκουσαν στις οδηγίες Του να 
παρελάσουν γύρω απ’ την πόλη 

για επτά μέρες – και επτά φορές 
την έβδομη μέρα – και κατόπιν να 
βροντοφωνάξουν! Μόλις το έκαναν, 
ο Θεός γκρέμισε τα τείχη της πόλης, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους 
Ισραηλίτες να εισέλθουν και να κατα-
λάβουν την πόλη.

Αν και σεις νοιώθετε ότι βρίσκε-
στε σε δύσκολη θέση ή ότι είστε περι-
κυκλωμένοι από ψηλά τείχη που δεί-
χνουν απροσπέλαστα, θυμηθείτε ότι κι 
εμείς ανήκουμε στον Ίδιο Καθοδηγητή. 
Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι 
να Τον αναζητάμε με υπομονή και 
να ακολουθάμε αυτά που μας λέει να 
κάνουμε Αυτός. Καθώς περικυκλώ-
νουμε τις καταστάσεις μας με προ-
σευχή και Τον εξυμνούμε με δυνατή 
φωνή, γεμάτοι ευγνωμοσύνη, τότε 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ότι 
Αυτός, την κατάλληλη στιγμή, θα 
γκρεμίσει τα τείχη, όποια και να ‘ναι 
αυτά και θα μας ανοίξει τον δρόμο, 
ώστε να πάρουμε υπό την κατοχή μας, 
ό,τι έχει να μας προσφέρει. Ο Θεός 
συνεχίζει να διανοίγει ύδατα και να 
γκρεμίζει τείχη – δίνοντας διέξοδο εκεί 
που δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος.

Ο Στηβ Χαρτς είναι τυφλός 
εκ γενετής. Είναι συγγραφέας, 
μουσικός και μέλος της 
Διεθνούς Οικογένειας στη 
Βόρεια Αμερική. ■

Φυσικό είναι, κάποιες φορές να νοι-
ώθω καταβεβλημένος, όταν συνειδη-
τοποιώ τη φυσική πραγματικότητα 
των περιστάσεων και των συνθηκών 
που μας περιβάλλουν. Φαντάζομαι 
ότι κάπως έτσι, πρέπει να ένοιωσε κι 
ο Ιησούς του Ναυή και οι ακόλουθοί 
του, καθώς προσέγγιζαν την Ιεριχώ 
και είδαν πόσο καλά ήταν οχυρω-
μένη. Ίσως για λίγο να ένοιωσαν φοβι-
σμένοι απ’ τα δυνατά και υψηλά της 
τείχη. Τουλάχιστον εγώ, κάπως έτσι θα 
ένοιωθα.

Όμως η πίστη του Ιησού του Ναυή, 
ενδυναμώθηκε πάρα πολύ, όταν ένας 
απ’ τους επουράνιους επικεφαλής, 
εμφανίστηκε σ’ αυτόν με ένα ξίφος στο 
χέρι του, λίγο πριν προσεγγίσουν οι 
Ισραηλίτες την Ιεριχώ.1 

Επιπροσθέτως, η Ραχάβ είχε αναφέ-
ρει στους κατασκόπους, που είχαν πάει 
πιο πριν, για να κάνουν μια αναγνώριση 
της πόλης, πόσο φοβισμένοι ήταν οι 
κάτοικοι της Ιεριχούς, έχοντας ακούσει 
για όλα τα θαύματα από νίκες και την 
προστασία που είχε επιδείξει ο Κύριος 
στον λαό Του μέχρι τότε.2 

Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς του Ναυή και 
οι Ισραηλίτες είχαν τη διαβεβαίωση 
ότι ο Θεός ήταν με το μέρος τους και 

1. Δείτε Ιησούς του Ναυή 5:13-15.
2. Δείτε Ιησού του Ναυή 2:9-11.
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Αν έχετε πίστη 
σαν κόκκο 
σιναπιού, θα πείτε 
σ’ αυτό το βουνό: 
«Πήγαινε από εδώ 
εκεί», και θα πάει, και 
δεν θα είναι σε σας 
τίποτε αδύνατο. 
— Ματθαίου 17:20

Βάλτε τις ρίζες σας στον 
Χριστό και ας γίνει 
Αυτός το θεμέλιο της 
ζωής σας. Να είστε 
δυνατοί στη πίστη, 
όπως διδαχτήκατε 
και να είστε 
ευγνώμονες. 
— Κολοσσαείς 2:7

