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Ε Ι Σ Α ΓΩ Γ Ή  Α Π Ό  ΤΌ Ν  Ε Κ ΔΌΤ Ή
αποβλέποντας στο αύριο

Στο ταξίδι αυτό που λέγεται ζωή, βιώνουμε τόσο καλές όσο και άσχημες εμπειρίες, 
αρκετά σκαμπανεβάσματα και συχνά δεν έχουμε ιδέα για το τι επίκειται. Κάνουμε 
όσο καλύτερες επιλογές μπορούμε και προσπαθούμε να ζούμε με ειλικρίνεια και να 
νοιαζόμαστε για τους άλλους, όμως καθημερινά παίρνουμε αποφάσεις που θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν το μέλλον μας και δεν είναι πάντα ξεκάθαρο με ποιο τρόπο. 

Αυτό δεν είναι εύκολο, ακόμα και όταν όλα πάνε ομαλά, όμως οι καιροί που 
ζούμε, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ομαλοί. Εκ του ασφαλούς μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι η εποχή μας είναι ενδιαφέρουσα για όλους εκείνους που μελετούν 
κουλτούρα και ιστορία, όμως η πραγματικότητα για τους υπόλοιπους εμάς, είναι ότι 
η κάθε νέα χρονιά φαίνεται να φέρνει μαζί της νέες αβεβαιότητες και κινδύνους. 

Κάτι όμως, στο οποίο πάντα μπορούμε να υπολογίζουμε, είναι η αγάπη και 
η φροντίδα του Θεού, ακόμα και όταν όλα δείχνουν σκοτεινά και πάρα πολύ 
δύσκολα. «Ο Θεός έχει πει: ‘Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω’».1

Το 1939, ένας νεαρός κήρυκας και μουσικός, ονομαζόμενος Άιρα Στάνφιλ, 
παντρεύτηκε τη Ζέλμα Λόσον, την κόρη ενός ιερέα, η οποία είχε υπέροχη φωνή και 
έπαιζε και πιάνο. Δυστυχώς, ο γάμος εκείνος διαλύθηκε το 1948 και λίγο αργότερα η 
πρώην σύζυγός του σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Στα χρόνια ανάμεσα στον 
χωρισμό και το διαζύγιο και κατόπιν με τον θάνατό της, ο Στάνφιλ έπεσε σε βαθιά 
κατάθλιψη. 

Ένα βράδυ και ενώ οδηγούσε άρχισε να σιγοτραγουδάει έναν σκοπό και τα 
λόγια ανέφεραν για το ότι δεν γνώριζε τι επιφύλασσε το μέλλον και ότι θα έπρεπε 
να εμπιστευτεί τον Θεό στις περιστάσεις εκείνες που δεν κατανοούσε. Όταν έφθασε 
σπίτι, πήγε στο πιάνο και έγραψε σε ένα χαρτί τα λόγια απ’ το τραγούδι «Γνωρίζω 
Ποιος Κρατά το Μέλλον στα Χέρια Του». Με το πέρασμα των χρόνων, το τραγούδι 
αυτό βρήκε μεγάλη απήχηση με πάρα πολλούς ανθρώπους που κι αυτοί αντιμετώ-
πιζαν ένα άγνωστο μέλλον. 

Ο Θεός δεν υπόσχεται ότι η ζωή ενός πιστού θα είναι πάντα εύκολη, όμως αυτό 
που έχει υποσχεθεί Αυτός, είναι ότι η κάθε μέρα της ζωής μας είναι στα δικά Του 
χέρια! Στις αβέβαιες μέρες που ζούμε, πόσο παρηγοριά μας δίνει το να συνειδητο-
ποιούμε ότι Εκείνος που μας αγαπά τόσο πολύ, γνωρίζει τον δρόμο που τραβάμε 
και ότι Αυτός θα είναι πάντα δίπλα μας. 

1. Εβραίους 13:5

Πολλά πράγματα για το αύριο,
Δεν φαίνεται να τα κατανοώ σωστά

Όμως γνωρίζω ποιος γνωρίζει το αύριο,
Και γνωρίζω ποιος το χέρι μου κρατά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 
Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.
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Έτυχε να σκέπτομαι τι σημαίνει άφοβος. 
Λέγονται τόσα πολλά για το τι σημαίνει να είσαι άτομο 
ατρόμητο, να γίνεσαι ένα δυνατό, πεισματικό, αποφασιστικό 
άτομο που δεν φοβάται τίποτα. Όμως μια άλλη ερμηνεία του 
τι σημαίνει άφοβος ήλθε στον νου μου.

