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Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
δύο γνωμικά, παρόμοιο θέμα

Όταν ήμουν πιο νέος, κάποιοι φίλοι μου κι εγώ, οργανώσαμε ένα πάρτι κάπως διαφο-
ρετικό. Η συντροφιά μας ήταν μια παρέα από κομπιουτεράκηδες, με ροπή στην επι-
στημονική φαντασία και αποφασίσαμε να μείνουμε ξύπνιοι μια ολόκληρη νύχτα για  
να δούμε  όλες και τις 11 ώρες απ’ την εκτεταμένη έκδοση της τριλογίας των ταινιών  
‘Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών’! 

Δεν είμαι σίγουρος αν θα το συνιστούσα αυτό, ακόμα και με ζεστά ροφήματα σοκο-
λάτας και σνακ με κόκκους καφέ που είχαμε. Αποδείχτηκε πως το επεισόδιο της τελευ-
ταίας ταινίας Η Επιστροφή του Βασιλιά ήταν τόσο παρατραβηγμένο και αργό που για 
να μείνουμε ξύπνιοι απαίτησε μια ηρωική προσπάθεια, καθώς είχε αρχίσει να ανατέλ-
λει ο ήλιος και το δωμάτιο είχε αρχίσει να πλημμυρίζει από φυσικό φως, όμως η όλη 
εμπειρία ήταν όμορφη και νοιώσαμε καλά που καταφέραμε να την ολοκληρώσουμε. 

Ο Τόλκιν ήταν ένας άριστος χειριστής του λόγου και στην ταινία υπάρχουν πολλά 
υπέροχα γνωμικά, ένα όμως απ’ τα αγαπημένα μου είναι όταν ο Φρόντο λέει στον 
Γκάνταλφ, «Εύχομαι το Δακτυλίδι να μην είχε έρθει ποτέ σε μένα. Εύχομαι να μην είχε 
συμβεί τίποτα απ’ όσα συνέβησαν».

«Το ίδιο ισχύει και για όλους όσους ζουν να δουν τέτοιους καιρούς», αποκρίθηκε ο 
Γκάνταλφ, «όμως δεν εξαρτάται απ’ αυτούς να αποφασίσουν. Το μόνο που πρέπει να 
αποφασίσουμε εμείς, είναι τι να κάνουμε με τον χρόνο που μας έχει δοθεί». 

Τολμώ να πω, πως οι περισσότεροι από μας έχουμε νοιώσει το ίδιο όπως ο Φρόντο 
και ίσως και κάποιοι από μας να νοιώθουμε κάπως έτσι τη στιγμή αυτή. Η ζωή, μας 
φέρνει πολλές δυσκολίες, απογοητεύσεις και αναποδιές, πράγματα που έχουν διπλα-
σιαστεί τις τελευταίες δύο χρονιές. Όμως αν και μπορεί να μην είναι εμφανές προς το 
παρόν, οι ζωές μας είναι μέρος από τη γενικότερη ιστορία του Θεού. Αν κι εμείς δεν 
μπορούμε να δούμε την όλη εικόνα, μπορούμε όμως να επιλέξουμε να κάνουμε ό,τι 
καλύτερο μπορούμε στον ρόλο που μας έχει δώσει ο Θεός.

Απ’ τον έναν μάγο στον επόμενο…  
Όπως ο Γκάντολφ, έτσι κι ο Άλμπους Ντάμπλντορ έχει μια σειρά από μεστά γνω-

μικά, όμως αποδείχτηκε πως εκείνο το γνωμικό, που είχα στον λογαριασμό μου στο 
Skype ως έμβλημα για μερικά χρόνια, δεν βρίσκονταν αρχικά σε κανένα βιβλίο και 
προστέθηκε στην ταινία Goblet of Fire (Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς), 
όμως ταιριάζει πάρα πολύ με τη συμπεριφορά και τις διδαχές του χαρακτήρα στην 
ταινία: «Σκοτεινοί και δύσκολοι καιροί επίκεινται. Σύντομα, όλοι πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτό που είναι το σωστό και αυτό που είναι 
εύκολο».

Όταν οι επιλογές είναι δύσκολες, είναι πάντα ευκολότερο να κρυφτούμε, παρά να 
αγωνιστούμε για αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι το σωστό. Όμως η αδικία, η αγριότητα 
και το κακό αξίζει να καταπολεμούνται, ακόμα και αν αυτό μας κοστίσει τη δική μας 
άνεση. 

Δύο γνωμικά, δύο συγγραφείς, δύο χαρακτήρες, όμως παρόμοιο θέμα. Όταν έρθει ο 
καιρός, είθε ο καθένας μας να επιλέξει να κάνει το σωστό και κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
συμμετάσχει στην εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού.

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.
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Πριν δεκατέσσερα χρόνια,  
με είχαν προσκαλέσει σε ένα αποχαι-
ρετιστήριο πάρτι που είχε οργανώ-
σει μια φίλη για μια μεγάλη ομάδα 
από γνωστούς και φίλους. Δεν είχα 
ξαναβρεθεί στο σπίτι της και εκείνο 
το βράδυ, καθώς μας οδηγούσαν σε 
μια μεγάλη ταράτσα όπου σέρβιραν 
ποτά και σνακ, δεν είχα ιδέα για το τι 
επρόκειτο να συμβεί.

Συνεχίζω να θυμάμαι εκείνο το 
συναίσθημα που βίωσα για πρώτη 
φορά, όταν αγνάντεψα εκείνη την υπέ-
ροχη θέα απ’ την ταράτσα, μια θέα που 
σου έκοβε την ανάσα. Το βαθύ γαλάζιο 
της θάλασσας που περιτριγυριζόταν 
από πράσινους λόφους, τα νησιά που 
υπήρχαν στο βάθος και ένας θεσπέσιος 
ουρανός από ψηλά. Παρέμεινα ακί-
νητη για λίγα λεπτά, θαυμάζοντας την 
ομορφιά που έδειχνε να εμφανίζεται 
σχεδόν απ’ το πουθενά. Και δεν ήμουν 
η μόνη, επειδή οι περισσότεροι απ’ 
τους άλλους προσκεκλημένους έκαναν 
κι αυτοί το ίδιο, καθώς ακουμπούσαν 
στα κάγκελα και σχολίαζαν τη θέα.

πνευματική μας ζωή. Αρχίζουμε να 
εκλαμβάνουμε τα πράγματα ως δεδο-
μένα και συνηθίζουμε την ομορφιά 
τους ή τη χρησιμότητά τους και με τον 
καιρό παύουν να μας κάνουν εντύ-
πωση. Αυτό μου θύμισε το εδάφιο, 
«Επανάφερε στη ζωή μου την αγαλλί-
αση της σωτηρίας Σου».1

Μερικές φορές αυτή η επανα-
φορά συμβαίνει όταν την βλέπεις να 
συμβαίνει στους άλλους ή όταν εσύ 
βοηθάς τους άλλους να την ανακαλύ-
ψουν για πρώτη φορά. Όμως, όπως και 
να συμβεί, μας βοηθά όταν ανακαλύ-
πτουμε τρόπους στη ζωή μας να εκτι-
μήσουμε και να απολαύσουμε εκείνη 
τη φρεσκάδα και το αίσθημα του 
θεσπέσιου.

Σύντομα θα μετακομίσουμε σε 
κάποιο άλλο σπίτι – και σίγουρα θα 
βρεθώ να κάθομαι για ώρα στο μπαλ-
κόνι απολαμβάνοντας τη θέα.

Η Άννα Περλίνι είναι συνι-
δρυτής του Per un Mondo 
Migliore2, ενός ανθρωπιστι-
κού οργανισμού που δρα-
στηριοποιείται στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία από το 1995. ■

Λίγο καιρό πιο μετά, το σπίτι εκείνο 
με την εκθαμβωτική θέα, έγινε και το 
δικό μου σπίτι. Λόγω μιας σειράς από 
εκπληκτικά γεγονότα που συνέβησαν 
τότε, νοικιάσαμε εκείνη την κατοικία 
μόλις δύο μήνες μετά απ’ εκείνη την 
αξέχαστη «πρώτη γνωριμία» στο απο-
χαιρετιστήριο πάρτι!

Στην διάρκεια των 14 ετών που 
ζήσαμε εκεί, δώσαμε σεμινάρια και 
δεχθήκαμε πάρα πολλούς επισκέπτες 
απ’ όλο τον κόσμο που κι αυτοί επίσης 
ανέβηκαν στην ταράτσα και απόλαυ-
σαν εκείνη την εκπληκτική θέα όπως 
είχα κάνει κι εγώ. Καθόντουσαν εκεί 
και απολάμβαναν τη θέα, ακόμα και 
μέχρι αργά το βράδυ και λίγο πριν 
ξημερώσει και μέσα απ’ αυτούς ξανα-
ζούσα κι εγώ, εκείνο το υπέροχο συναί-
σθημα που είχα βιώσει τη πρώτη φορά.

