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Τομοσ 23, Τευχοσ 10

Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
μια περιπέτεια με τον Θεό

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε διαφορετικούς διάφορους ρόλους ή τίτλους με 
τους οποίους είμαστε γνωστοί — γονέας, παιδί, μαθητής, συνεργάτης, συμπαί-
κτης, αρραβωνιαστικός, φίλος. Ο κάθε τίτλος ρίχνει και κάποιο φως σε ένα μέρος 
της ζωής μας.

Μέσα στην Αγία Γραφή, ο Θεός περιγράφεται με πολλές και διαφορετικές ονο-
μασίες και τίτλους — στην κυριολεξία εκατοντάδες. Μερικοί απ’ τους πιο γνω-
στούς είναι Βασιλιάς (Ψαλμός 95), Ποιμένας (Ψαλμός 23), Θεραπευτής (Έξοδος 
15), Προμηθευτής (Γένεση 22) και Πατέρας (Ρωμαίους 8).

Αυτή η πληθώρα από ονόματα και τίτλους, μας δίνει κάποιες ενδείξεις για τον 
χαρακτήρα Του. Στην παράδοση των βιβλικών χρόνων, το όνομα δεν ήταν κάτι 
τόσο σαν ένα αναγνωριστικό όσο κάτι που υποδείκνυε τον χαρακτήρα κάποιου 
προσώπου. Οι διάφορες ονομασίες του Θεού λένε διάφορες ιστορίες και μας προ-
σφέρουν ενορατική γνώση για διάφορα γνωρίσματα του χαρακτήρα Του.

Σαν Χριστιανοί, πασχίζουμε να μοιάσουμε όλο και περισσότερο με τον Θεό. 
Τα ονόματα που Του δίνουμε, μας βοηθάνε να συσχετιστούμε μαζί Του και να Τον 
κατανοήσουμε. Με το να κατανοούμε κάποιον καλύτερα, είναι συχνά εκείνο το 
μυστικό που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε μια δυνατή σχέση μαζί τους. Και 
μια δυνατή και στενή σχέση, είναι αυτό ακριβώς που ζητά ο Θεός να έχει με τον 
καθένα μας.

«Ελάτε σε Μένα», λέει ο Ιησούς, «όλοι εσείς που είστε εξουθενωμένοι και φορ-
τωμένοι και Εγώ θα σας ξεκουράσω. Πάρτε τον ζυγό Μου πάνω σας και μάθετε 
από Εμένα, επειδή Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανά-
παυση για την ψυχή σας».1

Η πρόσκληση του Ιησού είναι προς όλους. Δεν έχει σημασία πού ήμασταν ή τι 
κάναμε — επειδή μπορούμε να δώσουμε τα φορτία μας σ’ Αυτόν και να «βρούμε 
ανάπαυση». Μπορούμε να επικαλεστούμε το όνομά Του και να λάβουμε απαντή-
σεις.2 Αυτό το τεύχος μας προσκαλεί να έλθουμε κοντύτερα σ’ Αυτόν με το να Τον 
γνωρίσουμε καλύτερα.

1. Ματθαίου 11:28-29
2. Δείτε Ψαλμό 99:6.
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Άκουγα τον Φράνκι Μίλλερ να τραγουδά 
το “A Long Way Home” (Μακρύς ο δρόμος 
της επιστροφής), όταν τα λόγια του τρα-
γουδιού μίλησαν στην καρδιά μου. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Από τον Σκοτ Μόντροζ   

Νοιώθω μακριά απ’ το σπίτι
Μέσα στη νύχτα ολομόναχος
Και όταν δεν έχεις άλλο τραγούδι για να πεις
Και η ζωή σου συνεχίζει
Κάνει μακρύ το δρόμο της επιστροφής.
 
Μόνον Εσύ
Μπορείς και με νοιώθεις
Κάθε στιγμή
Στο δρόμο της επιστροφής. 
 
Αυτό το τραγούδι το είχα ακούσει πολλές φορές, όμως 

αυτή τη φορά κάτι ήταν διαφορετικό, επειδή όταν αντι-
λαμβάνεσαι ότι έχεις χάσει τον δρόμο σου στη ζωή, όπως 
είχα κάνει εγώ, ο δρόμος μου φαινόταν ατελείωτος. 

Όλα ξεκίνησαν με μια λάθος απόφαση και μετά άλλη 
μια. Πριν το καταλάβω, είχα πάρει την κατιούσα πνευ-
ματικά και έχοντας εγκλωβιστεί μέσα στους βάτους του 
εγωισμού και της περηφάνιας, ένοιωθα απόμακρα απ’ 
τον Θεό. 

Το πρώτο βήμα της επιστροφής προς την αγκαλιά του 
Πατέρα μου, ήταν να παραδεχτώ στον εαυτό μου και σ’ 
Αυτόν, πως τα είχα πάει χάλια και χρειαζόμουν τη βοή-
θειά Του. Βέβαια αυτό δεν με γύρισε πίσω στον χρόνο, 

ούτε διόρθωσε αμέσως το καθετί — επειδή είχα πολύ δρόμο 
ακόμα μπροστά μου — όμως ήταν η αρχή. 

Και τότε άρχισε ένα άλλο τραγούδι — με τη βραχνή 
φωνή του Φράνκι να τραγουδά «Εσύ είσαι το Άστρο». 

 
Εσύ μου έδωσες ελπίδα
Όταν όλα γύρω μου έδειχναν χαμένα,
Και δεν είχα λόγο να συνεχίσω. … 
 
Ο δρόμος που βαδίζω τώρα, είναι τόσο ξεκάθαρος
Από τότε που Εσύ ήλθες στη ζωή μου. … 
 
Εσύ είσαι το άστρο
Το λαμπερό το άστρο
Ο πρωινός αστέρας. … 
 
Πάνω από τη θύελλα. 
 
Αν και είχα ακούσει τα λόγια του τραγουδιού αυτού 

δεκάδες φορές, τώρα έδειχναν λες και είχαν γραφτεί 
ειδικά για εμένα. Η αγάπη του Θεού ήταν σαν εκείνο το 
άστρο, το φως που διέλυσε το σκοτάδι μου και με καθοδή-
γησε να περάσω μέσα απ’ τη θύελλα. Μου έδωσε ελπίδα 
όταν δεν είχα καμία, σκοπό, όταν δεν είχα κανέναν και τη 
θέληση να συνεχίσω. Ξαφνικά ο δρόμος δεν έδειχνε πια 
τόσο μακρύς. 

 
Ο Σκοτ Μοντρόζ είναι μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στη Μέση Ανατολή. ■

3



ΙΗΣΟΥΣ — Η ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ:  

Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ 
Το Ευαγγέλιο του Λουκά μας αναφέρει για την απρό-
σμενη συνάντηση του Ιησού με τον Ζακχαίο, έναν 
Ιουδαίο που ήταν ο τοπικός επικεφαλής φοροεισπράκτορας για τη Ρωμαϊκή 
κυβέρνηση.