Πρώτα απ’ όλα, δεν μπορείς να είσαι άφοβος χωρίς να 
αντιμετωπίσεις τον φόβο. Δεν μπορείς να αποφύγεις τον 
φόβο ή να τον αγνοήσεις ή να του γυρίσεις την πλάτη. Το 
μυστικό είναι να δούμε κατάματα όλα εκείνα τα πράγματα 
που φοβόμαστε και να τα αντιμετωπίσουμε μέσα από την 
προσευχή, ζητώντας απ’ τον Θεό να ενασχοληθεί με κάθε 
διάσταση από όλα όσα μας φοβίζουν. 

Θέλω να είμαι άφοβη όμως μερικές φορές νομίζω πως αν 
απλώς βγάλω κάτι απ’ τον νου μου, θα κλείσω και την πόρτα 
στον φόβο. Αυτό ίσως και να φέρει αποτέλεσμα με κάποιους 
απ' τους φόβους. Για παράδειγμα, με τρομάζει η ιδέα μήπως 
και βρω ένα φίδι όταν μπω μέσα στο γκαράζ, έτσι ανάβω 
πάντα το φως, ώστε να φωτιστεί όλο το γκαράζ και αυτό 
είναι κάτι που με κάνει άφοβη. Κάποιοι άλλου είδους φόβοι 
προέρχονται απ’ τους άλλους,  από κάποιες ειδήσεις ή από 
το ίντερνετ και είναι σίγουρα δύσκολο να μην επηρεαστούμε 
από κάποιο φόβο ή να μην του επιτρέψουμε να εισβάλει 
στην ημέρα μας.

Την βδομάδα αυτή, η κόρη μου πήγε αεροπορικώς σε 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
AΦΟΒΟΣ

μια άλλη ήπειρο. Ακούω για πολλά αεροπορικά ατυχήματα 
και μου είναι δύσκολο να μην φοβάμαι όταν αυτή ταξιδεύει, 
όμως έκανα ό,τι μπορούσα. Έκανα μια λεπτομερή προσευχή, 
συμπεριλαμβάνοντας και την κάθε χειρότερη πιθανότητα και 
εκλιπάρησα τον Θεό να την προστατεύσει. Άναψα ένα κερί 
για να μου υπενθυμίζει να συνεχίσω να προσεύχομαι. Πέρασα 
την ημέρα μου σκεπτόμενη και προσευχόμενη γι’ αυτήν και 
αντιμετωπίζοντας όλες αυτές τις έγνοιες με θάρρος. Όταν 
αργότερα μου είπε ότι είχε φθάσει με ασφάλεια στον προο-
ρισμό της και είχε φίλους εκεί που θα την φρόντιζαν, ευχα-
ρίστησα τον Θεό για την προστασία Του σε κάθε βήμα του 
ταξιδιού της.

Για να αντιμετωπίσουμε τον φόβο χρειάζεται πίστη, δείχνο-
ντας εμπιστοσύνη στον Θεό για το ότι Αυτός έχει τον πλήρη 
έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας και για το ότι Αυτός 
είναι πολύ δυνατότερος απ’ όλα εκείνα τα πράγματα που προ-
καλούν σε εμάς τρόμο. Όταν δε εμείς τα αντιμετωπίζουμε με 
πίστη, αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο τρομακτικά όσο 
δείχνουν. Η πίστη είναι αυτή που μας κάνει άφοβους!