Μακάρι να μπορούσα να πω, ότι 
διατήρησα εκείνη την αίσθηση του 
θαυμασμού της θέας με τον ίδιο τρόπο, 
όμως πρέπει να ομολογήσω ότι την 
είχα συνηθίσει κάπως. Υποθέτω ότι 
είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης, 
επειδή κάτι τέτοιο συμβαίνει και με 
τις σχέσεις, τις υλικές ανέσεις που 
απολαμβάνουμε και ακόμα και την 

Από την Άννα Περλίνι 

1. Ψαλμός 51:12
2. http://www.perunmondomigliore.org/
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ΝΙΚΗΦΌΡΕΣ ΣΤΙΓΜE  Σ
Από την Μαρία Φοντέιν 

αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να 
συλλογίζεστε».2 Πόσο ταιριαστή περι-
γραφή του επουράνιου! 

Ο Ιωάννης μας ανέφερε για τον νέο 
ουρανό και τη νέα γη και νομίζω ότι 
αξίζει να το θυμόμαστε συχνά, όταν 
χρειαζόμαστε να αναπροσαρμόζουμε 
το σκεπτικό μας προς τα άνωθεν.

«Και είδα έναν καινούργιο ουρανό 
και μια καινούργια γη· επειδή, ο 
πρώτος ουρανός και η πρώτη γη 
παρήλθε· και η θάλασσα δεν υπάρχει 
πλέον.

«Και είδα την άγια πόλη, την και-
νούργια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε 
από τον Θεό, από τον ουρανό, ετοι- 

Όταν ζητούσα την ενθάρ-
ρυνση του Ιησού για 
κάποιες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζετε εσείς (ή 
ίσως ένας από τους φίλους σας ή 
αγαπημένους σας), ο Κύριος έφερε 
στον νου μου, σκέψεις για την επερ-
χόμενη ζωή. Όταν επανεξέτασα 
μερικά απ’ τα εδάφια που αναφέρο-
νται στην επουράνια δόξα, συγκρι-
τικά με τον πόνο, τη λύπη και τα προ-
βλήματα αυτής ζωής, αυτή η γνώση 
μας προσφέρει μια υπέροχη διαβε-
βαίωση, όπως αναφέρει κι εκείνος ο 

1. “After,” από τον N. B. Vandall, 1932
2. Δείτε Φιλιππισίους 4:8.
3. Αποκάλυψη 21:1-5
4. Αποκάλυψη 7:9
5. Εβραίους 11:10
6. Εβραίους 11:16, Κορινθίους Α’ 2:9
7. Ιωάννη 14:2-3

παλαιός ύμνος:

Μετά τον κόπο και την κάψα της μέρας,
Αφότου τελειώσουν οι ταλαιπωρίες μου,
Και οι στεναχώριες μου ανήκουν στο παρελθόν,
Κοντά στον Ιησού τελικά θα βρεθώ!

Αφότου ο πόνος και οι στεναγμοί πάψουν,
Μετά την παγωμένη θύελλα του Χειμώνα,
Μετά τη διαμάχη μια ένδοξη ειρήνη 
θα υπάρξει:
Κοντά στον Ιησού τελικά θα βρεθώ!1

Πόσο υπέροχο μέλλον μας περιμέ-
νει! Ας μην επικεντρωνόμαστε λοιπόν 
και τόσο στις δυσκολίες του παρόντος, 
ώστε να μη σκεπτόμαστε το επουρά-
νιο. Ο Θεός γνώριζε ότι τα παιδιά Του 
θα χρειάζονταν τις διαβεβαιώσεις ενός 
επουράνιου μέλλοντος για να τους 
δώσει ελπίδα. Ο Λόγος Του μας λέει 
«Όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, 
όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, 
όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή 
φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, και 
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ΝΙΚΗΦΌΡΕΣ ΣΤΙΓΜE  Σ

μασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον 
άνδρα της. Και άκουσα μια δυνατή 
φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: 
‘Δέστε, η σκηνή τού Θεού μαζί με τους 
ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί 
τους, κι αυτοί θα είναι λαοί Του, κι 
αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους Θεός 
τους.

«‘Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε 
δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνα-
τος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος 
ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρ-
χουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλ-
θαν’. Κι αυτός που κάθεται επάνω στον 
θρόνο είπε: ‘Δέστε, κάνω καινούρ-
για τα πάντα’. Και μου λέει: ‘Γράψε· 

επειδή, αυτά τα λόγια είναι αληθινά 
και πιστά’».3

«Ύστερα απ’ αυτά, είδα, και ξάφνου, 
ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο κανέ-
νας δεν μπορούσε να απαριθμήσει, από 
κάθε έθνος και φυλές και λαούς και 
γλώσσες, οι οποίοι στέκονταν μπροστά 
στον θρόνο και μπροστά στο Αρνίο, 
ντυμένοι με λευκές στολές και έχοντας 
στα χέρια τους φοίνικες».4

Στο κόσμο εδώ, δεν έχουμε μια 
μόνιμη πόλη, αλλά αναζητάμε την 
επερχόμενη πόλη: «την πόλη με θεμέ-
λια, της οποίας τεχνίτης και δημιουρ-
γός είναι ο Θεός».5

Τελικά, θα φθάσουμε σε «μια καλύ-
τερη, δηλαδή, επουράνια τοποθεσία» 
την οποία επιθυμούμε και αναζητάμε. 
«Οφθαλμός δεν έχει δει, ούτε αυτί έχει 
ακούσει, ούτε έχει διανοηθεί η καρδιά 
του ανθρώπου, τα πράγματα εκείνα 
που ο Θεός έχει προετοιμάσει για εκεί-
νους που Τον αγαπούν».6

Ο Ιησούς είπε: «Στο σπίτι τού 
Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οική-
ματα· ειδάλλως, θα σας έλεγα· 
πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Και 
αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, 
έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω 
κοντά σε Μένα, για να είστε κι εσείς, 
όπου είμαι Εγώ».7

Αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, 
όσον αφορά το επουράνιο, μπορούμε 
να τις κάνουμε μέρος του θεμελίου της 
πίστης μας, όπως έχουμε κάνει και με 
τη γνώση της σωτηρίας μας. Όταν όλα 
δείχνουν απειλητικά γύρω μας, εμείς 
μπορούμε να στηριζόμαστε πάνω σ’ 

αυτές τις υποσχέσεις, Ο Θεός δεν χρει-
αζόταν να μας πει εκ των προτέρων 
για όλες εκείνες τις εκπληκτικές πραγ-
ματικότητες που μας περιμένουν στο 
επουράνιο. Θα μπορούσε να μας τα 
κρατήσει για έκπληξη. Όμως γνώριζε 
πως αυτό το όραμα όσον αφορά το 
μέλλον θα μας παρότρυνε και θα μας 
βοηθούσε να συνεχίσουμε να ξεπερ-
νάμε τις καθημερινές ταλαιπωρίες που 
αντιμετωπίζουμε.

Καθώς είμαστε τόσο ευλογημέ-
νοι με τη σωτηρία Του και καθώς είναι 
τόσο σημαντικός ο ρόλος μας σ’ αυτόν 
τον κόσμο, ως δικοί Του αγγελιοφό-
ροι, σίγουρα θα πρέπει να προσμέ-
νουμε προκλήσεις και ταλαιπωρίες, 
σίγουρα θα πρέπει να προσμένουμε 
ότι θα υπάρξουν αγώνες. Όμως, ακόμα 
και τότε, δεν θα είμαστε μόνοι, επειδή 
Αυτός μας κατακλύζει με τις ευλογίες 
Του καθώς μας καθοδηγεί μέσα απ’ 
τις δυσκολίες αυτής ζωής. Αυτός είναι 
πάντα ισχυρότερος από τις δικές μας 
ταλαιπωρίες.

Όταν χρειάζεστε ανανέωση και 
όταν νοιώθετε καταβεβλημένοι, συνε-
χίστε να υπενθυμίζετε στον εαυτό 
σας τις επουράνιες πραγματικότητες. 
Κατόπιν, υπενθυμίστε στον εαυτό σας, 
όσα κάνει Αυτός πάνω στη γη και τη 
σημασία του σκοπού σας και της θέσης 
σας ως ένα απ’ τα δικά Του παιδιά. 
Αντιμετωπίστε τις δυσκολίες σας με 
πίστη και κουράγιο, γνωρίζοντας πως 
με το παράδειγμά σας μπορείτε να 
δώσετε στους άλλους την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν ελπίδα στον Ιησού και 
την αλήθεια την οποία λαχταράνε.