Ο Ιησούς διερχόταν την Ιεριχώ και περπατούσε μέσα στην πόλη. Εκεί 
υπήρχε ένας άνθρωπος, που ονομαζόταν Ζακχαίος, ο οποίος ήταν αρχιτελώ-
νης κι ήταν πολύ πλούσιος.1 

Στη Βίβλο, αποκαλείται τελώνης, που είναι μια άλλη ονομασία για έναν 
φοροεισπράκτορα. Στο Ισραήλ, γενικά όλοι απεχθάνονταν τους φοροει-
σπράκτορες, όχι μόνον επειδή συγκέντρωναν φόρους για τη Ρώμη, αλλά 
επειδή επίσης πρόσθεταν επιπλέον ποσά για να καλύψουν τα δικά τους 
έξοδα και έτσι να επωφεληθούν. Μερικές φορές μίσθωναν άλλα άτομα να 
συγκεντρώσουν τους φόρους και ως εκ τούτου ήταν γνωστοί ως οι επικε-
φαλής φοροεισπράκτορες, ένας απ’ τους οποίους φαίνεται να ήταν και ο 
Ζακχαίος. Ένας συγγραφέας το εξηγεί κάπως έτσι: «Οι άμεσοι φόροι περι-
λάμβαναν τον κεφαλικό φόρο (έναν γενικό φόρο για τους πολίτες) και ένα 
φόρο γης (ένα φόρο για τη σοδειά κάποιου). Επιπλέον μαζί με αυτούς τους 
άμεσους φόρους, υπήρχαν και κάποιοι έμμεσοι φόροι για κάθε προϊόν που 
αγοράζονταν ή μισθώνονταν σε μια περιοχή».2

1. Λουκά 19:1-2
2. Μποκ, Τόμος Λουκά 1: 

1:1-9:50, 331
3. Λουκά 19:3

Από τον Πήτερ Άμστερνταμ
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ΙΗΣΟΥΣ — Η ΖΩΗ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ:  

Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ 

Η πόλη της Ιεριχούς ήταν μια πολύ γνωστή τοποθεσία 
-πέρασμα, καθώς ένας μεγάλος αριθμός από εμπορικά 
ταξίδια γίνονταν ανάμεσα στην Ιουδαία και την Περρέα 
και περνούσαν από εκεί, που σήμαινε ότι η είσπραξη 
φόρων ήταν ένα επικερδές επάγγελμα στην περιοχή 
εκείνη.

Ο Ζακχαίος ζητούσε να δει τον Ιησού ποιος είναι· και 
δεν μπορούσε εξαιτίας τού πλήθους, επειδή ήταν κοντός 
στο ανάστημα.3

Μάλλον ο Ζακχαίος είχε ακούσει ορισμένα πράγματα 
για αυτά που έκανε ο Ιησούς και αυτό τον παρακίνησε 
να μάθει περισσότερα. Αντιμετώπιζε όμως μια πρόκληση, 
επειδή υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος που τον εμπόδιζε να 
πλησιάσει κοντά στον Ιησού και επειδή ήταν κοντός στο 
ανάστημα δεν μπορούσε να κοιτάξει πάνω απ’ τα κεφά-
λια του πλήθους. Εάν ήθελε να δει τον Ιησού, ο Ζακχαίος 
έπρεπε να επινοήσει κάτι και αυτό κι έκανε.

Τρέχοντας μπροστά από το πλήθος, ανέβηκε επάνω 
σε μια συκομουριά για να Τον δει· επειδή, από εκείνο τον 
δρόμο επρόκειτο να περάσει.4 

Το δένδρο αυτό είναι παρόμοιο με μια βελανιδιά, επειδή 
όμως έχει χαμηλό κορμό και χοντρά κλαδιά, είναι εύκολο 
να ανέβει κάποιος. Όμως το να ανέβει ένα ενήλικας σε ένα 
δένδρο, δείχνει κάπως αναξιοπρεπές, ειδικά για κάποιον 
που έχει κάποια υπόληψη, πλούτο και θέση στην κοινό-
τητα. Έτσι αυτό που έκανε, έδειξε ότι ο Ζακχαίος ήταν 
μάλλον περισσότερο από περίεργος να δει τον Ιησού.

Όταν ο Ιησούς ήρθε στο μέρος εκείνο, κοίταξε ψηλά 
και όταν τον είδε, είπε: Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα· επειδή, 
σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου.5 

Ο Ιησούς όχι μόνον τον είδε, αλλά και του μίλησε επί-
σης. Δεν μας αναφέρεται για το πώς ο Ιησούς γνώριζε το 
όνομα του Ζακχαίου. Ίσως να το γνώριζε με υπερφυσικό 
τρόπο, όπως έκανε όταν Αυτός «είδε τον Ναθαναήλ να 
έρχεται σ’ αυτόν, και λέει γι’ αυτόν: ‘Δέστε, ένας αληθινά 
Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος!’ Ο Ναθαναήλ 
του λέει, ‘Πώς με γνωρίζεις;’ Και ο Ιησούς του απάντησε, 

‘Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, σε είδα όταν ήσουν κάτω από 
τη συκιά’».6  Ή μπορεί να το γνώριζε απ’ τους άλλους εκεί 
που τον είχαν φωνάξει με το όνομά του ή ίσως να ρώτησε 
τους άλλους πως ονομάζεται.

Ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υποδέχθηκε με 
χαρά. Και όλοι, βλέποντας αυτό, γόγγυζαν λέγοντας ότι: 
«Μπήκε για να μείνει μέσα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο».7 

Αν και ο Ζακχαίος χάρηκε που ο Ιησούς ήλθε στο σπίτι 
του, ο όχλος εκεί άρχισε να μουρμουρίζει και να δυσανασχε-
τεί. Με το να αποκαλούν τον Ζακχαίο «αμαρτωλό» μάλλον 
το πλήθος εξέφραζε τη γνώμη του για τους φοροεισπράκτο-
ρες, εκτονώνοντας έτσι τα αισθήματά του για τον τρόπο που 
εκμεταλλεύονταν εκείνους απ’ τους οποίους συγκέντρωναν 
φόρους. Κατηγόρησαν επίσης και τον Ιησού ότι συσχετίζο-
νταν με αμαρτωλούς.

Και ο Ζακχαίος, αφού σηκώθηκε όρθιος, είπε στον Κύριο: 
Δες, τα μισά από τα υπάρχοντά μου, Κύριε, τα δίνω στους 
φτωχούς· κι αν συκοφάντησα κάποιον σε κάτι, αποδίδω 
τετραπλάσια.8 

Η δήλωση που έκανε ο Ζακχαίος είναι και για το παρόν 
και για το μέλλον — επειδή δεσμεύτηκε να δώσει τα μισά 
απ’ τα υπάρχοντά του εκεί και τότε στους φτωχούς και για 
πιο μετά, να ξεπληρώσει σε τετράκις το ποσό που είχε πάρει 
άδικα από κάποιον. Η συνάντηση του Ζακχαίου με τον 
Ιησού τον έκανε να αλλάξει ριζοσπαστικά για το πώς χειρί-
ζονταν τα χρήματα και αντί να εκμεταλλεύεται τους άλλους, 
άρχισε να τους βοηθάει και να τους υπηρετεί.

Η δέσμευση του Ζακχαίου, να δώσει τα μισά απ’ τα 
υπάρχοντά του και να ξεπληρώσει σε τετράκις οποιονδή-
ποτε έβλαψε, ήταν κάτι το ανήκουστο και το απροσδόκητο. 
Στον Ιουδαϊσμό, το να δώσει κάποιος το 20 τοις εκατό 
απ’ τα υπάρχοντά του θεωρείτο πολύ γενναιόδωρο και 
το να δώσει κάποιος περισσότερο απ’ αυτό, δεν θεωρείτο 
συνετό. Αν κάποιος ήταν ένοχος εκβιασμού προς έναν 
άλλο Ιουδαίο, έπρεπε να πληρώσει πίσω ένα επιπλέον 20 
τοις εκατό. Η δέσμευσή του αυτή, έδειχνε ότι είχε αλλάξει. 
Γνώριζε ότι είχε υπεξαιρέσει χρήματα απ’ τους άλλους και 
ήταν πρόθυμος να ξεπληρώσει όσους είχε κλέψει. Με το να 
το κάνει αυτό, ο Ζακχαίος έγινε ένα παράδειγμα του πώς 
να χειρίζεται κάποιος τα χρήματα με γενναιόδωρο τρόπο.

Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν ότι, «Σήμερα έγινε σωτη-
ρία σ’ αυτό το σπίτι, καθόσον κι αυτός είναι γιος τού 
Αβραάμ. Επειδή, ο Υιός τού ανθρώπου ήρθε να ζητήσει 
και να σώσει το χαμένο».9 

4. Λουκά 19:4
5. Λουκά 19:5
6. Ιωάννη 1:47–48
7. Λουκά 19:6–7
8. Λουκά 19:8
9. Λουκά 19:9–10
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Λόγω της εσωτερικής αλλαγής του Ζακχαίου, σώθηκε κι 
αυτός και οι δικοί του. Στο βιβλίο των Πράξεων, υπάρχουν 
παραπομπές, όπου ολόκληρα σπιτικά δέχθηκαν σωτηρία.10 
Το επάγγελμα του Ζακχαίου σαν φοροεισπράκτορας δεν του 
στέρησε τη δυνατότητα να έρθει κοντύτερα στον Θεό, τόσο 
αυτός όσο και η οικογένειά του, ενώ με τη σωστή του απόκριση 
στον Ιησού, έφερε και σ’ αυτούς αληθινή σωτηρία.

Ο σκοπός του Ιησού — η αιτία για τη γέννησή Του, τη 
ζωή Του, τον θάνατό Του και την ανάστασή Του — 
ήταν να «σώσει το απολωλός». Στην επικοινωνία του 
Ζακχαίου με τον Ιησού, ανακαλύπτουμε ένα παράδειγμα 
ενός τέτοιου προσώπου που σώζεται. Ο Ζακχαίος δεν 
έδειχνε να είναι ο σωστός υποψήφιος για 
σωτηρία. Δεν ήταν μόνο αμαρτωλός, αλλά 
εργαζόταν και για την καταπιεστική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, πλουτίζοντας εις βάρος του 
δικού του λαού. Εντούτοις, στην γνωριμία 
του με τον Ιησού, η ζωή του άλλαξε 
παντελώς. Ο Ιησούς ήταν πρόθυμος 
να παραβλέψει το ποιος και το τι 
άτομο ήταν. Ήταν πρόθυμος να 
επικοινωνήσει με κάποιον που η 
κοινωνία τον απεχθανόταν και 
τον απέρριπτε και του έδωσε την 
ευκαιρία να δεχθεί σωτηρία. 

Είθε κι εμείς να αντανακλάμε 
τον Ιησού όταν συναντάμε εκεί-
νους που τους περιφρονούν οι 
άλλοι και ακόμα κι εκείνους που 
έχουν σφάλλει ενάντια σε εμάς 
ή τους άλλους. Είθε να δείχνουμε 
αγάπη, ανέχεια και συγχώρεση σε 
όλους με όσους ερχόμαστε σε επαφή. 
Είθε να κάνουμε όλοι μας το καλύτερό 
μας, ώστε να μοιάσουμε του Ιησού.

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

10. Δείτε Πράξεις 11:13–14,  
Πράξεις 16:15, 31, 18:8.
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Έχω το προνόμιο να κάνω Κατηχητικό σε 
μια ομάδα από παιδιά ηλικίας από 9 έως 
13 ετών, σε μια περιοχή με φτωχούς ανθρώπους, λίγο 
έξω απ’ την πόλη που κατοικώ, το Κέιπ Τάουν. Μια και τους 
διδάσκω τακτικά, είναι μια πρόκληση για μένα να ερευνώ 
βαθιά τα θεμέλια της πίστης μου και να βρίσκω τρόπους να 
εκφράσω βιβλικά μαθήματα με έναν τρόπο που τα παιδιά 
αυτά να μπορούν να συσχετιστούν. Σε μια περίπτωση, σχε-
δίασα να συζητήσω την ιστορία που είπε ο Ιησούς για τον 
βοσκό που άφησε τα 99 πρόβατα για να ψάξει για το ένα 
που είχε χαθεί.1 Την ιστορία αυτή την έχω ακούσει και την 
έχω πει πολλές φορές, όμως ήθελα να αποτυπωθεί βαθιά 
στη ζωή των παιδιών αυτών. Όλη η τάξη είχε συγκεντρω-
θεί και εγώ δεν ήμουν ακόμα σίγουρος πώς θα παρέδιδα το 
μάθημα. Και τότε, μου ήλθε η παρακάτω ιδέα. 

«Εάν έχετε 100 σεντς και χάσετε ένα, είναι σπουδαίο το 
ποσό αυτό;» ρώτησα τα παιδιά. Τα περισσότερα απ’ αυτά 
κούνησαν αρνητικά το κεφάλι τους, με μια κάπως αμήχανη 
έκφραση. «Και αν έχετε 100 δολάρια και χάσετε το ένα, θα 
ψάξετε να το βρείτε;» Περισσότερα απ’ τα μισά παιδιά είπαν 
ναι, επειδή αυτό το θέμα με τα χρήματα, είναι μια καθημερινό-
τητα γι’ αυτά. «Λοιπόν, εάν είχατε 100 εκατομμύρια δολάρια 
και χάνατε το ένα εκατομμύριο, θα είχατε κάποιο πρόβλημα;» 
Τότε ήταν που τα παιδιά φώναξαν «μα και βέβαια!» Και τώρα 

Από τον Κρις Μιζράνι 

η στιγμή της αλήθειας.
«Λοιπόν, εσείς κι εγώ είμαστε σαν εκείνο το χαμένο πρό-

βατο. Υπάρχουν ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ άνθρωποι σε όλον τον 
κόσμο, όμως όταν είμαστε χαμένοι, ο Ιησούς μας αγαπά και 
αναζητά να μας βρει. Γι’ Αυτόν έχουμε περισσότερη αξία απ’ 
ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Ίσως να νοιώθουμε ότι είμα-
στε μόνο ένας ανάμεσα σε τόσους πολλούς, όμως ο Ιησούς 
όταν μας κοιτάει, βλέπει μέσα μας ανείπωτη αξία». Για λίγα 
λεπτά έγινε ησυχία, μετά συνέχισα. «Θέλω ο καθένας σας να 
πει δυνατά ‘Για τον Θεό έχω αξία!’ Τώρα γυρίστε στο άτομο 
δίπλα σας και πείτε ‘Ο Θεός σ’ αγαπά!’» Με πλατιά χαμόγελα, 
το ένα παιδί μετέδωσε στο άλλο την απλή αλήθεια ότι όλοι 
μας έχουμε αξία. 

Και έμαθα για άλλη μια φορά πως ακόμα και το πιο απο-
μονωμένο και χαμένο πρόβατο, αναμφίβολα το αγαπά ο 
Θεός. Δεν έχει να κάνει με το να είσαι ο καλύτερος, ο εξυπνό-
τερος ή ο πιο δίκαιος. Έχει να κάνει με το προσπαθώ και απο-
τυχαίνω, λοξοδρομώ και με βοηθά ευγενικά να γυρίσω σπίτι. 
Έχει να κάνει με το ότι αν και είμαστε σβώλοι από χώμα, 
όμως με έναν εκπληκτικό τρόπο μας λατρεύει σαν πολύτι-
μους λίθους,2 και μας αναζητά, ώσπου να μας βρει, επειδή ο 
Θεός θέλει τον καθένα από εμάς μέσα στο ποίμνιό Του.

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

1. Δείτε Λουκά 15:3-7.
2. Δείτε Ησαΐα 62:3.

Ο ΚΑΛΟΣ 
ΠΟΙΜΈΝΑΣ
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1. Παρακολουθείστε ένα σύντομο ντοκιμαντέρ γι’ αυτά τα δάση στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=-rXrCcYANv0.

2. Ψαλμός 84:5-7

Μερικές φορές αποκαλείται το 
πιο ανθρώπινο από όλα τα μουσικά 

όργανα, επειδή έχει την ευγενή αποστολή του να 
εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά μας. Τραγουδά με 

μια βαθιά, παλλόμενη φωνή που αγγίζει την ψυχή μας. 
Στο πιο συγκινητικό κομμάτι μιας κινηματογραφικής ται-
νίας, το βιολί ή το τσέλο, είναι αυτά που ακούγονται πιο 
συχνά καθώς δίνουν έμφαση στο συναίσθημα που απεικο-
νίζεται στην οθόνη. Όπως είπε και ο διεθνούς φήμης βιο-
λιστής Τζόσουα Μπελ, «Όταν παίζεις ένα κομμάτι με το 
βιολί, είναι σαν να λες μια ιστορία».