ΤΟ 
ΜΟΝΟΠΆΤΙ 
ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι,  όταν πλη-
σιάζει η νέα χρονιά, προσπαθώ να συλλογιστώ την προ-
ηγούμενη χρονιά και να βάλω στόχους για την επερχό-
μενη. Καθώς ετοιμαζόμουν να το κάνω αυτό και γι’ αυτή 
τη χρονιά, ένας φίλος, μου έστειλε την εξής φράση απ’ την 
Τζόνι Έρικσον Τάντα: «Πίστη δεν σημαίνει ικανότητα να 
πιστέψεις σε ένα μακρινό και αβέβαιο μέλλον, αλλά απλώς 
το να πιστεύεις τα λόγια  του Θεού και να κάνεις το επό-
μενο βήμα». Αυτή η φράση με βοήθησε πάρα πολύ και να 
ο λόγος. 

Έχοντας εφαρμόσει τη φράση αυτή τα προηγούμενα χρό-
νια, είχα δει πόσο αληθινή είχε βγει.  Κάθε χρονιά έπρεπε να 
γίνουν βήματα στο άγνωστο. Για παράδειγμα, όταν η υγεία 
της συζύγου μου, πήρε ξαφνικά την κάτω βόλτα, μια ομάδα 
από γιατρούς προσπαθούσε για δύο χρόνια να διαγνώσει 
το πρόβλημά της. Όπως αποδείχτηκε, έπασχε από ένα συν-
δυασμό ανίατων όμως διαχειρίσιμων παθήσεων και χρειά-
στηκαν αρκετά χρόνια για να βρούμε τις πιο αποτελεσμα-
τικές θεραπείες. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια, το μόνο που 
μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να προσευχηθούμε και να 
κάνουμε ένα βήμα την κάθε φορά. Όμως αυτό ήταν το μόνο 

Από τον Κηθ Φίλιπς 

που χρειαζόταν ο Θεός από εμάς. Χάρις σ’ Αυτόν και τους 
καλούς γιατρούς στους οποίους μας οδήγησε, η σύζυγός 
μου είναι πολύ καλύτερα. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, 
όμως και οι δύο μας μπορούμε να πούμε χωρίς δισταγμό, 
πως εκείνη η εμπειρία μας έκανε καλό. Έδωσε περισσότερο 
βάθος στη ζωή μας, μας έκανε περισσότερο ευγνώμονες 
για όσα έχουμε και μας δίδαξε να εκτιμούμε την κάθε μέρα 
περισσότερο και πάνω απ’ όλα, νομίζω πως ενδυνάμωσε την 
πίστη μας στην αγάπη του Θεού και τη δική Του καλοσύνη. 

Με όλα αυτά στον νου μου, η ερχόμενη χρόνια δεν δείχνει 
και τόσο δύσκολη. Οι δυσκολίες του παρελθόντος είναι τώρα 
μόνο αναμνήσεις, όμως το καλό που προήλθε μέσα απ’ αυτές 
είναι μια δύναμη ζωτικότητας και θάρρους. «Σκέψου μεγα-
λύτερα πράγματα», μου λέει. «Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. 
Κάνε το επόμενο βήμα. Ο Θεός είναι καλός – και είναι πάντα 
μαζί σου!» 

Ο Κηθ Φίλιπς ήταν ο αρχισυντάκτης του 
Activated  για 14 χρόνια, από το 1999 έως το 2013. 
Αυτός και η σύζυγός του Κέρεν, εργάζονται τώρα 
βοηθώντας τους άστεγους στις ΗΠΑ. ■
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ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΑ 
Από τότε που η οικογένειά μας μετακόμισε στο νοτιο- 
ανατολικό Τέξας, συχνά βιώσαμε τυφώνες, πλημμύρες, αποπνικτική ζέστη 
το καλοκαίρι και πάρα πολύ κρύο τον χειμώνα. Λόγω αυτών των περιστάσεων, 
είναι κάπως δύσκολο να προγραμματίζουμε και να κάνουμε σχέδια για το μέλλον. 
Όπως λένε και οι ντόπιοι εδώ, «Αν δεν σου αρέσει ο καιρός, περίμενε μια ώρα».

Η ζωή είναι γεμάτη από εμπόδια και αναποδιές, όταν θα πρέπει να ακυρώ-
σεις ταξίδια, οικογενειακές επανενώσεις, μπάρμπεκιου, πικνίκ και λοιπά. Μερικές 
φορές είναι κάπως εκνευριστικό, όμως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
υπομένουμε με ένα χαμόγελο. 