Η Μαρία Φοντέιν και ο σύζυ-
γός της, ο Πήτερ Άμστερνταμ, 
είναι διευθύνοντες της  
Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας της 
πίστης. ■
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ΝΑ ΠΡΌΣΕΧΕΤΕ ΤΑ ΛΌΓΙΑ ΣΑΣ
Μήπως είστε ο τύπος ανθρώπου που του 
αρέσει να μιλάει;  Αν ναι, είστε σαν και μένα. Μου 
αρέσει να μιλάω στους άλλους, είτε προσωπικά, είτε στο 
τηλέφωνο. Επίσης ενασχολούμαι με πολλούς και διάφορους 
τρόπους επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ικανότητα να συνομιλούμε και να επικοινωνούμε με 
τους άλλους είναι Θεόδοτη. Στη προς Εβραίους 13:16 επι-
στολή λέει, «μην ξεχνάτε να κάνετε το καλό και να μοιράζε-
στε με τους άλλους».

Απ’ την άλλη, κάποιος σοφός είχε πει κάποτε ότι υπάρχει 
«ο καιρός να κάνουμε ησυχία και ο καιρός να μιλάμε».1

Όταν ήμουν μικρός, μιλούσα ασταμάτητα. Συχνά μονο-
πωλούσα τις συζητήσεις, διέκοπτα τους άλλους με τα σχόλια 
που έκανα ή κάνοντάς τους ερωτήσεις πριν αυτοί προλά-
βουν να εκφράσουν πλήρως αυτό που ήθελαν να πουν. 
Βέβαια με τον καιρό, συνάντησα άτομα που έκαναν το 
ίδιο και σε μένα, κάνοντάς με να κατανοήσω τι σήμαινε να 
συμπεριφέρεσαι με παρόμοιο τρόπο. Έτσι από τότε και μετά, 
έχω προσπαθήσει να μιλάω λιγότερο και να ακούω περισσό-
τερο και αυτό βελτίωσε τα μέγιστα τις σχέσεις μου με τους 
άλλους.

Η προς Θεσσαλονικείς πρώτη επιστολή 4:11 μας λέει 
«φιλοτιμείστε να ησυχάζετε» Για εκείνους από εμάς που μας 
αρέσει να μιλάμε, συχνά απαιτείται «φιλοτιμία» ή προσπά-
θεια το να κάνουμε ησυχία όταν πρέπει.

Υπήρξαν φορές που βιάστηκα να απαντήσω σε κάτι και 

Από τον Στηβ Χαρτς 

στο τέλος το μετάνιωσα. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη σε 
μια κοινωνική εκδήλωση όπου βρέθηκα με συνεργάτες μου. 
Κάποιος με ρώτησε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, πόσο καλά 
τα πήγαινα με κάποιον συνεργάτη. Εκείνο τον καιρό, έτυχε 
να μην τα πηγαίνω και τόσο καλά με εκείνο το άτομο και είπα 
τα παράπονά μου δυνατά, νομίζοντας ότι εκείνο το άτομο δεν 
βρίσκονταν εκεί. Μια και είμαι τυφλός, ως επί το πλείστον 
αναγνωρίζω τους άλλους απ’ τη φωνή τους. Έτσι μπορείτε να 
φανταστείτε το σοκ και τη ντροπή που ένοιωσα, όταν ξαφ-
νικά άκουσα τη φωνή εκείνου για τον οποίο παραπονιόμουν 
να έρχεται ακριβώς δίπλα μου και να λέει: «Άκουσα την κάθε 
σου λέξη, Στηβ».

Ένα βιβλικό παράδειγμα είναι αυτό του Ιωσήφ. Πλήρωσε 
κι αυτός ακριβό τίμημα για την αποτυχία του να κρατήσει 
το στόμα του κλειστό. Ο Ιωσήφ ήταν ο πιο αγαπημένος 
γιος του πατέρα του, κάτι που έκανε τους αδελφούς του 
να ζηλεύουν. Και μαζί μ’ αυτό, είχε και δύο όνειρα που τον 
παρουσίαζαν να κυβερνά την οικογένειά του και πραγμα-
τικά νόμισε ότι ήταν καλή ιδέα να πει στους αδελφούς του 
τα όνειρα αυτά.2 Όμως τα αδέλφια του θύμωσαν τόσο πολύ 
μαζί του, ώστε τον έριξαν μέσα σε έναν λάκκο και μετά τον 
πούλησαν σαν σκλάβο.

Αν και το να κρατάμε το στόμα μας κλειστό, δεν είναι ότι 
πιο εύκολο για μερικούς από μας, συχνά είναι το πιο συνετό 
πράγμα. «Ακόμα κι οι ανόητοι θεωρούνται σοφοί αν ησυχά-
ζουν, και αν κρατούν το στόμα τους κλειστό».3

Ο Στηβ Χαρτς είναι τυφλός από τη γέννησή του. 
Είναι συγγραφέας, μουσικός και μέλος της  
Διεθνούς Οικογένειας στην Βόρεια Αμερική. ■

1. Εκκλησιαστής 3:7
2. Δείτε Γένεση 37:6-9.
3. Παροιμίες 17:28
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ΟΛΙΓΆΡΚΕΙΆ
Πεινάω, όμως δεν μπορώ να 
σκεφτώ τι να φάω. Πάω στο ψυγείο για 
να δω τι θα ετοιμάσω για δείπνο και 
το κλείνω απογοητευμένη. Τίποτα δεν 
φαίνεται να μου κάνει.

Τα τελευταία χρόνια, απέκτησα 
κάποιες ευαισθησίες απέναντι σε 
αρκετά φαγητά, που περιορίζουν το 
τι μπορώ να φάω. Αυτά που έχω, δεν 
αποτελούν απειλή για τη ζωή μου, 
όπως θα έκαναν μερικές αλλεργίες, 
όμως η δυσφορία που νοιώθω όταν 
τρώω το λάθος φαγητό, δεν αξίζει τη 
στιγμιαία ευχαρίστηση που νοιώθω 
τρώγοντας κάτι που δεν έπρεπε.

Η πρώτη ευαισθησία που απέ-
κτησα, είναι η δυσανεξία στη λακτόζη.  
Έχοντας μεγαλώσει σε αγροικία και 
πίνοντας πάντα πολύ γάλα και τρώγο-
ντας γαλακτοκομικά προϊόντα, ήταν 
σοκαριστική η συνειδητοποίηση του 
ότι δεν μπορούσα να χωνέψω τέτοιου 
είδους προϊόντα άλλο πια. Και αν και 
μπορώ και πίνω κάποια γάλατα μη- 
γαλακτοκομικού τύπου και μπορώ 
και τρώω βούτυρο και κάποια σκληρά 
τυριά, όμως ακόμα και το γιαούρτι 
που περιέχει λακτόζη, μου προξενεί 
πεπτικά προβλήματα.

Όταν συνέχισα να έχω το πρόβλημα 
αυτό με τη λακτόζη, ανακάλυψα επίσης 
ότι είχα ευαισθησία και με τη γλουτένη 

Από την Τζόις Σάτην 

και με τη φρουκτόζη και αυτό περιόρισε 
σημαντικά το τι μπορούσα να φάω . 
Την ημέρα που επέστρεψα σπίτι απ’ τον 
γιατρό με τον κατάλογο απ’ τα φαγητά 
που δεν μπορούσα να φάω άλλο πια 
και ενώ βρισκόμουν μέσα στο σουπερ-
μάρκετ, ένοιωθα λες και θρηνούσα για 
όλες εκείνες τις τροφές που δεν θα μπο-
ρούσα να καταναλώσω άλλο πια.

Τώρα έχω γίνει φανατική αναγνώ-
στρια των συστατικών κάθε προϊόντος, 
κάτι που με βοηθάει να κάνω συνετές 
και ολοκληρωμένες επιλογές για τα 
φαγητά που τρώω. Θα μπορούσατε να 
πείτε ότι έχω γίνει μια διαιτητική μινι-
μαλίστρια. Ο κατάλογος με τις τροφές 
που μπορώ και τρώω, είναι πολύ περι-
ορισμένος και προσπαθώ να έχω μια 
ολοκληρωμένη δίαιτα με αρκετά λαχα-
νικά και κάποια φρούτα, άπαχο κοτό-
πουλο, αυγά και ψάρι, μαύρο ρύζι και 
λίγη ποσότητα από σκληρό τυρί.

Μερικές φορές όμως, όπως σήμερα, 
εύχομαι να μπορούσα να φάω κάτι 
πραγματικά απολαυστικό. Όμως δεν 
θα το κάνω, επειδή ξέρω πόσο πολύ θα 
πονάει το στομάχι μου για μια βδομάδα 
μετά.