Η Τζόις Σάτην είναι συνταξιούχος δασκάλα και 
συγγραφέας και ζει στο Σαν Αντόνιο των ΗΠΑ. 
Δείτε το μπλογκ της στο https://joy4dai-
lydevotionals.blogspot.com/. ■

Απο την Τζόις Σάτην
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ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

2. Ή φωνή του Λόγου του Θεού.  Μήπως ενώ σκε-
πτόσασταν κάτι ή προσευχόσασταν για κάτι, ο Θεός σας 
υπενθύμισε ένα ορισμένο εδάφιο ή ένα κείμενο απ’ τις 
Γραφές, που έριξε φως σ’ αυτό που σας απασχολούσε; Ή 
μήπως διαβάζατε τη Βίβλο και ένα εδάφιο ή ένα κείμενο σας 
μίλησε λες και ήταν γραμμένο για εσάς, όσον αφορά κάποια 
κατάσταση που αντιμετωπίζατε; Ο Θεός εφαρμόζει τον 
Λόγο Του στη δική σας κατάσταση και εσείς λαμβάνετε την 
απάντηση που ζητάτε. «Ο λόγος τού Θεού είναι ζωντανός, 
και ενεργός».2 

 
3. Απευθείας αποκάλυψη. Ο Θεός μπορεί επίσης να 
μας καθοδηγήσει με όνειρα και μηνύματα που λαμβάνουμε 
απευθείας απ’ Αυτόν όταν Αυτός μιλά στην καρδιά μας, κάτι 

1. Ψαλμός 119:105
2. Εβραίους 4:12
3. Πράξεις 2:17
4. Παροιμίες 15:22

1. Ό Λόγος του Θεού. Το πρώτο μέρος να αναζητή-
σετε το θέλημα του Θεού είναι μέσα στα λόγια Του που 
έχουν καταγραφεί μέσα στη Βίβλο και σε άλλα εμπνευσμένα 
Χριστιανικά γραπτά. Ο Λόγος Του μας προμηθεύει με τις 
αρχές εκείνες που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε θεοσε-
βείς αποφάσεις και να ανακαλύψουμε απαντήσεις στα ερω-
τήματά μας ή τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στη 
ζωή. «Λύχνος στα πόδια μου είναι ο Λόγος Σου, και φως στο 
μονοπάτι μου».1 

 

Μία σοφή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων γίνεται μέσα από μια διαδικασία σε τρία 
βήματα.

1 Κατά πρώτον, παραδεχτείτε ότι δεν έχετε όλες τις απαντήσεις και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Εκείνον που τις 
έχει – τον Θεό – ώστε να σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση. 

Δεύτερο βήμα: Ζητείστε με ειλικρίνεια να πάρετε την απόφαση, σύμφωνα με το ποιο είναι το θέλημά Του στην προκει-
μένη περίπτωση. Συνήθως αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, επειδή απαιτεί τη δική σας προθυμία να βάλετε στην 
άκρη τις δικές σας ιδέες και σχέδια και να αναζητήσετε πάνω απ’ όλα το δικό Του θέλημα

Και το τρίτο βήμα είναι να αποδεχθείτε τη δική Του απάντησή. Ίσως αυτό να γίνει με έναν ή περισσότερους τρό-
πους απ’ αυτούς που αναφέρονται παρακάτω, με σειρά σπουδαιότητας και βασιμότητας.

 

2
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το οποίο η Βίβλος αποκαλεί προφητεία. «Τις έσχατες ημέρες, 
λέει ο Θεός, θα μοιράσω από το Πνεύμα Μου επάνω σε κάθε 
σάρκα· και θα προφητεύσουν οι γιοι σας και οι θυγατέρες 
σας, και οι νέοι σας θα δουν οράματα, και οι πρεσβύτεροί 
σας θα δουν όνειρα».3 

 
4. Θεοσεβείς Σύμβουλοι. Εάν προσπαθείτε να ανακα-
λύψετε το θέλημα του Θεού πάνω σε μια δεδομένη κατά-
σταση, θα ήταν σοφό να ζητήσετε συμβουλή και από άλλους 
Χριστιανούς, οι οποίοι έχουν θεμελιωμένη πίστη και μια 
δυνατή προσωπική σχέση με τον Ιησού και επίσης έχουν και 
εμπειρία στις μεθόδους Του. «Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, 
οι σκοποί ματαιώνονται· μέσα στο πλήθος, όμως, των συμ-
βούλων στερεώνονται».4 

 
5. Περιστάσεις και συνθήκες. Μερικές φορές προφα-
νείς περιστάσεις υποδηλώνουν την καθοδήγηση του Θεού. 
Εάν κάτι είναι θέλημα Θεού, Αυτός συνήθως θα ανοίξει μια 
πόρτα ευκαιρίας που θα το κάνει πραγματικότητα. «Έβαλα 
μπροστά σου μια ανοιγμένη θύρα, και κανένας δεν μπορεί 
να την κλείσει».5 