 Όταν παρουσιάζονται τέτοιου είδους καταστάσεις, συχνά λέω μέσα μου, 
μεταξύ σοβαρού και αστείου, «Τα καλύτερα σχέδια, είτε των ανθρώπων, είτε των 
ποντικιών, πολλές φορές πάνε στράφι στης ζωής το χωράφι». Αυτά τα λόγια δεν 
τα είχα πολυσκεφτεί, όμως έδειχναν να ταιριάζουν, ειδικά όταν τα σχέδιά μας δεν 
πήγαιναν όπως νομίζαμε ότι θα πήγαιναν, ή όπως θέλαμε εμείς να πάνε. 

Κάποια στιγμή έκανα μια έρευνα και ανακάλυψα ένα ποίημα που είχε γράψει 
ο Σκωτσέζος λυρικός Ρόμπερτ Μπερνς το 1785 με τίτλο «Προς έναν Ποντικό». 
Αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη στον ποιητή αυτόν, όταν όργωνε το 
χωράφι του και τυχαία αναποδογύρισε την καλοφτιαγμένη φωλιά ενός ποντικού. 
Το ποίημα αυτό, πάει κάπως έτσι: «Τα καλύτερα σχέδια, είτε των ανθρώπων, είτε 
των ποντικών, πολλές φορές πάνε στράφι στης ζωής το χωράφι».

Ένα από τα πράγματα που μαθαίνω όλο και περισσότερο, με την κάθε μέρα που 
περνά, είναι ότι πρέπει να είμαι ευέλικτη.  Πόσο υπέροχο είναι αυτό, επειδή στις 
ασυνήθεις μέρες που ζούμε, μπορώ και βασίζομαι πάνω σε ένα στέρεο θεμέλιο, 
πάνω στο οποίο μπορώ να σταθώ και σε μια άγκυρα που ποτέ δεν παρασύρεται. 
Όπως εκφράζει και εκείνο το όμορφο Βιβλικό εδάφιο, «Ο Θεός είναι καταφυγή 
μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις».1

Η Ρουθ Νταίηβιντσον ήταν Χριστιανή απόστολος στη Μέση 
Ανατολή, την Ινδία και την Νότια Αμερική για 25 χρόνια. 
Τώρα είναι συγγραφέας και συμμετέχει στην ιστοσελίδα www.
thebibleforyou.com. ■

Από την Ρουθ Νταίηβιντσον   

Αν δεν έχεις γνωρίσει προσωπικά 
τον Ιησού ακόμα και όσα έχει να σου 
προσφέρει Αυτός, μπορείς να το 
κάνεις αυτή τη στιγμή με το να πεις 
την ακόλουθη προσευχή:

Ιησού, θέλω να Σε γνωρίσω προ-
σωπικά, γι’ αυτό Σε προσκαλώ να 
έλθεις μέσα στην καρδιά μου. Σ’ ευχα-
ριστώ που πέθανες για μένα, ώστε να 
μπορώ να συγχωρεθώ για τις αμαρτίες 
μου, να έχω ειρήνη στην καρδιά μου 
και τον νου μου, εδώ και τώρα και να 
δεχθώ το δώρο του Θεού για αιώνια 
ζωή. Αμήν. 

Η  Α Γ Κ Υ ΡΑ  Μ Ο Υ  Κ Α Λ Α 
Κ ΡΑΤ Ε Ι
Από τον Ουίλιαμ Σ. Μάρτιν 

Ας έχει άγρια φουσκοθαλασσιά
Και θύελλα μες την ψυχή,
Όσο ο αγέρας άγρια κι αν φυσά,
Εγώ νοιώθω ήρεμα μες την καρδιά.
Έχω μια άγκυρα σίγουρη κι ασφαλή
 Που δυνατά και καλά θα με κρατεί.

Καλά κρατεί, η άγκυρά μου  
καλά κρατεί
Φύσα όσο κι αν θέλεις,  
άγριε άνεμε εσύ
Πάνω στην αδύναμη και 
εύθραυστη ψυχή
Με τη χάρη Του εγώ, δεν πρόκειται 
να διαλυθώ,
Επειδή η άγκυρά μου δυνατά και 
καλά κρατεί.