Δεν μπορώ παρά να συγκρίνω 
τη φυσική μου δίαιτα με την πνευ-
ματική μου δίαιτα. Μερικές φορές 
νοιώθω κάποια βαρεμάρα ακούγοντας 

ηχογραφημένα βιβλία και θα προσπα-
θήσω κάτι διαφορετικό. Βλέπετε μου 
αρέσει να ακούω ηχογραφημένα βιβλία 
καθώς πάω για ύπνο, μερικές φορές 
όμως θα βάλω να ακούσω κάποιο 
βιβλίο που ξέρω ότι δεν θα μου κάνει 
καλό και ο νους μου υποφέρει για μέρες 
από εκείνες τις εικόνες που παραμένουν 
στον νου μου, εικόνες που δεν θέλω 
καν να τις σκέπτομαι. 

Έτσι λοιπόν καλύτερα να είμαι ολι-
γαρκής. Καλύτερα να τρώω κοτόπουλο 
και λαχανικά. Καλύτερα να ακούω 
τους Ψαλμούς για 100στή φορά καθώς 
πέφτω για ύπνο αντί να πρέπει να 
ασχοληθώ με τα κατάλοιπα ενός θρίλερ 
που δεν συμφωνώ μαζί του.

Είμαι ευγνώμων για το ευαίσθητο 
στομάχι μου που με κάνει να βαδίζω 
πάνω στο ευθύ και στενό μονοπάτι. 
Είμαι επίσης ευγνώμων για την ευαι-
σθησία που έχω αποκτήσει στο πνεύμα, 
κάτι που με βοηθά να ξεχωρίζω ποιο 
είναι το καλό και ποιο όχι και να προ-
σκολλούμαι σ’ αυτό. 

Η Τζόις Σάτην είναι συνταξι-
ούχος δασκάλα και συγγραφέας 
και ζει στο Σαν Αντόνιο των 
ΗΠΑ. Δείτε το μπλογκ της στο 
https://joy4dailydevotionals.
blogspot.com/. ■
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Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΣΗΜΟΧΏΡΙ

Από τον Σκοτ ΜακΓκρέγκορ 

Μόλις πρόσφατα αντιλή-
φθηκα, πόσο λάθος είχα 
κάνει για την τοποθεσία που 
ζούσε ο Ιησούς στα παιδικά 
του και νεαρά του χρόνια.  
Ανέκαθεν γνώριζα ότι η Γαλιλαία βρι-
σκόταν στα βόρεια του Ισραήλ και 
αρκετά μακριά απ’ τη μεγάλη πόλη της 
Ιερουσαλήμ, όμως μόλις πρόσφατα, 

βόρειου βασιλείου, όπου η πλειονό-
τητα είχε σταματήσει να λατρεύει τον 
ένα και αληθινό Θεό και η οποία τελικά 
κατακτήθηκε το 721 π.Χ. Όταν συνέβη 
αυτό, η άρχουσα τάξη και ο αστικός 
πληθυσμός εξορίστηκαν, όμως φαίνεται 
ότι οι φτωχοί παρέμειναν εκεί και συνέ-
χισαν να επιβιώνουν.

 Αργότερα, γύρω στο 586 π.Χ., και 
το νότιο βασίλειο κατελήφθη απ’ τους 
Βαβυλώνιους και όλοι οι κάτοικοί του 
εξορίστηκαν. Όμως με την πάροδο του 
χρόνου, τους επετράπη να επιστρέψουν 
και όταν το έκαναν, ανοικοδόμησαν 
τον ναό τους και συνέταξαν το Τόρα, 

άρχισα να κατανοώ πόσο απόμα-
κρη ήταν η Γαλιλαία απ’ το καθετί 
και πώς το γεγονός αυτό, επέδρασε 
στον Ιησού και τους ακολούθους Του, 
καθώς επίσης και στους Ιουδαίους των 
ημερών Του. Αφήστε με να σας εξη-
γήσω πιο αναλυτικά.

Η Γαλιλαία από μόνη της, ήταν ως 
επί το πλείστο μια άγονη και λοφώ-
δης περιοχή μακριά απ’ την κεντρική 
Ιουδαϊκή κουλτούρα και ζωή, κι αυτό 
για εκατοντάδες χρόνια. Όταν το 
Ισραήλ διαχωρίστηκε σε δύο βασί-
λεια μετά το θάνατο του Βασιλιά 
Σολομώντα, η Γαλιλαία ήταν μέρος του 

1. Ματθαίου 26:73
2. Ιωάννη 7:52
3. Ιωάννη 1:46
4. Δείτε Πράξεις 5:37.
5. www.just1thing.com
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τα πρώτα πέντε βιβλία της Βίβλου. 
Στη συνέχεια εστίασαν την κυβέρνησή 
τους και τη θρησκεία γύρω απ’ αυτά 
τα πέντε βιβλία, όμως συνέχισαν να 
μην έχουν σχέσεις με τον εναπομείνα-
ντα πληθυσμό στο βόρειο βασίλειο που 
διέμενε στην Γαλιλαία. 

Με το πέρασμα του χρόνου και οι 
δύο περιοχές κατελήφθησαν και διοι-
κήθηκαν απ’ την Ελληνική δυνα-
στεία των Σελευκιδών, μέχρις ότου 
οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν γύρω 
απ’ την Ιερουσαλήμ επαναστάτη-
σαν και κέρδισαν την ανεξαρτησία 
τους υπό την Ιουδαϊκή δυναστεία των 
Μακκαβαίων. Όταν οι Μακκαβαίοι 
ανέλαβαν την εξουσία, άρχισαν να 
κατακτούν τις γύρω περιοχές και γύρω 
στο 100 π.Χ. κατέλαβαν και την περι-
οχή της Γαλιλαίας, όπου και επέβαλαν 
τους νόμους τους – τους νόμους από 
τα πρώτα πέντε βιβλία της Βίβλου. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο οι Γαλιλαίοι ενσωμα-
τώθηκαν με την Ιουδαϊκή θρησκεία και 
τρόπο ζωής.

Όπως και να ‘χει όμως, οι Ιουδαίοι 
της περιοχής γύρω απ’ την Ιερουσαλήμ 
δεν είχαν και σε μεγάλη υπόληψη τους 
Γαλιλαίους. Προφανώς όσοι κατοικού-
σαν στη Γαλιλαία, μιλούσαν και λίγο 
διαφορετικά, όπως γίνεται προφανές 
απ’ το σχόλιο για τον Πέτρο, τη νύχτα 
της δίκης του Ιησού: «Ήσουν και εσύ με 
τον Ιησού απ’ τη Γαλιλαία … φαίνεται 
απ’ την ομιλία σου».1 Ίσως και ο Ιησούς 
ο Ίδιος να μιλούσε με κάποια προφορά 
που να ακούγονταν παράξενα στους 
Ιουδαίους.

Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προ-
φανώς είχαν σκεφτεί ως γελοία, την 
ιδέα ενός προφήτη, πόσο μάλλον του 

περιοχή γύρω απ’ την Μεσόγειο. Μόλις 
50 μέρες μετά αφότου εκτελέστηκε 
με τόσο εξευτελιστικό τρόπο στην 
Ιερουσαλήμ, χιλιάδες Ιουδαίοι συγκε-
ντρώθηκαν στην ίδια πόλη, για να γιορ-
τάσουν μια σημαντική θρησκευτική 
γιορτή και εκεί αποφάσισαν ότι αυτός 
ο Γαλιλαίος δεν ήταν απλά ένας προ-
φήτης, αλλά επίσης και ο Μεσσίας που 
προσδοκούσαν και έτσι πρόθυμα ασπά-
σθηκαν το νεογέννητο Χριστιανικό 
κίνημα. Τι ήταν αυτό που τους παρακί-
νησε να το κάνουν;

Η απάντηση είναι πως ο Θεός τους 
παρακίνησε, κι αυτό με έναν σημα-
ντικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, γεννήθηκε 
το Χριστιανικό κίνημα και σύντομα 
δεν ήταν μόνο Ιουδαίοι αλλά και 
άνθρωποι απ’ όλα τα μυριάδες έθνη 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συν και 
πολλές άλλες περιοχές που άρχισαν 
να πιστεύουν στον Θεό από το Αση-
μοχώρι. Χρειάστηκαν 300 χρόνια πριν 
γίνει αποδεκτό, ή ακόμη και επιθυμητό 
σε πολλές άλλες περιοχές, το να είσαι 
Χριστιανός. Όμως αν αναλογιστείτε ότι 
όλα ξεκίνησαν με κάποιον που κήρυττε 
για τρία χρόνια σε μια περιοχή άσημη 
και ασήμαντη, που ανήκε στην πιο 
προβληματική περιοχή του Ρωμαϊκού 
κόσμου και εκτελέστηκε στα τριάντα 
του σαν εγκληματίας, τότε αυτό που 
συνέβη, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Ο Σκοτ ΜακΓρέγκορ είναι συγ-
γραφέας και σχολιαστής και ζει 
στον Καναδά. Το άρθρο αυτό 
πάρθηκε από ένα πόντκαστ στο 
Just1Thing,5 έναν Χριστιανικό 
ιστότοπο για τη δόμηση του 
χαρακτήρα των νέων. ■