Τι είναι αυτό που κάνει το βιολί ένα τόσο ιδιαίτερο 
όργανο; Πολλές μελέτες έχουν γίνει τα τελευταία 300 
χρόνια απ’ τη χρυσή εποχή κατασκευής βιολιών απ’ τον 
Στραντιβάρι. Τα βιολιά έχουν ακτινογραφεί, αναλυθεί και 
μετρηθεί με εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους, όμως 
το μυστήριο παραμένει. Μερικά πράγματα αψηφούν 
την κάθε μέτρηση.

Ψηλά στις Ιταλικές Άλπεις υπάρχει ένα δάσος με 
το όνομα Δένδρα με Μουσική μέσα τους (Il Bosco 

Che Suona).1 Εκεί γεννιόνται μερικά από τα σπου-
δαιότερα βιολιά. Τα δένδρα εκεί υποφέρουν από 

ένα πολύ δριμύ κλίμα. Ο Λορέντζο Πελεγκρίνι 
είναι δασοφύλακας — ή κηπουρός του 

δάσους, όπως προτιμά να τον αποκα-
λούν — ο οποίος με πολύ πάθος 

Δένδρα με
Από τον Κούρτης Πήτερ βαν Γκόρντερ

εξηγεί πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα δένδρα εκείνα που μας 
δίνουν τα βιολιά. Μας λέει: «Σιγά, σιγά, σιγά! Ψηλά πάνω σ’ 
αυτά τα βουνά, μεγαλώνουν τόσο σιγά που μερικές φορές 
σταματάνε να μεγαλώνουν εντελώς. Απλά αποθηκεύουν 
δύναμη. Πάνω εκεί υπάρχουν δένδρα ηλικίας χιλίων ετών. 
Το πιστεύετε αυτό; Και δεν πρέπει να υπάρχει πολύ νερό. Η 
καρδιά του δένδρου πρέπει να παραμείνει στεγνή. Αυτό μας 
δίνει και το καλύτερο ξύλο. Το κάνει συμπαγές και το κάνει 
να έχει τεράστια αντήχηση!»

Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό όταν κι εμείς περνάμε 
τέτοιες άνυδρες εποχές. Ο Αρχιοργανοποιός ίσως μας προε-
τοιμάζει να γίνουμε ένα όργανο που θα αντηχεί όμορφα και 
θα μπορεί να συγκινεί έναν ακροατή με δάκρυα χαράς.

Στους βιβλικούς καιρούς, υπήρχε μια άνυδρη, ξερή τοπο-
θεσία στον δρόμο προς την Ιερουσαλήμ, γεμάτη με ένα είδος 
«δένδρου που δάκρυζε» (έσταζε ρετσίνι). Καθώς οι άνθρω-
ποι ταξίδευαν, περνούσαν μέσα απ’ αυτό εξαντλημένο «με 
δάκρυα» μέρος, όμως το δύσκολο ταξίδι άξιζε έως το τέλος.

Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμη είναι σε 
σένα Κύριε· στην καρδιά των οποίων είναι οι δρόμοι σου· 

μουσική μέσα τους
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οι οποίοι, καθώς διαβαίνουν μέσα από την 
Κοιλάδα τού Κλαυθμού, την κάνουν πηγή 

νερών· και η βροχή ακόμα γεμίζει τους λάκκους. 
Προχωρούν από δύναμη σε δύναμη· κάθε ένας απ' 

αυτούς φαίνεται μπροστά στον Θεό στην Σιών.2 
Με τον ίδιο τρόπο, όσοι βιώνουν στεναχώριες σ’ αυτή 

τη ζωή — και ποιος δεν το κάνει; — μπορούν να ενδυναμώ-
σουν την πίστη τους στον Θεό. Το οδοιπορικό ενός πιστού 
Χριστιανού μέσα από καιρούς αντιξοοτήτων μπορεί να μετα-
τραπεί σε μια αποστολή μέσα «από μια τοποθεσία γεμάτη με 
πηγές αναζωογόνησης».

Πίσω στα Δένδρα με τη Μουσική μέσα τους. Το τέλειο 
δένδρο συλλέγεται για την τονική του ποιότητα από ειδικούς 
όπως τον Μαρτσέλο Ματσούκι, έναν συνταξιούχο δασοφύ-
λακα που αποκαλεί τον εαυτό του «ακροατή του δένδρου» 
και ο οποίος λέει, «Τα παρατηρώ, τα αγγίζω. Μερικές φορές 
τα αγκαλιάζω κιόλας. Κοιτάξτε τα προσεκτικά και θα σας 
πουν την ιστορία της ζωής τους, τις πληγές τους, τις χαρές 
τους, τα πάντα. Τόσο ταπεινά δημιουργήματα». Όταν ανα-
καλύψει κάποιο τέτοιο δένδρο που φαίνεται τέλειο, το ξεχω-
ρίζει: «Κοιτάξτε, υψώνεται τέλεια ίσιο προς τα ψηλά. Είναι 
πολύ κυλινδρικό. Δεν έχει κλαδιά στο κάτω μέρος του κορ-
μού του. Εάν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα ότι υπάρχει ένα 
βιολί εγκλωβισμένο μέσα του».

Ο Ματσούκι βγάζει ένα χειροκίνητο τρυπάνι, το βάζει 
στον κορμό, και το στρίβει όπως ένα ανοιχτήρι  φελλού  μέσα 
απ’ τον κορμό. Ακούει προσεκτικά τον ήχο απ’ το κτύπημα 
που κάνει το τρυπάνι κάθε φορά που διαπερνά έναν νέο 
δακτύλιο του δένδρου. Αφαιρεί ένα δείγμα απ’ τον πυρήνα 
και αφού το εξετάσει προσεκτικά αναφωνεί, «Θεσπέσιο!»

Ο Ιησούς μας λέει ότι δεν επιλέξαμε εμείς Αυτόν, αλλά 
μάλλον, Αυτός επέλεξε εμάς.3 Όμως σε αντίθεση με το 

τέλειο δένδρο για βιολί, ο Ιησούς δεν επιλέγει άτομα 
επειδή είναι καλά ή τέλεια. Εάν ανατρέξουμε στους 

ήρωες της Βίβλου, όπως ήταν ο Νώε και ο 
Αβραάμ ή οι δώδεκα απόστολοι, ανακαλύ-

πτουμε, πως όπως κι εμείς, ήταν κι αυτοί 
γεμάτοι ελαττώματα. Ο Θεός όμως 

είδε τις δυνατότητες που υπήρχαν 

μέσα στον καθένα τους, κάτι το θεσπέσιο το 
οποίο ίσως να μην είχαν αντιληφθεί κι αυτοί 
οι ίδιοι.

Πριν γίνει η κοπή, ο Ματσούκι σιγουρεύε-
ται ότι υπάρχουν μικροσκοπικά βλαστάρια που 
μεγαλώνουν εκεί κοντά, για την επόμενη γενιά από 
βιολιά. Όταν κόβεται ένα ενήλικο δένδρο, αυτό επι-
τρέπει να πέφτει περισσότερος ήλιος πάνω στα μικρά 
βλασταράκια για να μεγαλώσουν κι αυτά. «Μόλις 
πέσει ένα δένδρο, αυτά τα νεότερα δένδρα που υπέφε-
ραν στις σκιές, θα μπορέσουν να μεγαλώσουν πιο γρή-
γορα», λέει αυτός. Και μερικά απ’ αυτά θα γίνουν μου-
σικά όργανα που θα παίζουν για δεκαετίες ή ακόμα και 
αιώνες, από τώρα. Το δένδρο πεθαίνει, όμως συνεχίζει να 
ζει με τη νέα του μορφή.