 
6. Δυνατές εντυπώσεις  Ή μια εσώτερη σιγουριά. 
Αυτές μερικές φορές αναφέρονται ως «η μαρτυρία του 
Πνεύματος». Τα συναισθήματα μπορεί να εξαπατήσουν, 
όμως εάν ο Θεός σας ζητά να πάρετε μια ορισμένη πορεία 
δράσης, κάποιες φορές Αυτός θα βάλει μια δυνατή επιθυ-
μία και σιγουριά μέσα σας, για να πράξετε αυτό που είναι το 
σωστό. «Ευφραίνου στον Κύριο, και θα σου δώσει τα ζητή-
ματα της καρδιάς σου».6 

 
7. Συγκεκριμένα προκαθορισμένα σημεία. Αυτά 
μερικές φορές αναφέρονται και ως «προβιές». Μπορείτε 
μερικές φορές να ελέγξτε ή να επανελέγξετε την απόφασή 
σας με το να ζητήσετε απ’ τον Θεό να σας δώσει μια ορι-
σμένη επιβεβαίωση. 

 
Πάνω απ’ όλα, να πιστεύετε ότι ο Θεός σας αγαπά και θέλει 
να σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση – εκείνη 
που Αυτός γνωρίζει ότι είναι η καλύτερη για εσάς και τους 
άλλους. Ο Ιησούς είπε, «Ζητάτε, και θα σας δοθεί· ψάχνετε, 
και θα βρείτε· κρούετε, και θα σας ανοιχτεί».7 Και αυτό είναι 
μια υπόσχεση! ■

5. Αποκάλυψη 3:8
6. Ψαλμός 37:4
7. Ματθαίου 7:7

Σημεία προς συλλογισμό  
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 
 
Ο κόσμος αυτός είναι το εργαστήρι του 

Θεού για τη δημιουργία ανθρώπων.  
— Χένρι Γουάρντ Μπήτσερ (1813–1887) 
 
Βάδιζε με τόλμη και σοφία. Υπάρχει 
Κάποιος εκεί ψηλά που θα σε βοηθήσει 
 να συνεχίσεις. — Φίλιπ Τζειμς Μπέιλι  

(1816–1902) 
 

Η ζωή είναι σαν ένα χαλί: Εμείς είμαστε το 
στημόνι, οι άγγελοι το νήμα. Ο Θεός είναι ο 

υφαντής. Μόνο ο Υφαντής βλέπει όλο το σχέδιο.  
— Απόσπασμα από το βιβλίο «Μικρές Συμβουλές των 

Αγγέλων» , Αιλίν Ιλάιας Φρίμαν, 1994 
 
H πιο σημαντική γνώση είναι να γνωρίζουμε ότι περι-
τριγυριζόμαστε από μυστήριο. Ούτε η γνώση ούτε η 
ελπίδα για το μέλλον μπορούν να γίνουν το επίκεντρο 

της ζωής μας ή να καθορίσουν την κατεύθυνσή της. 
Ο σκοπός της είναι να καθορίζεται μοναδικά από 

το ότι επιτρέπουμε τον εαυτό μας να καταλαμβά-
νεται από τον ηθικό Θεό, ο Οποίος αποκαλύπτει 

τον Εαυτό Του μέσα μας όταν εμείς ενδίδουμε το 
θέλημά μας στο δικό Του. — Άλμπερτ Σβάιτσερ 
(1875–1965) 
 
Το να περιμένουμε χωρίς  προθεσμίες  είναι 
μια υπερβολικά ριζοσπαστική προσέγγιση στη 
ζωή. Το ίδιο επίσης είναι το να εγκαταλείπουμε 

τον έλεγχο για το μέλλον μας και να επιτρέπουμε 
στον Θεό να καθορίζει τη ζωή μας. Αυτό είναι 

πραγματικά μια πολύ ριζοσπαστική στάση  στη 
ζωή, μέσα σε έναν κόσμο, που το μόνο που απα-

σχολεί τον καθένα είναι ο έλεγχος. — Χένρι Τ. Ε. Νούεν 
(1932–1996) 

Συνήθως επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε ή προς τα 
πού πηγαίνουμε, όμως, πρωταρχική έγνοια για τον Θεό, 
είναι το ποιοι γινόμαστε στην πορεία.  
— Μαρκ Μπάτερσον (γεννημένος το 1969)
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Ξεκίνησα τη νέα χρονιά χάνοντας τη 
βαλίτσα μου στο ταξίδι που έκανα. Δεν ήταν 
ό,τι καλύτερο για πρωτοχρονιά, στην ουσία όμως έμαθα 
πάρα πολλά με αυτή την εμπειρία. 