Μεσσία, να προέρχεται απ’ την περιοχή 
της Γαλιλαίας. Καταφρόνησαν ακόμα 
κι έναν δικό τους, τον Νικόδημο, που 
είχε σκεφτεί μια τέτοια πιθανότητα: 
«Ερεύνησε και δες ότι, προφήτης από 
τη Γαλιλαία δεν έχει υπάρξει!»2 Και φαί-
νεται επίσης, ότι το χωριό του Ιησού 
δεν είχε και την καλύτερη φήμη. Το 
Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφέρει έναν 
απ’ τους αποστόλους του Ιησού, τον 
Ναθαναήλ, να λέει «Μπορεί να προέλ-
θει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ;»3 

Ακόμα κι οι Ρωμαίοι δεν είχαν και 
τόσο καλή γνώμη για την περιοχή 
εκείνη. Στο βιβλίο των Πράξεων ανα-
φέρεται πως κάποιος Ιούδας απ’ την 
Γαλιλαία, πρωτοξεκίνησε μια επα-
νάσταση εκεί, όμως θανατώθηκε 
και οι ακόλουθοί του διασκορπίστη-
καν.4 Περίπου την ίδια χρονιά που 
γεννήθηκε ο Ιησούς, οι Ρωμαίοι είχαν 
καταπνίξει μια άλλη ανταρσία και είχαν 
καταστρέψει τη Σεπφωρίδα, την πιο 
σημαντική πόλη της Γαλιλαίας, η οποία 
βρίσκονταν πολύ κοντά στη Ναζαρέτ.

Ο περισσότερος κόσμος δεν αντι-
λαμβάνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος 
της υπηρεσίας του Ιησού, έλαβε χώρα 
στη Γαλιλαία και αναφέρεται πως περι-
στασιακά μόνον πήγαινε Αυτός στην 
Ιουδαία. Δεν είναι να απορεί κανείς που 
οι περισσότεροι από την πολιτιστική 
και διανοούμενη ελίτ της χώρας Του, 
Του επιφύλαξαν μια αφιλόξενη υπο-
δοχή. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν κι 
εγώ θα είχα αποδεχθεί τόσο Αυτόν όσο 
και τις διδαχές Του, τόσο γρήγορα, αν 
ζούσα την εποχή εκείνη. 

Όμως να που Τον ακολούθη-
σαν. Και όχι μόνον άνθρωποι απ’ την 
Γαλιλαία, αλλά και Ιουδαίοι απ’ όλη την 
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ΤΑ ΚΟΜΠΛΙΜΈΝΤΑ 
ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ
Ο δάσκαλος που μας δίδα-
σκε μουσική, ήταν πάνω 
από 70 χρονών, κάπως παλαιο-
μοδίτικος, ίσως και λίγο ιδιότροπος. 
Όμως είχε τον τρόπο του να σε κάνει 
να νοιώθεις ξεχωριστός. Πάντα σε 
έπαιρνε στα σοβαρά και εξέφραζε ενδι-
αφέρον για τα σχέδιά σου και τις επι-
θυμίες σου για το μέλλον. Είχα αντι-
ληφθεί, πως όταν σε ρωτούσε «Πώς 
είσαι;» πως ήθελε να μάθει κάτι περισ-
σότερο από ένα μονολεκτικό «Καλά» 
και δεν είχε πρόβλημα με το να ακού-
σει για την κάθε μέρα της εβδομάδας 
σου και όσα είχες επιτελέσει.

Αν και εγώ η ίδια, ήμουν φουριό-
ζος χαρακτήρας και γεμάτη ενέργεια, 
αυτός χαμογελούσε με τις απερίσκε-
πτες δηλώσεις μου και τον υπερά-
φθονο ενθουσιασμό μου.  Μου είχε πει 
μια φορά, πως έδειχνα να είμαι ηγε-
τικός χαρακτήρας και ότι θα πήγαινα 
μπροστά στη ζωή μου. 

Με δίδαξε πολλά πράγματα, όμως 
ένα απ’ τα σπουδαιότερα πράγματα 
που έμαθα απ’ αυτόν, ήταν πώς να 
κάνω κομπλιμέντα. Να μερικά απ’ 
τα πράγματα που έμαθα καθώς τον 
παρατηρούσα:

• Περιστασιακά θα έκανε κομπλιμέ-
ντα, όμως πάντα θα ήταν προσω-
ποποιημένα και συγκεκριμένα. Ό,τι 
ωραίο έλεγε, δεν ήταν από ευγέ-
νεια ή κοινωνικό «καθήκον» μόνον. 
Ένοιωθες πως θα προτιμούσε να μην 
πει τίποτα, από το να αναφερθεί σε 
κάτι το γενικευμένο ή πρόχειρο.

• Τα περισσότερα κομπλιμέντα που 
θα έκανε, ήταν το να αναγνωρίσει 
κάποια προσπάθεια ή ένα θετικό 
χαρακτηριστικό, το οποίο θα ήθελε 
να επιδείξουν οι μαθητές του. 
Ακόμα και αν έκανε ένα κομπλιμέ-
ντο για κάποιο ρούχο που φόραγες, 
θα έλεγε κάτι που θα αναγνώριζε το 
σκεπτικό και τον αυτοσεβασμό που 
εμπεριέχεται στο να είσαι ντυμένος 
καλά.

• Θα έκανε εγκωμιαστικά σχόλια για 
τους άλλους, είτε αυτοί ήταν παρό-
ντες για να τα ακούσουν είτε όχι. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο κατανόησα την 
αυθεντικότητα και την ειλικρίνειά 
του, επειδή δεν το έκανε για να χαϊ-
δέψει τα αυτιά των άλλων ή απλά 
και μόνο να τους κάνει να νοιώσουν 
όμορφα για τον εαυτό τους μόνο, 
αλλά επειδή ειλικρινά εκτιμούσε 

Από την Έιμι Τζόι Μιζράνι

Αν δεν έχεις βιώσει ακόμα μια 
προσωπική σχέση με τον Ιησού, 
Αυτός επιθυμεί να γίνει μέρος της 
ζωής σου τόσο εδώ και τώρα, όσο 
και για πάντα στην αιωνιότητα. 
Μπορείς να αρχίσεις αυτή τη σχέση 
μαζί Του με το να πεις αυτή την 
προσευχή:

Ιησού, σε παρακαλώ συγχώρησέ 
με για όλες μου τις ελλείψεις. Σου 
ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου 
και Σε προσκαλώ να έλθεις στη ζωή 
μου. Σε παρακαλώ γέμισέ με, με 
την αγάπη Σου και το Άγιο Πνεύμα, 
βοήθησέ με να Σε γνωρίσω και 
καθοδήγησέ με στον δρόμο της 
αλήθειας. Αμήν.

κάτι σ’ αυτούς ή θα του άρεσε κάτι 
το οποίο είχαν κάνει.

• Εάν άκουγε κάποιον άλλον να 
αναφέρει κάτι το θετικό για σένα, 
πάντα θα το έλεγε και στους 
άλλους. Απ’ την άλλη, ποτέ μου δεν 
τον άκουσα να λέει ή να επανα-
λαμβάνει κάτι το άσχημο που είχε 
ακούσει για κάποιον.
Το μυστικό του ήταν, ότι απλώς 

ενδιαφερόταν για τους άλλους και είχε 
την ταπεινότητα να αφιερώνει χρόνο 
να τους παρατηρεί. Και με το να το 
κάνει αυτό, δημιούργησε ένα δίκτυο 
από ανθρώπους – τόσο συναδέλφους 
αλλά και μαθητές – που τον αγαπού-
σαν, ενώ στην ουσία, ποτέ του δεν 
μιλούσε πολύ για κάτι άλλο εκτός της 
μουσικής, επειδή δεν δίδασκε τίποτα 
άλλο – όμως είτε οι μαθητές του έγιναν 
μουσικοί, δάσκαλοι, γιατροί, αθλητές, 
πάστορες ή μηχανικοί, όλοι μας γίναμε 
πιο ευγενικοί μέσα απ’ τα κομπλιμέ-
ντα του.

Η Έιμι Τζόι Μιζράνι γεννή-
θηκε και ζει στη Νότια Αφρική, 
όπου είναι Χριστιανή απόστο-
λος πλήρους απασχόλησης με 
το Χέρι Βοήθειας. Τον ελεύ-
θερο χρόνο της, παίζει βιολί. ■
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Ο  Π Λ Ο Υ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Θ Έ Ο Υ
Ο Ιησούς είπε, «Εκεί που είναι 
ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η 
καρδιά σας επίσης».1 Μερικοί το ανα-
φέρουν ως «Όπου είναι η καρδιά 
σας, εκεί θα είναι και ο θησαυρός σας 
επίσης». Όμως δεν αναφέρεται έτσι 
στις Γραφές. Ο Κύριος είπε πως όπου 
είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και 
η καρδιά σας επίσης.