Τη σωστή στιγμή, όταν όλες οι συνθήκες είναι οι βέλ-
τιστες, το δένδρο κόβεται σε φέτες και αφήνεται έξω για 
αποξήρανση. Το στέγνωμα ή ο χρόνος ωρίμανσης για ένα 
κομμάτι ξύλου που θα γίνει βιολί, είναι γενικά δέκα χρόνια 
ή και περισσότερο και εξαρτάται απ’ το μέγεθός του και το 
πάχος του. Αν το ξύλο φθάσει στα πενήντα χρόνια, είναι 
ακόμα καλύτερα. 

Την επόμενη φορά που θα ακούσετε το σαγηνευτικό 
παίξιμο από ένα βιολί, θυμηθείτε όσα έπρεπε να γίνουν 
γι’ αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, ίσως και εσείς να είστε ένα 
έργο σε εξέλιξη και ό,τι σας συμβαίνει τώρα, να είναι 
απλά η προετοιμασία για εκείνη την μαγευτική στιγμή 
όταν ανοίξει η αυλαία και ο Αρχιμουσικός αγγίξει με 
το δοξάρι Του τις χορδές σας και εσείς να αρχίσετε να 
τραγουδάτε τη δική σας ιστορία.

Ο Κούρτης Πήτερ βαν Γκόρντερ 
είναι σεναριογράφος και μίμος και 
έχει περάσει 47 χρόνια κάνοντας 
Χριστιανικές αποστολικές 
δραστηριότητες σε 10 διαφορετικές 
χώρες. Αυτός και η σύζυγός του, 
η Πολίν, ζούνε σήμερα στη 
Γερμανία. ■

3. Δείτε Ιωάννη 15:16.
4. http://elixirmime.com
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΝ OEO 

1. Δείτε Γένεση κεφάλαια 39 και 41.
2. Δείτε Δανιήλ 1:19-20.
3. Δείτε Γένεση κεφάλαια 37, 39-41, Δανιήλ κεφάλαια 1-2.

Ο τόπος εργασίας μπορεί να είναι μια 
αρένα ανταγωνισμού και πρόκλησης. Πολύ 
συχνά, η ειλικρίνεια και η σκληρή εργασία μπορούν να 
παραγκωνιστούν από την επιδίωξη γρήγορου πλουτισμού 
και μια πολιτική του εγώ-πρώτα απ’ όλα. Όμως υπάρχει κι 
ένας άλλος τρόπος. Η ιδέα ότι η Βίβλος περιέχει συγκεκρι-
μένες συμβουλές για τον σημερινό τρόπο ζωής, δεν είναι 
καθόλου παράλογη όσο μπορεί να φαίνεται. Όπως απέδει-
ξαν ο Ιωσήφ1 και ο Δανιήλ2, μπορούμε κι εμείς να επιδεί-
ξουμε αξιοπρέπεια και σύνεση στον τόπο εργασίας, κάτι το 
οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει και ως μια μαρτυρία στους 
γύρω. 

 
 Να έχετε δυνατό εργασιακό ήθος. 

Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας. Αντί να κάνετε όσα πιο 
λίγα μπορείτε, δώστε τα όλα στις ευθύνες σας. «Εκείνος 
που σπέρνει αφειδώς, θα θερίσει επίσης και αφειδώς και 
εκείνος που σπέρνει άφθονα, θα θερίσει επίσης άφθονα» 
(Κορινθίους Β’ 9:6). «Η ψυχή των επιμελών θα χορτάσει» 
(Παροιμίες 13:4). 

Πάρτε πρωτοβουλίες. Πρωτοπορήστε. «Πήγαινε στο μυρ-
μήγκι, ω οκνηρέ· παρατήρησε τους δρόμους του, και γίνε 
σοφός· αυτό, ενώ δεν έχει άρχοντα, επιστάτη ή κυβερνήτη, 
ετοιμάζει την τροφή του το καλοκαίρι, μαζεύει τις τροφές 
του κατά τον θερισμό» (Παροιμίες 6:6-8). 

Να είστε ειλικρινής. Το να παραβαίνετε τους κανόνες, 
δεν έχει καλά αποτελέσματα στο τέλος. «Η ακεραιότητα των 
ευθέων θα τους οδηγεί· ενώ η υπουλότητα των στρεβλών θα 
τους καταστρέψει» (Παροιμίες 11:3). 

 
 Μη σκέπτεστε τα αρνητικά. 

Καμία εργασία δεν είναι τέλεια. «Αν υπάρχει κάποια 
αρετή, και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να 

συλλογίζεστε» (Φιλιππησίους 4:8). 
Όσον αφορά εκείνον τον δύσκολο συνεργάτη, η Βίβλος 

μας διδάσκει, «Γίνεστε δε, ο ένας στον άλλον, χρήσιμοι, 
εύσπλαχνοι, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο 
Θεός συγχώρησε εσάς διαμέσου τού Χριστού» (Εφεσσίους 
4:32). 

Διαμάχες; «Ο άφρονας εκθέτει όλη του την ψυχή· ενώ ο 
σοφός την αναχαιτίζει προς τα πίσω» (Παροιμίες 29:11). 

Νοιώθετε ανήσυχοι και βαριέστε; Ο Θεός θα ανανε-
ώσει το πνεύμα σας. «Είναι έλεος του Κυρίου ότι, δεν 
συντελεστήκαμε, επειδή δεν έλειψαν οι οικτιρμοί του. 
Ανανεώνονται κατά τα πρωινά· μεγάλη είναι η πιστότητά 
Σου» (Θρήνοι 3:22-23). 

Νοιώθετε αγχωμένοι και καταβεβλημένοι; «Ελάτε σε 
Μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και Εγώ 
θα σας αναπαύσω» (Ματθαίου 11:28). «Αυτοί που προ-
σμένουν τον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμή τους· θα 
ανέβουν με φτερούγες σαν αετοί· θα τρέξουν, και δεν θα 
αποκάμουν· θα περπατήσουν, και δεν θα ατονήσουν» 
(Ησαΐα 40:31). 

 
 Να έχετε υπομονή. 

Ο Θεός ευλογεί εκείνους που ενεργούν σύμφωνα 
με το θέλημά Του, όμως δεν το κάνει πάντα αμέσως 
και όχι μόνο σε ευρώ. Οι Βιβλικοί χαρακτήρες Ιωσήφ 
και Δανιήλ και οι δύο τους ανέβηκαν σε υψηλά αξιώ-
ματα, όμως αυτό δεν έγινε αυθημερόν. Χρειάστηκαν 
χρόνια, πιστής και υπομονετικής εργασίας ώστε να 
φανούν αντάξιοι μιας σπουδαιότερης ευθύνης.3 «Η 
ευλογία τού Κυρίου πλουτίζει» (Παροιμίες 10:22). «Η 
δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι 
και ολόκληροι, χωρίς να είστε σε τίποτε ελλιπείς» 
(Ιακώβου 1:4).

 
Ο Μάρτιν ΜακΤέγκ είναι πρώην Χριστιανός 
εθελοντής, τώρα είναι συνταξιούχος και ζει στις 
ΗΠΑ. ■

Από τον Μάρτιν ΜακΤέγκ 
–
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Το λιγότερο    
είναι και 
καλύτερο 

αγαθών αυτού του κόσμου, επειδή μια μέτρια ποσότητα 
τού είναι αρκετή». Πιο πρόσφατα, ο Χένρι Ντέιβιντ Τορώ 
(1817-1862) επανέλαβε κάτι παρόμοιο όταν είπε, «Η ζωή 
μας σιγοξοδεύετε στις λεπτομέρειες. Απλοποιείστε, απλο-
ποιείστε, απλοποιείστε!» Εγώ ο ίδιος ανακάλυψα ότι τα 
πολλά αγαθά με εμποδίζουν να απολαύσω πλήρως αυτά 
που έχω και πως οι πιο απλές ευχαριστήσεις της ζωής, που 
δεν κοστίζουν και πολύ, μας προσφέρουν τη μεγαλύτερη 
ευτυχία.