Οι στεναχώριες την ψυχή 
πλημμυρίζουν 
Και οι θλίψεις σαν κύματα με 
κατακλύζουν
Οι πειρασμοί με δελεάζουν να 
παραστρατώ
Και οι θύελλες κάνουν το φως 
σκοτεινό
Όμως με τον Χριστό  έχω θάρρος 
στη ζωή
Έχω μια άγκυρα που καλά κρατεί.1. Ψαλμός 46:1

13

http://www.thebibleforyou.com
http://www.thebibleforyou.com


Η φύση είναι εκπληκτικά 
ανθεκτική. Η θερμοκρασία έχει 
πέσει κάτω απ’ το μηδέν και αν και 
έχω καλύψει τα φυτά μου με μεγάλη 
προσοχή, μετά λύπης μου ανακάλυψα 
πως η παγωνιά είχε ξεκάνει αρκετά 
απ’ αυτά. Μετά, δύο μέρες αργότερα, 
καθώς περπατούσα είδα ένα ραδίκι να 
έχει ξαναζωντανέψει, υπενθυμίζοντάς 
μου πως πάντα επέρχεται αλλαγή, 
μερικές φορές ακόμα και αρκετά γρή-
γορα και η ζωή ξεπετάγεται πάλι.

Η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου 
υποτίθεται ότι είναι μια απ’ τις πιο θλι-
βερές μέρες της χρονιάς. Οι γιορτές 
μπορεί και να μην ήταν και τόσο όμορ-
φες όπως προσδοκούσαμε και όπως 
και να ‘χει, περνάνε πολύ γρήγορα. 
Στο βόρειο ημισφαίριο ο καιρός γενικά 
είναι σκοτεινός και δριμύς και μαζί με 
αυτό, τα φυτά νεκρώνουν ή πέφτουν 
σε χειμέρια νάρκη και εκεί που ζω εγώ, 
η γύρις διασκορπίζεται παντού τον 
χειμώνα, σε μεγάλες ποσότητες. Όμως 
μετά, σκέπτομαι τα όσα έχω – ζεστές 
κουβέρτες και ζεστά ροφήματα να με 
ζεστάνουν και επίσης πόσο εύκολα με 
παίρνει ο ύπνος το βράδυ όταν έξω 

κάνει κρύο και είναι σκοτάδι. Φαίνεται 
πως τον χειμώνα, πάντα υπάρχει 
περισσότερος χρόνος για να διαβάσω 
ένα βιβλίο, να ασχοληθώ με καλλι-
τεχνήματα ή να κάνω έρευνες για 
θέματα που με ενδιαφέρουν. 

Ακόμα κι αν μερικά πράγματα 
πήγαν στραβά και ίσως να υπήρ-
ξαν και κάποιες μεγάλες απώλειες 
που πόνεσαν πολύ, εγώ μπορώ να 
μαθαίνω μέσα απ’ όλα αυτά και να 
συνεχίζω να ωριμάζω. Όπως και τα 
ραδίκια, μπορώ να περιμένω να δω, 
έστω και ελάχιστη λιακάδα και να 
προσπαθήσω να βοηθήσω κάποιους 
να ξεπεράσουν τον πόνο του χει-
μώνα. Γνωρίζατε ότι και την πιο σκο-
τεινή μέρα του χειμώνα, μπορείτε να 
πάρετε τη ρίζα από ένα κρεμμυδάκι, 
να τη βάλετε στο νερό και μετά να 
την τοποθετήσετε στο παράθυρο της 
κουζίνας κι αυτή θα γίνει ένα νέο και 
μεγάλο πράσινο κρεμμυδάκι; Αυτό 
μας διδάσκει πως όλα τα σπασμένα 
μας κομματάκια μπορούν να ανανεω-
θούν, ακόμα και στους πιο σκοτεινούς 
καιρούς.