Και στο Ματθαίου 6:19-21 λέει, 
«Μην αποταμιεύετε για τον εαυτό 
σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου 
ο σκόρος και η σκουριά διαφθείρουν 
και όπου οι κλέπτες διαρρηγνύουν 
και διαρπάζουν, αλλά αποταμιεύετε 
για τον εαυτό σας θησαυρούς πάνω 
στον ουρανό, όπου ούτε ο σκόρος 
ούτε η σκουριά διαφθείρουν και όπου 
οι κλέπτες δεν διαρρηγνύουν και 

Από την Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ

να δω αν έχω πράγματι πλούτο Θεού. 
Εσείς τι κάνετε; Δίνετε έμφαση στα 
σωστά πράγματα, τα αιώνια πράγματα 
με το να έχετε μια σχέση με τον Ιησού  
και να εκπληρώνετε το σχέδιό Του 
για τη ζωή σας; Ή μήπως όλη την ώρα 
ασχολείστε και σκέπτεστε τα υλικά 
πράγματα; Αν το κάνετε, δεν έχετε 
πλούτο Θεού και δεν αποταμιεύετε 
θησαυρούς για τον ουρανό. Ο Παύλος 
μας λέει, «Όλα τα θεωρώ άχρηστα, σε 
σχέση με την ανωτερότητα της γνώσης 
του Χριστού Ιησού του Κυρίου μου: 
για τον Οποίο απώλεσα τόσα πολλά 
και τα θεώρησα ως σκουπίδια, ώστε να 
κερδίσω τον Χριστό».4

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. ■

διαρπάζουν, επειδή εκεί που είναι ο 
θησαυρός σας είναι και η καρδιά σας 
επίσης».

Δεν νομίζω πως ο Θεός δίνει 
κάποια βραβεία για την φτώχεια, ούτε 
και τα πλούτη κλείνουν την πόρτα 
των ουρανών, αν και ο Χριστός είπε, 
«Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους 
που εμπιστεύονται στα πλούτη, να 
εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού».2 
Παρατηρείστε πως είπε ότι είναι 
δύσκολο για εκείνους που εμπιστεύο-
νται στα πλούτη. Αυτό είναι το κλειδί – 
εκεί που βάζεις την εμπιστοσύνη σου.

Στο Λουκά 12, ο πλούσιος με τις 
πολλές αποθήκες αποκαλείται ανό-
ητος επειδή δεν είχε τον πλούτο του 
Θεού, όχι επειδή είχε πλούτη. Όταν 
τον αποκάλεσε ανόητο ο Ιησούς είπε, 
«Έτσι είναι εκείνος που συγκεντρώ-
νει θησαυρό για τον εαυτό του και δεν 
έχει πλούτο Θεού».3 Αυτό είναι το θέμα: 
«Δεν έχει πλούτο Θεού».

Εγώ η ίδια, ψάχνομαι μέσα μου για 

1. Ματθαίου 6:21
2. Μάρκος 10:24
3. Λουκά 12:20-21
4. Φιλιππισίους 3:8

11

http://virginiabrandtberg.org
http://virginiabrandtberg.org


Ο 
ΧΑΡΟΎΜΕΝΟΣ 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Τον ονομάσαμε  
ο Χαρούμενος Γερμανός.

Αυτό, επειδή ήταν απ’ την Γερμανία και ο  
ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν πάντα χαρούμενος. 
Σίγουρα είναι αξιοθαύμαστο να βλέπεις τα πράγματα αισιό-
δοξα και εγώ ο ίδιος ενθαρρυνόμουν πάντα πάρα πολύ απ’ 
τα λόγια του απόστολου Παύλου, ο οποίος είχε μάθει να 
είναι ικανοποιημένος σε οποιεσδήποτε συνθήκες και να βρι-
σκόταν.1 Όμως σκέφτηκα ότι αυτός ο Χαρούμενος Γερμανός 
δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, καθώς μερικές φορές η όψη 
του φανέρωνε κάποια δυστυχία. Παρ’ όλα αυτά, συνέχιζε να 
ισχυρίζεται ότι ήταν απολύτως χαρούμενος. 

Λοιπόν, όπως και να έχει, δεν ήταν η θέση μου να κρίνω 
το δικό του επίπεδο ευτυχίας, έτσι λοιπόν, σήκωσα τους 
ώμους μου και συμφώνησα μαζί του. Όμως πολύ γρήγορα 
γεννήθηκε το παρατσούκλι του και γίναμε φίλοι. Κάπως.

Όλο αυτό το σκηνικό άλλαξε την ημέρα που ο 
Χαρούμενος Γερμανός κατάστρεψε το αυτοκίνητό μου.

«Μπορώ να δανειστώ το Τογιότα σου; Το δικό μου αμάξι 
είναι στο συνεργείο και χρειάζομαι επειγόντως να κάνω 
μερικές δουλειές».

«Και βέβαια μπορείς, απλά να προσέχεις», του είπα 
καθώς του έδινα τα κλειδιά.

Όταν επέστρεψε αργότερα την ίδια μέρα, δεν έδειχνε 
καθόλου χαρούμενος. Μου ήταν δύσκολο να καταλάβω την 
έκφραση του προσώπου του. Φανέρωνε ντροπή ή ήταν απλά 
ένα αδιάφορο μειδίαμα; Ένα ασθενικό χαμόγελο παρουσι-
άστηκε στο πρόσωπό του, καθώς τραύλιζε, «Ξέρεις, καθώς 
έκανα πίσω, έπεσα πάνω σε ένα δένδρο».

Η καρδιά μου πήγε να σπάσει. «Τι έκανε λέει;»
Σήκωσε τους ώμους του και είπε, «Δεν καταλαβαίνω 

πως έγινε. Παλιαυτοκίνητο. Το πόδι μου γλίστρησε απ’ το 
πεντάλ του φρένου. Ευτυχώς είμαι καλά, επειδή τα πράγ-
ματα μπορεί να ήταν πολύ πιο άσχημα».

Κοίταξα το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο μπροστά    

1. Δείτε Φιλιππισίους 4:11.
2. Εφεσσίους 4:22,24

 στο σπίτι μας και μου κόπηκε 
 η ανάσα. Ο πίσω προφυλακτήρας είχε 
εξαφανιστεί  και όλο το πίσω μέρος ήταν μια 

σωρός από στραπατσαρισμένα μέταλλα. 
«Συγνώμη», ψιθύρισε. «Όμως εντελώς ξαφνικά, εμφανίστηκε 

εκείνο το δένδρο απ’ το πουθενά. Όμως τα καλά νέα είναι ότι το 
αυτοκίνητο δουλεύει».

Είχα αναστατωθεί όσο δεν λέγεται και όχι τόσο απ’ το ότι 
το πίσω μέρος του αυτοκινήτου που είχε διαλυθεί. Σίγουρα 
αυτό δεν ήταν ένα καλό νέο όμως αυτό που δεν μου άρεσε 
καθόλου ήταν η αδιαφορία του και η ελαφρότητα που έδειχνε, 
μαζί μ’ εκείνο το αμετανόητο προσποιητό χαμόγελο στο πρό-
σωπό του όταν μου είπε «θα μπορούσα να πληρώσω τη ζημιά 
αν μόνο είχα τα λεφτά… όμως ξέρεις πως δεν έχω την οικο-
νομική δυνατότητα… τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά 
τελευταία». 

Και αυτό ήταν.
Για να μη μακρολογώ, στο τέλος τον συγχώρεσα. Όχι 

αμέσως, αλλά σιγά-σιγά. Δεν νομίζω πως τον ένοιαζε είτε το 
έκανα είτε όχι, όμως μέσα απ’ αυτό το όλο σκηνικό, εγώ πήρα 
ένα σημαντικό μάθημα, όταν κατανόησα τι σημαίνει πραγμα-
τική μεταμέλεια.