Στο βιβλίο του Ησαΐα, ο Θεός λέει, «Όλοι εσείς που 
διψάτε, ελάτε στα νερά· και όσοι που δεν έχετε ασήμι, 
ελάτε, αγοράστε, και φάτε· ναι, ελάτε, αγοράστε κρασί 
και γάλα, χωρίς ασήμι και χωρίς τιμή. Γιατί ξοδεύετε χρή-
ματα όχι για ψωμί; Και τον κόπο σας όχι για χορτασμό;»1 
Δημιουργηθήκαμε ως αιώνιες δημιουργίες, γι’ αυτό και η 
παροδικότητα του υλισμού μας αφήνει με ένα κενό αίσθημα. 

Η σπουδαιότερη και πιο πολύτιμη περιουσία που μπο-
ρούμε να αποκτήσουμε, είναι η αιώνια ζωή μέσω της 
πίστης στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ο Ιησούς 
είπε, «Εγώ είμαι ο άρτος τής ζωής· όποιος έρχεται σε Μένα, 
δεν θα πεινάσει· και όποιος πιστεύει σε Μένα, δεν θα διψά-
σει ποτέ».2 Μόνο ο Θεός μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα 
και την πείνα του πνεύματός μας, επειδή Αυτός μας δημι-
ούργησε με έναν χώρο μέσα στην καρδιά μας που μόνο 
Αυτός μπορεί να γεμίσει. Απολαμβάνουμε αυτή την ικα-
νοποίηση μέσα στην εσώτερη ύπαρξή μας καθώς εμβαθύ-
νουμε τη σχέση μας μαζί Του.

Ο Ουντέι Πολ είναι ανεξάρτητος συγγραφέας, 
εθελοντής και δάσκαλος και ζει στην Ινδία. ■

Από τον Ουντέι Πολ 

Θυμάμαι πολύ έντονα την ημέρα εκείνη 
που ήμουν νέος γύρω στα είκοσι και καθόμουν 
στο άνετο σαλόνι του σπιτιού μας, νοιώθοντας μέσα μου 
ένα κενό και μια ανησυχία που τίποτα απ’ όσα είχαμε ή απ’ 
όλα τα μαραφέτια στο σπίτι μου δεν μπορούσαν να κατευ-
νάσουν. Εκεί και τότε, ένοιωσα εκείνη τη δυναμική αλή-
θεια ότι τα υλικά πράγματα δεν μπορούν να μας ικανοποιή-
σουν πλήρως ή να μας δώσουν ευτυχία. Αντιλήφθηκα ότι το 
ανθρώπινο πνεύμα μας ποτέ δεν θα ικανοποιηθεί, μέχρι να 
έλθει σε πλήρη ένωση με το μεγάλο και στοργικό Πνεύμα 
που το δημιούργησε. Όπως είπε και ο Αυγουστίνος στον 
Θεό, στην αυτοβιογραφία του Εξομολογήσεις, «Μας έκανες 
για τον εαυτό Σου και η καρδιά μας ποτέ δεν θα ανακαλύψει 
γαλήνη, μέχρι να αναπαυτεί σε Σένα».

Συνεχώς βομβαρδιζόμαστε με διαφημίσεις να αγορά-
σουμε πιο καινούργια και καλύτερα πράγματα. Δεν έχει 
σημασία αν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε ή αν 
ήδη έχουμε περισσότερα πράγματα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε ή 
αν απλώς δεν αντέχουμε οικονομικά να αγοράσουμε περισ-
σότερα. Μας λένε ότι τα καλύτερα πράγματα θα κάνουν και 
τη ζωή μας καλύτερη! Όμως ο καταναλωτισμός εκτός του ότι 
κάνει τη ζωή μας πιο αγχωτική, επιβαρύνει και με τεράστια 
πίεση τον πλανήτη μας. Ο Μαχάτμα Γκάντι είχε πει, «Πάνω 
στη γη, υπάρχουν αρκετά για τις ανάγκες του καθενός, δεν 
υπάρχουν όμως αρκετά για την απληστία του καθενός».

Ο Θωμάς ο  Κεμπήσιος (1380-1471) είπε ότι «η ευτυ-
χία του ανθρώπου δεν συνίσταται απ’ την αφθονία των 

1. Ησαΐα 55:1–2
2. Ιωάννη 6:35
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ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ
Από την Σάλι Γκαρσία

Συχνά νοιώθω απογοήτευση με την κατά-
σταση του κόσμου. Διαβάζω την εφημερίδα, παρα-
κολουθώ τα βραδινά νέα και μερικές φορές απλώς εκνευρί-
ζομαι! Γιατί να υπάρχει τόση πολλή ασυμφωνία — γιατί δεν 
μπορούν οι άνθρωποι να τα βρουν μεταξύ τους; Όμως, όπως 
λένε, όταν δείχνουμε με το ένα μας δάκτυλο τους άλλους 
και τους κατηγορούμε, υπάρχουν άλλα τρία δάκτυλα που 
δείχνουν πίσω προς τα εμάς. Τότε πρέπει να ρωτήσω τον 
εαυτό μου — Έκανα εγώ κάτι σήμερα για να γίνω μέρος της 
λύσης, ακόμα και στην ίδια μου τη γειτονιά; Το ανέλπιδο 
σκεπτικό του «όλα είναι ανώφελα» δεν είναι μόνο ηττοπα-
θές, αλλά απλώς δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να 
ζούμε τη ζωή μας! 

Η φίλη μου η Μάργκαρετ αναφέρει την παρακάτω ιστο-
ρία για κάποιο γεγονός στην πολυκατοικία που διαμένει:

«Στην πολυκατοικία μας έχουμε μια διαδικτυακή ομάδα 
συζητήσεων για τους ενοίκους. Την χρησιμοποιούμε για 
ανακοινώσεις, για την πώληση αντικειμένων και μερικές 
φορές για να εκτονώσουμε την αγανάκτησή μας. Πριν λίγες 
μέρες, καμιά δεκαριά ή και παραπάνω άτομα είχαν θυμώ-
σει για μια γνώμη που ακούστηκε σε μια συζήτηση που έγινε 
εκεί. Ακούστηκαν απαίσια, βαριά και προσβλητικά λόγια.

«Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αναστατώθηκα και σκέ-
φτηκα να εγκαταλείψω την ομάδα. 

«Μετά όμως ένοιωσα ότι αυτή η αντίδρασή μου ήταν 

λάθος και ότι θα έπρεπε να μοιραστώ τα συναισθήματά 
μου, ακόμα και αν σπανίως συμμετέχω στις συζητήσεις 
εκεί.

«Έτσι ζήτησα απ’ τον Θεό να με βοηθήσει να μιλήσω 
με αγάπη και ευγένεια σε όλους, άτομα που δεν γνώριζα 
και που δεν θα μπορούσα να τους αναγνωρίσω, ακόμα και 
αν μερικές φορές είναι πιθανό να βρεθούμε στον ανελκυ-
στήρα μαζί! 

«Έγραψα πως είναι λυπηρό να συμπεριφερόμαστε κατ’ 
αυτό τον τρόπο, ότι πρέπει να είμαστε πιο ευγενικοί — 
μια και ήδη υφίσταται τόση πολλή βία και επιθετικότητα 
στους δρόμους. Θα πρέπει να μπορούμε να επιστρέφουμε 
στο σπίτι μας, μετά από μια δύσκολη μέρα και να βρεθούμε 
σε ένα καταφύγιο αγάπης με τους δικούς μας. Έγραψα επί-
σης ότι αν μπορούμε να μιλάμε ευγενικά και με καλοσύνη 
μεταξύ μας θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σιγουριάς 
και προστασίας μέσα στο κτίριό μας.