Για όσο καιρό υπάρχουν λουλούδια 

ΡΆΔΙΚΙΆ ΡΆΔΙΚΙΆ και και 
ΠΡΆΣΙΝΆ ΠΡΆΣΙΝΆ 
ΚΡΕΜΜΥΔΆΚΙΆ ΚΡΕΜΜΥΔΆΚΙΆ 

Από την Τζόις Σάτην 

ή παγωνιά, λιακάδα ή σύννεφα, ραδί-
κια ή πράσινα κρεμμυδάκια να μεγα-
λώνουν στο περβάζι μου, εγώ θα 
συνεχίσω να νοιώθω την ατελείωτη 
αγάπη του Θεού για μένα. Για όσο ζω, 
θα Τον ευχαριστώ για τα ηλιοβασι-
λέματα, για τη λιακάδα μιας χειμω-
νιάτικης ημέρας και ακόμα και για 
τις θύελλες που αναζωογονούν το 
έδαφος. Θα είμαι ανθεκτική σαν τη 
φύση που βλέπω παντού γύρω μου, 
επειδή γνωρίζω ότι είναι μια απει-
κόνιση του Θείου. Τα ραδίκια και τα 
πράσινα κρεμμυδάκια μπορούν να με 
διδάσκουν πως στην πραγματικότητα 
δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα  για 
να πρέπει να στεναχωριέμαι. Η αγάπη 
του Θεού βρίσκεται παντού γύρω μου 
αν μόνο εγώ έχω τη θέληση να την 
ανακαλύψω, να την απολαύσω και να 
τη μεταδώσω.

Η Τζόις Σάτην είναι συνταξιού-
χος δασκάλα και συγγραφέας και 
ζει στο Σαν Αντόνιο των ΗΠΑ. 
Δείτε το μπλογκ της: https://
joy4dailydevotionals 
.blogspot.com/. ■
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ΜΊΑ 
ΖΩΝΤΑΝΉ
ΘYΣΊΑ
«Σας παρακαλώ, λοιπόν, 
αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού 
Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας 
ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη 
στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας 
λατρεία».1

 Πιστεύω ότι ο Θεός, μας έχει δώσει 
τη δυνατότητα και τα μέσα να κάνουμε 
αλλαγές και επιλογές στη ζωή μας, 
όμως μερικές φορές νοιώθω επίσης την 
ευκολία με την οποία μπορεί να παρα-
συρθούμε με ιδεολογίες του τύπου 
«αυτοβοήθειας». Για παράδειγμα, το 
να σχεδιάζουμε το «καλύτερο στη 
ζωή μας» και να κάνουμε σχέδια για 
τα επόμενα πέντε χρόνια, είναι όντως 
κάτι το θετικό, όμως πρέπει να βρούμε 
τον τρόπο να τα ταιριάξουμε με εκείνο 
που λέει στο εδάφιο να «παραστούμε 
τα σώματά μας ως μια θυσία ζωντανή». 

Αυτό το εδάφιο της Βίβλου είναι 
πράγματι ενδιαφέρον, επειδή δεν 
μας λέει ότι μόνο οι σκέψεις μας ή τα 
πιστεύω μας να προσφέρονται στο 
Θεό, αλλά και το σώμα μας επίσης. 
Αυτό σημαίνει πως οτιδήποτε κάνουμε 
σωματικά με τη ζωή μας, θα πρέ-
πει να γίνεται προς δική Του δόξα. Η 
Βίβλος αυτό το ονομάζει η «λογική» 
μας λατρεία – κάτι όχι και τόσο εκπλη-
κτικό, ούτε άξιο βραβείου, αλλά απλά 

το «πρωταρχικό ξεκίνημά» σου, όσον 
αφορά τη Χριστιανική μας ζωή. 

Όταν συνειδητοποιείς τι σημαί-
νει ακολουθώ τον Ιησού απ’ αυτή την 
άποψη, τότε γίνεται πραγματικότητα. 
Δεν πρόκειται απλά περί μιας ιδεο-
λογίας, αλλά κάτι στο οποίο αφιερώ-
νεις τον χρόνο σου, κάτι στο οποίο 
προσφέρεις τον εαυτό σου. «Θυσία 
ζωντανή» δεν σημαίνει ότι η ζωή θα 
είναι μίζερη ή σκληρή, χωρίς χαρά, 
φιλοδοξία ή όνειρα. Κάτι τέτοιο δεν 
συμβαίνει, επειδή μπορούμε να βρούμε 
την αληθινή εκπλήρωση  μόνο με το 
να παραμένουμε κοντά στον Θεό και 
να ακολουθούμε το δικό Του σχέδιο.