Αντιλήφθηκα ότι η συμπεριφορά του Χαρούμενου 
Γερμανού, της αδιάφορης ανεμελιάς που εμφάνισε καθώς 
ζητούσε συγνώμη, πως ταίριαζε τέλεια με τον τρόπο που εγώ 
ο ίδιος προσεγγίζω τον Θεό όταν κάνω κάποιο λάθος. Πώς 
πρέπει να νοιώθει Αυτός όταν εγώ λοξοδρομώ και μετά επι-
στρέφω σ’ Αυτόν, με κάτι πολύ λιγότερο εκτός από πλήρη 
σεβασμό, ειλικρινή υποταγή και γνήσια μεταμέλεια; Ευτυχώς 
για μένα, ο Θεός συγχωρά χωρίς καθυστέρηση, όμως γνωρίζω 
πως προσμένει να κάνω κι εγώ κάτι περισσότερο απ’ το να 
ζητώ απλά μια συγνώμη. «Αποβάλετε από πάνω σας τον παλιό 
άνθρωπο, αυτόν κατά την προηγούμενη διαγωγή και ντυθείτε 
τον καινούργιο άνθρωπο, που κτίστηκε σύμφωνα με τον Θεό, 
με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας».2 

Ο Κους Στέντζερ είναι ανεξάρτητος συγγραφέας 
στην Ολλανδία. ■

Από τον
 Κους Στέντζερ 
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ΣΥΓΧΩΡΩΝΤΑΣ ΚΑΙ 

ΛΗΣΜΟΝΩΝΤΑΣ
Η μεγαλύτερη αδελφή μου 
η Σίλα, είχε μεγάλη επί-
δραση στη ζωή μου, όταν εγώ 
ήμουν μικρή. Μου έμαθε να παίζω 
κιθάρα και η ίδια έγραφε όμορφες 
μελωδίες-τραγούδια για την αγάπη και 
την ελπίδα. Μου είχε δείξει με το παρά-
δειγμά της, ότι οι πληγές της ψυχής 
είναι όπως και οι σωματικές πληγές και 
θεραπεύονται από μόνες τους. 

Όμως με το πέρασμα του χρόνου, 
αντιλήφθηκα πως κάποιοι άνθρωποι 
θεραπεύονται πιο γρήγορα από μερι-
κούς άλλους. Μερικές φορές, πολλοί 
άνθρωποι συνεχίζουν να κρατάνε μέσα 
τους τη στεναχώρια για κάτι, μέχρι 
που η στεναχώρια τους μετατραπεί σε 
πικρία. Επιτρέπουν τις άσχημες ανα-
μνήσεις να γεμίζουν το μυαλό τους και 
να αφαιρούν τη χαρά απ’ τη ζωή τους. 
Είναι λες και ξύνουν επανειλημμένα 
εκείνη τη πληγή, κάτι που δεν της επι-
τρέπει ποτέ να γίνει καλά.

Κάτι τέτοιο συνέβη και σε μένα. Μια 
φορά ένοιωσα μνησικακία για κάποιον, 
που κράτησε μερικές βδομάδες, μέχρι 
που ένας γνωστός με συμβούλεψε 

Από την Ροσέιν Περέιρα Εγώ κατοικώ στα υψηλά, 
και σε άγιο τόπο· και μαζί 
με του συντριμμένου την 
καρδιά, και του ταπεινού το 
πνεύμα, για να ζωοποιώ το 
πνεύμα των ταπεινών, και 
να ζωοποιώ την καρδιά των 
συντριμμένων. — Ησαΐα 
57:15

να πάψω να το κάνω και να αρχίσω 
να προσεύχομαι για το άτομο εκείνο. 
Μου είπε: «Αν προσευχηθείς γι’ αυτόν, 
σύντομα θα νοιώσεις να χάνεται η 
μνησικακία που νοιώθεις γι’ αυτόν». 
Ακολούθησα εκείνη τη συμβουλή και 
αυτό συνέβη πραγματικά! Ούτε καν 
θυμάμαι ποιο ήταν το άτομο εκείνο ή τι 
μου είχε κάνει, όμως θυμάμαι τη συμ-
βουλή που μου έδωσε εκείνος ο γνω-
στός μου και την έχω εφαρμόσει πολλές 
φορές από τότε. 

Η αδελφή μου είχε δίκιο για τη 
θεραπεία των πληγών, όμως υπάρχει 
και μια προϋπόθεση: Πρέπει κι εμείς να 
συγχωράμε και να λησμονάμε, και να 
αφήνουμε τα πράγματα, να τα «παίρ-
νει το ποτάμι». Ανεξάρτητα από όσα 
άσχημα πράγματα συμβαίνουν, ο Θεός 
μπορεί να τα μετατρέψει για το καλό 
μας, καθώς εμείς Τον αγαπάμε, Τον 
εμπιστευόμαστε και Τον ακολουθάμε.

Η ιστορία για τον Ιωσήφ στη Βίβλο, 
είναι μια καλή απεικόνιση αυτής της 
αλήθειας. Ο ίδιος συγχώρεσε τα αδέλ-
φια του, που τον είχαν πουλήσει σαν 
σκλάβο για 13 χρόνια. Στη Γένεση 

50:20, τους λέει αυτός: «Εσείς θελή-
σατε κακό εναντίον μου· ο Θεός, όμως, 
θέλησε να το μετατρέψει σε καλό, για 
να γίνει όπως σήμερα, ώστε να σώσει 
τη ζωή πολλού λαού».

Σημειώστε ότι ο Θεός συγχωρά και 
λησμονά! Στην Εβραίους 8:12 λέει: 
«Θα είμαι ελεήμονας στις αδικίες τους, 
και τις αμαρτίες τους, και τις ανο-
μίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον». 
Αυτή η αρχή, είναι ο πυρήνας του 
Χριστιανικού μηνύματος. Αυτό έκανε 
και ο Θεός για εμάς, όταν έστειλε τον 
Ιησού να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. 
Αν θέλουμε να είμαστε οπαδοί του 
Ιησού, πρέπει να αποδεχτούμε τη δική 
Του αγάπη και συγχώρεση και κατό-
πιν να μάθουμε να συγχωράμε και να 
λησμονάμε και εμείς – όχι μόνο για το 
καλό των άλλων, αλλά και για το δικό 
μας επίσης!

Η Ροσέιν Περέιρα είναι καθη-
γήτρια Αγγλικών και συγγρα-
φέας στο Ρίο ντε Τζανέιρο 
της Βραζιλίας και μέλος της 
Διεθνούς Οικογένειας. ■
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Το σώμα μου κι εγώ βρισκό-
μαστε σε αντιπαράθεση εδώ 
και πολύ καιρό.  Όταν ήμουν 
έφηβος, η λέξη «πληθωρική» ήταν της 
μόδας, όμως εκείνη την εποχή, εγώ 
ήμουν πολύ κοκαλιάρα. Έτσι όταν η 
λέξη «λεπτή» έγινε της μόδας, εγώ 
είχα παχύνει. Και αυτό συνεχίστηκε 
για χρόνια. Ποτέ μου δεν είχα τον 
σωματότυπο εκείνο που ταίριαζε με το 
«ιδανικό» που προωθείτο. Όταν ήμουν 
πιο νέα, ήθελα να δείχνω πιο ώριμη 
και τώρα που πέρασαν τα χρόνια – 
εύχομαι να έδειχνα πιο νέα! 

Πάντα έκανα αποθαρρυντικά 
σχόλια για τον εαυτό μου κάθε φορά 
που περνούσα μπροστά απ’ τον 
καθρέπτη – «Τα μαλλιά μου ποτέ δεν 
μένουν χτενισμένα!» «Αυτό το φόρεμα 
δείχνει απαίσιο πάνω μου». Δεν είχα 
συνειδητοποιήσει ότι έκανα αυτή την 
εσωτερική συζήτηση με το είδωλό μου 
στον καθρέφτη, όμως κατ’ αυτό τον 
τρόπο έριχνα διανοητικά βέλη στον 
εαυτό μου κάθε φορά που κοιταζό-
μουν στον καθρέπτη.

Πριν δύο χρόνια περίπου, όταν θρη-
νούσα για την εμφάνισή μου μπροστά 
στον καθρέπτη, σκέφτηκα ότι μάλλον, 
ο Θεός χρειάζεται τις γιαγιάδες! Και 
τελικά συνειδητοποίησα ότι έδειχνα 
όπως υποτίθετο, για την ηλικία μου σε 
εκείνο το σημείο της ζωής μου. Σε πολ-
λούς νέους αρέσει να συναντάνε τον 
σύζυγό μου και εμένα, ένα ευτυχισμένο 
ζευγάρι, παντρεμένο για πάνω από 40 
χρόνια, που είναι συμφιλιωμένο με τον 
Θεό, τον εαυτό τους και τους γύρω 
τους. Προφανώς, τα στρουμπουλά 
πρόσωπά μας και οι ρυτίδες μας, όταν 
γελάμε, μας κάνουν να δείχνουμε ευδι-
άθετοι και πρόσχαροι!

Έτσι λοιπόν ήρθε η στιγμή να συμ-
φιλιωθώ με την έριδα που είχα με την 
εικόνα μου στον καθρέπτη. Αποφάσισα 
πως αντί να προσβάλω τον εαυτό 
μου, θα του έδινα κι ένα κομπλιμέ-
ντο κάθε φορά που θα προσπέρναγα 
από τον «εαυτό» μου – «Τι υπέροχα 
γκρίζα μαλλιά!» «Όμορφο χαμόγελο!» 
«Μου αρέσουν τα σκουλαρίκια αυτά!» 
Τελικά μπόρεσα να αρχίσω να χαλα-
ρώνω και να γελάω με την όλη κατά-
σταση! Ειδικά όταν έβλεπα τον εαυτό 
μου με εκείνα τα ατημέλητα ρούχα 
που φόραγα όταν έκανα δουλειές στον 

Η ΜΆΧΗ 
ΜΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΆΘΡΕΠΤΗ

Από την Σάλι Γκαρσία  

κήπο και έπρεπε να βρω το κατάλ-
ληλο κομπλιμέντο να του πω! Όμως 
τα πράγματα άλλαξαν και μια άσχημη 
συνήθεια  μιας ολόκληρης ζωής, τελικά 
εξαφανίστηκε! 