«Πρόσμενα να ακούσω άσχημες και κυνικές αποκρίσεις. 
Όμως δεν συνέβη κάτι τέτοιο, παρά μόνο σιωπή απ’ όλους 
και ένα-δύο ‘μου αρέσει’. Ήμουν ευγνώμων για τα ‘μου 
αρέσει’ και εξέλαβα τη σιωπή ως σημάδι σεβασμού — και 
το θέμα αυτό έκλεισε. 

«Ένοιωθα τον Θεό να κάνει κάτι, θέλοντας να μας βοη-
θήσει να τα βρούμε μεταξύ μας. Χθες επίσης μοιράστηκα 
με τη διαδικτυακή ομάδα μου ένα εμπνευστικό γνωμικό 
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ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ
και ευχαρίστησα τον καθένα που είναι τόσο καλοί γείτο-
νες. Αυτή τη φορά υπήρξαν περισσότερα ‘μου αρέσει’ και 
ένα-δύο άτομα ευχήθηκαν σε όλους να έχουν μια υπέ-
ροχη ημέρα, και αυτό ήταν κάτι το πρωτοφανές!

«Αν και ένοιωσα μια κάποια ντροπή, όμως ήμουν εν- 
θουσιασμένη που είχα προσφέρει μια εναλλακτική λύση 
στις επιθετικές κριτικές, ενώ για άλλη μια φορά απο-
δείχθηκε ότι, η λίγη αγάπη μπορεί να καταφέρει πάρα 
πολλά».

Η παρέμβαση της Μάργκαρετ ήταν απλή, όμως απαί-
τησε αρκετό θάρρος και προσπάθεια να πει τις σωστές 
λέξεις, ώστε να εκτονώσει μια δυνητικά περίπλοκη κατά-
σταση ανάμεσα στους ένοικους μιας πολυκατοικίας. Μου 
θυμίζει το εδάφιο της Βίβλου, «Η γλυκιά απόκριση κατα-
πραΰνει θυμό».1

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

Ειρήνη ας Υπάρξει πάνω στη Γη
Η ειρήνη που πρέπει να υπάρχει
Με το Θεό ως Πατέρα
Αδέλφια όλοι πέρα ως πέρα
Χέρι-χέρι με τον αδελφό μου
Σε τέλεια αρμονία κάθε μέρα.

Από τώρα και στο εξής,
Με κάθε βήμα μου που κάνω
Ας είναι αυτός ο όρκος μου
Την κάθε στιγμή να ζω
Με ειρήνη όπου κι αν βρεθώ
Ας υπάρξει ειρήνη πάνω στη γη 
Και ας κάνω το πρώτο βήμα εγώ.2

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί· επειδή, αυτοί θα ονομαστούν 
γιοι τού Θεού. — Ματθαίου 5:9

Μη νικάσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό διαμέσου 
τού αγαθού. — Romans 12:21

Όποτε έρχεστε αντιμέτωποι με κάποιον αντίπαλο, 
κερδίστε τον με αγάπη. — Μαχάτμα Γκάντι (1869–1948)

Δεν είναι αρκετό να κερδίσετε έναν πόλεμο. Είναι πιο 
σημαντικό να οργανώσετε την ειρήνη. — Αριστοτέλης 
(384–322 π.Χ.)

Πρώτα κάνετε ειρήνη με τον εαυτό σας, μετά μπορείτε 
να μεταδώσετε ειρήνη και στους άλλους. — Θωμάς 
Κεμπήσιος (1380–1471)

Εάν θέλετε να κάνετε ειρήνη με τον εχθρό σας, πρέπει 
να συνεργαστείτε με τον εχθρό σας. Τότε αυτός μετατρέ-
πεται σε συνεταίρο σας. — Νέλσον Μαντέλα (1918–2013)

Α Ρ Χ Ί Σ Τ Ε  Α Π Ό  Δ Ω 
Μπορείτε να κάνετε μια διαφορά στη ζωή των 
άλλων, όμως ο Ιησούς μπορεί να κάνει μια 
μεγαλύτερη διαφορά μέσα σας. Εάν δεν το έχετε 
κάνει ακόμα, μπορείτε να δεχθείτε τον Ιησού αυτή 
τη στιγμή με το να πείτε μια σύντομη προσευχή 
όπως αυτή: 

Ιησού, πιστεύω σε Σένα και Σε προσκαλώ στη 
ζωή μου σαν τον Σωτήρα μου και σταθερό μου 
σύντροφο. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με για τα σφάλ-
ματα που έχω κάνει και γέμισέ με, με το Πνεύμα Σου 
της αγάπης. Βοήθησέ με να έλθω κοντύτερα σε Σένα 
με το να μελετώ τον Λόγο Σου στην Βίβλο. Αμήν. 

1. Παροιμίες 15:1
2. «Ας Γίνει Ειρήνη πάνω στη Γη», Το τραγούδι 

έγραψαν: Τζιλ Τζάκσον και Σι Μίλλερ 1955

13



Το βιβλίο του 
Εκκλησιαστή είναι ένα 
υπέροχο ανάγνωσμα 
όταν νοιώθω καταβεβλη-
μένη με τα μεγάλα ερω-
τήματα — ποιο είναι το νόημα 
της ζωής, τι ζητά ο Θεός από μένα, 
πώς πρέπει να αντιδράσω στη μια ή 
στην άλλη την κατάσταση; Ο συγ-
γραφέας αυτού του βιβλίου κάνει 
ερωτήσεις σαν τις δικές μου: Ποιο 
είναι το νόημα της ζωής; Αν όλοι 
καταλήγουμε στο χώμα, τι νόημα 
έχει; Ποια πράγματα αξίζουν πραγ-
ματικά και ποια όχι; Οι εκφρά-
σεις είναι όμορφες, αλλά το όλο 
μήνυμα είναι κάπως πεσιμιστικό. 
Για παράδειγμα, η γνωστή φράση «Ματαιότης ματαιοτήτων, 
τα πάντα ματαιότης» μεταφράζεται επίσης και ως «Χωρίς 
νόημα! Χωρίς νόημα! Εντελώς χωρίς νόημα! Τα πάντα είναι 
χωρίς νόημα».1

Όμως στα τελευταία εδάφια, το βιβλίο αυτό γίνεται 
κάπως πιο αισιόδοξο: «Ας ακούσουμε το τέλος τής όλης 
υπόθεσης: Να φοβάσαι τον Θεό, και να τηρείς τις εντο-
λές του, δεδομένου ότι αυτό είναι το παν τού ανθρώπου. 
Επειδή, ο Θεός θα φέρει σε κρίση κάθε έργο, και κάθε κρυφό 
πράγμα, είτε αγαθό είτε πονηρό».2

Αυτός είναι και ο αποφασιστικός παράγοντας. «Ας ακού-
σουμε το τέλος τής όλης υπόθεσης: Να φοβάσαι τον Θεό 
και να τηρείς τις εντολές του». Δέκα απλές λέξεις που μου 
υπενθυμίζουν να έχω συνεχώς τον Θεό ως επίκεντρο στη 
ζωή μου. 

ΤΟ 
ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ

Από την Μαρί Αλβέρο

1. Εκκλησιαστής 1:2 
2. Εκκλησιαστής 12:13–14 

Καλώς μέχρι εδώ, όμως πώς γνωρίζουμε πώς να υπα-
κούμε τον Θεό; Μπορούμε να ακούσουμε πολλούς να μας 
λένε τη γνώμη τους για το τι ζητά ο Θεός από εμάς, όμως 
έχεις κάποια αίσθηση πως δεν έχουν μελετήσει όλοι τους, 
ούτε έχουν καταλάβει ποιο είναι το κεντρικό νόημα στις 
βασικές οδηγίες του Θεού μέσα στη Βίβλο. 