Να σου άλλη μια χρονιά. Ως συνή-
θως, ερχόμαστε σ’ αυτήν με όλες τις 
ελπίδες, τα όνειρά και τις προσδο-
κίες που φέρνει η έλευση της Νέας 
Χρονιάς. Όμως ελπίζω ότι θα βρείτε 
τον χρόνο να αναλογιστείτε τι χρειά-
ζεται και ο Θεός από εσάς. Τι σημαίνει 
«ζωντανή θυσία» στη δική σας ζωή και 
σχέση μαζί Του; 

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

Από την Μαρί Αλβέρο 

1. Ρωμαίους 12:1

Όταν η εντολή από έναν επί-
γειο βασιλιά θεωρείται τιμή, 
πώς μπορεί η εντολή από έναν 
επουράνιο Βασιλιά να θεωρηθεί 
θυσία; — Ντέιβιντ Λίβινγστόουν 
(1813–1873)

♦
Η αυτοθυσία από μόνη της, 
γυμνή και αδιάκοπη, είναι απο-
τρόπαια, αφύσικη και νεκρή. 
Όμως η αυτοθυσία που διαποτί-
ζεται από αγάπη, είναι ζεστασιά 
και ζωή. Είναι ο θάνατος του 
Χριστού, η ζωή του Θεού και η 
ευλογία και η μοναδική σωστή 
ζωή να ζει κάποιος. — Φρέντερικ 
 Ρόμπερτσον (1816–1853)

♦
Τη Χριστιανική πίστη υποτίθε-
ται ότι πρέπει να τη ζει κάποιος,  
τη μια στιγμή μετά την άλλη. 
Δεν πρόκειται περί μιας γενικής 
και ευρείας έκτασης οδηγίας 
— πρόκειται για έναν μεγάλο 
περίπατο μαζί με ένα αληθινό 
Πρόσωπο. Οι λεπτομέρειες 
μετράνε: Περαστικές σκέψεις, 
μικρές θυσίες, λίγα ενθαρρυ-
ντικά λόγια, απλές πράξεις καλο-
σύνης, σύντομες νίκες πάνω 
σε επίμονες αμαρτίες. — Τζόνι 
Έρικσον Τάντα (γεννημένη το 
1949)
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 
ΣΧΈΔΙΟ  Ή ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΣΟΥ; 

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Έχω ένα σχέδιο και έναν σκοπό για τη ζωή σου – και θέλω να σε βοηθήσω να το ανακαλύψεις 
και να το ολοκληρώσεις. Έχω απαντήσεις στα ερωτήματά σου, λύσεις στα προβλήματά σου 
και διορατικότητα  στις περίπλοκες καταστάσεις που αντιμετωπίζεις. Έχω υποσχεθεί μέσα 
στον Λόγο Μου, πως αν Με αναζητήσεις, θα Με βρεις και Εγώ με μεγάλη μου χαρά θα σε 
καθοδηγήσω σε όλη την αλήθεια. 

Όταν ζητάς τη δική Μου καθοδήγηση, Εγώ τη δίνω,1 όμως κι εσύ πρέπει να είσαι πρό-
θυμος να βάλεις στην άκρη τις δικές σου ιδέες και σχέδια.2 Αυτό μπορεί να είναι κάπως 
δύσκολο, ειδικά αν έχεις βάλει στην καρδιά σου να κάνεις κάτι, όμως δεν είσαι σίγουρος αν 
είναι ο κατάλληλος καιρός ή ότι Εγώ θα συμφωνήσω για το αν το σχέδιό σου αυτό, είναι ό,τι 
καλύτερο για κάθε εμπλεκόμενο. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με μία τέτοια δοκιμασία, θυμή-
σου αυτές τις υποσχέσεις από τη Βίβλο: «Ευφραίνου στον Κύριο, και Αυτός θα απαντήσει στα 
ζητήματα της καρδιάς σου»,3 και «Αυτός δεν θα στερήσει κανένα αγαθό, απ’ αυτούς που περ-
πατούν με ακακία».4 Αν επιθυμείς πραγματικά να ανακαλύψεις και ν’ ακολουθήσεις το δικό 
Μου σχέδιο, Εγώ θα σου δώσω ό,τι καλύτερο. 

Γνωρίζω το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Κατανοώ τις ανάγκες σου και 
τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τους φόβους. Γνωρίζω το καθετί για σένα. Όσο περισσότερο 
μαθαίνεις να αναζητάς και να ακολουθάς το δικό Μου σχέδιο στη ζωή σου, τόσο περισσό-
τερο θα ανακαλύπτεις γνήσια ευτυχία και εκπλήρωση. Η επιλογή είναι δική σου.

1. Δείτε Ιερεμίας 29:13, Ματθαίου 7:7, Ιακώβου 1:5.
2. Δείτε Ησαΐα 55:8-9.
3. Ψαλμός 37:4
4. Ψαλμός 84:11