Αντί να αναζητώ αλλού για κάποιο 
πρότυπο να ακολουθήσω, έμαθα να 
προσβλέπω στον Θεό, να καλλιεργή-
σει το πνεύμα μου και τον εσωτερικό 
μου κόσμο ώστε να «συμμορφωθεί με 
την εικόνα τού Υιού».1 Αυτό για μένα 
σήμαινε «όπως Εκείνος περπάτησε, έτσι 
κι εγώ να περπατώ»2 και να αφήσω το 
δικό Του φως να λάμψει διαμέσου μου.3 

Όταν χαλαρώνω και χαμογελώ και 
το διασκεδάζω, αυτό κάνει όλες τις 
ρυτίδες στο πρόσωπό μου να χορεύουν. 
Χαίρομαι να είμαι η γιαγιά που θέλει ο 
Θεός να είμαι και ελπίζω κατ’ αυτό τον 
τρόπο, να μεταδίδω λίγη απ’ την αγάπη 
Του και το φως Του σ’ αυτό τον μπερ-
δεμένο κόσμο που ζούμε. Χαίρομαι που 
είμαι ο εαυτός μου – αυτό που είμαι, 
αυτό που με δημιούργησε ο Θεός να 
είμαι. 

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

1. Ρωμαίους 8:29
2. Ιωάννη Α’ 2:6
3. Δείτε Ματθαίου 5:16.
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Ο ΓΆΜΟΣ ΔΕΝ ΕΊΝΆΊ ΕΎΚΟΛΟ ΠΡΆΓΜΆ 
Πλησιάζει η Μέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου και εγώ ανα-
ζητώ στο ίντερνετ τη σωστή 
ευχετήρια κάρτα να δώσω 
στον σύζυγό μου, την 20η φορά 
που γιορτάζουμε τη Μέρα του Αγίου 
Βαλεντίνου μαζί. 

Ψάχνω για την κάρτα που λέει: Ο 
Γάμος δεν είναι Εύκολο Πράγμα.

Όμως δεν καταφέρνω να βρω μια 
τέτοια κάρτα. Όλες τους είναι πολύ 
εύθυμες και γλυκές, πολύ περισσότερο 
απ’ ό,τι νοιώθω εγώ αυτή τη στιγμή, 
επειδή σίγουρα ο γάμος δεν είναι και 
τόσο εύκολο πράγμα! 

Πρόκειται για ένα μακρινό ταξίδι 
που ξεκίνησε με δύο ερωτευμένα άτομα, 
που είχαν πολλές προσδοκίες για το 
πώς θα ήταν η ζωή και για τους δύο και 
πώς θα ήταν ο ένας για τον άλλον. Και 
μετά, αναπόφευκτα, ήλθε η απογοή-
τευση. Η απογοήτευση μετατρέπεται σε 

μνησικακία και η μνησικακία, αν αφεθεί 
από μόνη της, μετατρέπεται σε οργή. 

Γνωρίζω πως δεν είμαι το μόνο άτομο 
που έχει τραβήξει αυτό τον δρόμο και 
αναρωτιέται αν ο γάμος χρειάζεται να 
έχει τόσες δυσκολίες. 

Η γρήγορη απάντηση είναι ότι 
όχι, δεν χρειάζεται. Ο γάμος είναι ένα 
όμορφο δώρο, σχεδιασμένος να απεικο-
νίζει την αγάπη του Χριστού για τη νύφη 
Του, την εκκλησία. Από πολλές από-
ψεις, ο γάμος είναι ο υπέρτατος τρόπος 
να εξωτερικεύεις την πίστη σου και να 
μαθαίνεις να αγαπάς όπως μας αγαπά ο 
Ιησούς. 

Η Βίβλος λέει να αγαπάτε τον πλη-
σίον σας. Ο πιο άμεσα πλησίον σας είναι 
o/η σύζυγός σας.

Υπάρχουν 101 ιδέες, επινοήσεις και 
βιβλία να σε βοηθήσουν να τα πας καλύ-
τερα στον γάμο σου και ίσως και να 
τον κάνεις εκπληκτικό. Όμως αυτό που 

Από την Μαρί Αλβέρο 

Από τούτο έχουμε γνωρίσει την 
αγάπη, επειδή Εκείνος (ο Ιησούς) την 
ψυχή Του έβαλε για χάρη μας· κι εμείς 
οφείλουμε να βάζουμε τις ψυχές μας 
για [γράψτε εδώ το όνομα του/της 
συζύγου σας].  — Ιωάννη Α’ 3:16

βοηθά περισσότερο απ’ όλα, είναι το να 
έχεις μια καρδιά με περισσότερη αγάπη, 
μια καρδιά όπως του Χριστού και που 
βάζει πάντα τον Θεό πρώτο. Αυτό είναι 
ένα μοναδικό εφαρμόσιμο βήμα που 
μεταμορφώνει μια σχέση από προσδο-
κία και απογοήτευση σε κατανόηση και 
χαρά. 

Αυτό είναι που ομορφαίνει και διευ-
κολύνει τον γάμο μας. Και οι δύο μας 
είμαστε άτομα με ατέλειες που παροτρύ-
νουν ο ένας τον άλλο να αναζητάει τη 
βοήθεια του Θεού πρώτα. 

Τώρα μπορώ να έχω παρακαλώ μια 
ευχετήρια κάρτα αυτού του τύπου; 

Η Μαρί Αλβέρο είναι πρώην Χρι-
στιανή απόστολος στην Αφρική 
και το Μεξικό. Σήμερα ζει ευτυ-
χισμένη με τον σύζυγό της και 
τα παιδιά τους στο Κεντρικό 
Τέξας των ΗΠΑ. ■
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Ç ÐÁÑÏÕÓÉÁ 
ÔÏÕ ÈÅÏÕ 

Απο τον Ιησου με Αγαπη

Ακόμα και αν έχεις χάσει όλο τον κόσμο, όμως συνεχίζεις να πιστεύεις, τότε στην ουσία δεν 
έχασες τίποτα. Εάν έχεις πίστη, δεν υπάρχουν απάτητα ύψη, αδιαπέραστα ποτάμια, απόρθητα 
τείχη και κανένα τσουνάμι οικονομικής ύφεσης δεν μπορεί να σε βουλιάξει ή να σε χωρίσει απ’ 
την αγάπη Μου.1 

Η πίστη είναι το νόμισμα του αόρατου κόσμου. Η συναλλαγματική της αξία δεν υπόκει-
ται στις οικονομικές διακυμάνσεις ή «διορθώσεις» απ’ το χρηματιστήριο. Η ενδογενής αξία της 
πίστης είναι ανυπολόγιστη. Η πίστη μπορεί να αλλάξει τις περιστάσεις σου, τις καταστάσεις 
και τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Δεν εξαφανίζεται σε καμία ύφεση, πανδημία, φυσική κατα-
στροφή, ατύχημα ή άλλη συμφορά. Η πίστη μπορεί να σε επαναφέρει μέσα απ’ οποιαδήποτε 
κρίση, χρέος ή απώλεια, ακόμα κι αν αυτές είναι αποτέλεσμα των δικών σου επιλογών.

Η πίστη σου είναι ασφαλής, επειδή στηρίζεται σε Μένα κι Εγώ ποτέ δεν πρόκειται να σε απο-
γοητεύσω. Ακόμα κι όταν αντιμετωπίζεις αναποδιές ή φαινομενικά αξεπέραστες προκλήσεις, 
Εγώ μπορώ να εξαφανίσω όλες τις απώλειες και να αποφέρω καλό, ακόμα και μέσα από κάποια 
φαινομενική ήττα. Σε αγαπώ τόσο πολύ που υποσχέθηκα ότι θα λάβεις ό,τι ζητήσεις – εφόσον 
είναι για το καλό σου και σύμφωνα με το θέλημά Μου και το σχέδιό Μου – αν εσύ Μου το 
ζητήσεις με πίστη.

Αν θέλεις να βιώσεις την εσωτερική ειρήνη και τη σταθερότητα που μόνο Εγώ μπορώ να 
δώσω, ζήτησε και θα λάβεις, έτσι ώστε η χαρά σου να μπορεί να είναι πλήρης.2

1. Δείτε Ρωμαίους 8:35, 38-39.
2. Δείτε Ιωάννη 16:24.