Ο Θεός έδωσε μια εντυπωσιακή σειρά από ειδικές εντο-
λές στον λαό Του στην Παλαιά Διαθήκη για να τους καθο-
δηγήσει σε κάθε τομέα της ζωής τους. Όμως αυτοί συνέχισαν 
να αγνοούν τι τους δίδαξε και πολλές φορές θέρισαν αρνη-
τικές συνέπειες. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς δίδαξε πως 
όλοι οι νόμοι και οι προφήτες βασίζονται πάνω σε δύο εντο-
λές μόνον: «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από όλη την 
καρδιά σου, και από όλη την ψυχή σου, και από όλη τη διά-
νοιά σου». Και «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό 
σου».3 Όμως αυτό μπορεί να ακουστεί και κάπως αόριστο 
και μπορεί να τείνουμε να ερμηνεύσουμε τη λέξη «αγάπη» 
να σημαίνει οτιδήποτε δείχνει βολικό ή ταιριάζει στην 
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ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΝΟΗΜΑ  

ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Όταν πήγαινα στο δημοτικό, θυμάμαι ένα 
κάπως μελαγχολικό τραγούδι, με τα εξής λόγια, «Γιατί 
γεννήθηκα εγώ, γιατί ζω;» Εκείνο τον καιρό, δεν μπο-
ρούσα να φανταστώ γιατί κάποιος θα έκανε στον εαυτό 
του μια τέτοια ερώτηση.

Όμως καθώς περνούσαν τα χρόνια, άρχισα να αντι-
λαμβάνομαι πως ο καθένας έψαχνε για κάποια απά-
ντηση, μία αιτία για να ζήσει. Έβλεπα ότι πολλοί άνθρω-
ποι έκαναν στον εαυτό τους ερωτήσεις όπως, Γιατί 
γεννήθηκα; ή Ποιος είναι ο σκοπός μου;

Δυστυχώς μερικοί άνθρωποι περνάνε όλη τους τη 
ζωή αναζητώντας απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 
χωρίς να τις βρούνε. Όμως μόλις προσβλέψουμε στον 
Δημιουργό μας και το σχέδιό Του για την ανθρωπότητα, 
μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε γιατί είμαστε εδώ 
και τι θα πρέπει να κάνουμε με τη ζωή μας. Επειδή μόνον  
όταν κοιτάμε πέρα από τον εαυτό μας  και προσφεύ-
γουμε στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, αρχίζουμε να 
βλέπουμε ποιο είναι το νόημα της ζωής. 

Όταν κτυπήσει το κουδούνι του σχολείου της ζωής 
και οι άγγελοι έλθουν να σας προϋπαντήσουν, το μόνο 
πράγμα που θα μπορέσετε να πάρετε μαζί σας είναι οι 
πράξεις που κάνετε από αγάπη.

Η Ρουθ Ντέιβιντσον ήταν Χριστιανή 
απόστολος στη Μέση Ανατολή, την Ινδία 
και την Νότια Αμερική για 25 χρόνια. 
Τώρα συγγράφει άρθρα και συμβάλλει στον 
ιστότοπο www.thebibleforyou.com. ■

Από την Ρουθ ΝτεΪβιντσον 

[Ο Ιησούς] πέθανε για χάρη όλων, ώστε αυτοί που ζουν, 
να μη ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά γι’ Αυτόν που 
πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. 
— Κορινθίους Β’ 5:15

Επειδή, του Θεού δημιούργημα είμαστε, καθώς 
κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα, που ο 
Θεός προετοίμασε, για να περπατήσουμε μέσα σ’ αυτά. 
— Εφεσσίους 2:10  

Μάς εξέλεξε διαμέσου Αυτού πριν από τη δημιουργία 
τού κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι 
μπροστά Του με αγάπη. — Εφεσσίους 1:4

προσωπική μας κοσμοθεωρία. 
Μερικές φορές, η προσπάθεια να 

κατανοήσουμε ποιο είναι το σωστό να 
πράξουμε στην κάθε περίσταση μπορεί 
να γίνει αρκετά περίπλοκο και θα ήθελα 
απ’ τον Θεό απλά να λέει, Ναι, μπο-
ρείς να κάνεις αυτό, ή, Όχι δεν μπορείς 
να το κάνεις αυτό. Μετά όμως αντιλαμ-
βάνομαι πάλι, ότι αυτό δεν έφερε καλά 
αποτελέσματα με τους Ισραηλίτες. Ποια 
είναι λοιπόν η απάντηση; Πώς «σέβεσαι 
και υπακούς τον Θεό»; Έχω συμπερά-
νει πως μέρος της αιτίας που ο Θεός δεν 
μας έδωσε απλά και μόνο μια λίστα από 
κανόνες να μπορούμε εμείς να εφαρμό-
σουμε, είναι επειδή αυτό που πραγμα-
τικά μας ζητά Αυτός είναι η καρδιά μας, 

ο χρόνος μας και οι προσπάθειες που κάνουμε, ώστε να αγα-
πήσουμε και να γνωρίσουμε Αυτόν και να σχεδιάσουμε τη 
ζωή μας γύρω απ’ όσα γνωρίζουμε γι’ Αυτόν μέσα απ’ τη ζωή 
και τα λόγια του Ιησού. 

Όσο περίπλοκος και να δείχνει ο κόσμος, όσο δύσκολες 
και αν είναι οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και όσο 
και να θέλω να μάθω πώς να πλοηγώ μέσα απ’ το καθετί, 
τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και πιο ξεκάθαρα όταν η 
βαθύτερη επιθυμία μου είναι να γνωρίσω και να αγαπήσω 
τον Θεό. Κάθε φορά που αυτό το κάνω προτεραιότητά μου, 
όλα γίνονται πιο ξεκάθαρα και πιο απλά. 

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

3. Ματθαίου 22:36–37, 39
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Ο ΦΆΡΟΣ
Από τον Ιησού με Αγάπη

Ο Λόγος Μου είναι σαν το φως ενός φάρου που φωτίζει 
μέσα στο σκοτάδι για να καθοδηγήσει τα καράβια μέσα 
απ’ τη σκοτεινή και θυελλώδη θάλασσα της ζωής προς την 
ασφάλεια του λιμανιού Μου. Τοποθέτησα τον φάρο στη 
στεριά, βλέποντας προς την θάλασσα, έτσι ώστε να βλέπουν 
όσοι περισσότεροι γίνεται το φως του και να προσελκύονται 
προς τα Εμένα. 

Εσύ είσαι σαν τον καπετάνιο που πλοηγεί το πλοίο του μέσα 
από την τρικυμία μια σκοτεινή νύχτα. Αν δεν είχες κανένα 
φως, δεν θα μπορούσες να δεις την ακτή και το καράβι σου 
θα έπεφτε πάνω στα βράχια και θα χανόταν. Όμως επειδή 
Σ’ αγαπώ, στέλνω τον Λόγο Μου σαν το δυνατό φως του 
φάρου, να σε βοηθήσει να βρεις τον προσανατολισμό σου. 
Το φως Μου θα ρίξει φως στους κινδύνους και θα σου 
υποδείξει πώς να επιστρέψεις στο σπίτι σου. 

Ο Λόγος Μου είναι σαν ένα λυχνάρι στα πόδια σου και ένα 
φως στο μονοπάτι σου.1 Πρόσβλεψε σ’ αυτόν για φως και 
καθοδήγηση, ώστε να φθάσεις με ασφάλεια στο λιμάνι, 
ανεξάρτητα από το πόσο σκοτεινή είναι η νύχτα ή πόσο 
σφοδρή είναι η θύελλα.

1. Δείτε Ψαλμός 119:105.