Επέστρεφα αεροπορικώς στην Ινδονησία, έχοντας επι-
σκεφτεί τα εγγόνια μου στις ΗΠΑ για Χριστούγεννα και 
είχα βρει την ευκαιρία να ψωνίσω ορισμένα εφόδια και βιτα-
μίνες, τα οποία είναι δύσκολο να βρει κάποιος στη χώρα που 
ζω και στοιχίζουν πολύ ακριβά, γι’ αυτό τον λόγο το περιεχό- 
μενο της βαλίτσας μου είχε μεγάλη σημασία για μένα. Αγωνι-
ούσα σκεπτόμενη την απώλεια και γεμάτη απόγνωση ήλπιζα 
ότι ο Θεός θα έκανε κάτι ώστε να βρεθεί η βαλίτσα μου. 

Όσο το σκέφτομαι, μου είναι ξεκάθαρο ότι θα είχα κάνει 
ορισμένα πράγματα κάπως καλύτερα. Όταν πήγα στο αερο-
δρόμιο για να κάνω τσεκ ιν, η υπάλληλος εκεί με διαβε-
βαίωσε ότι τα πράγματά μου θα έφθαναν στον προορισμό 
μου με ασφάλεια. Στο ενδιάμεσο όμως τράνζιτ, υπήρχε μία 
μεγάλη πινακίδα που έλεγε, «Επιβάτες διεθνών πτήσεων, 
παρακαλούμε να πάρετε τις αποσκευές σας πριν πάτε στην 
επόμενη πτήση σας». Εγώ αγνόησα εντελώς την πινακίδα 
αυτή, νομίζοντας ότι η βαλίτσα μου ήταν κάτι το ξεχωριστό, 
επειδή έτσι μου είχαν πει όταν έκανα τσεκ ιν. 

Βλέπετε, ο Θεός προσπαθούσε να με κάνει να προ-
σέξω αυτή την πινακίδα, εντούτοις εγώ την αγνόησα και η 
βαλίτσα μου παρέμεινε στον ιμάντα με τις αποσκευές στον 
Καναδά, ενώ εγώ ταξίδευα ανέμελα για τη χώρα μου! 

Όταν έφθασα στον προορισμό μου και αντιλήφθηκα ότι 
η βαλίτσα μου δεν είχε φθάσει εκεί, άρχισα να πανικοβάλ-
λομαι. Ευτυχώς και κάποιος υπάλληλος του αεροδρομίου με 
διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθούσαν να εντοπίσουν που ήταν 

ΜΙΑ ΑΣΥΝΉΘΙΣΤΉ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Από την Τ.Λ. Έλενς 

η βαλίτσα και κατόπιν θα μου την έστελναν στο μέρος που 
έμενα, 150 χιλιόμετρα μακριά απ’ το αεροδρόμιο!

Μετά από τρεις μέρες ατελείωτης αναμονής, η βαλί-
τσα μου τελικά ήρθε. Ήταν τρεις μέρες γεμάτες απόγνωση. 
Μάλωνα τον εαυτό μου που είχα αγνοήσει εκείνη την πινα-
κίδα στο αεροδρόμιο που έλεγε τι θα έπρεπε να κάνω. Πώς 
μπορούσα να ακολουθώ τον Θεό, εάν δεν μπορούσα να ακο-
λουθώ τις οδηγίες πάνω σε μια πινακίδα; Και ήταν τότε που 
κάποιος μου έστειλε στο κινητό μου το εδάφιο «Ησυχάστε, 
και γνωρίστε ότι Εγώ είμαι ο Θεός». – Ήταν αυτό ακριβώς 
που χρειαζόταν να ακούσω. Δεν μπορούσα να κάνω απολύ-
τως τίποτα άλλο, εκτός απ’ το να περιμένω γαλήνια, μέχρι ο 
Θεός να διόρθωνε τα πράγματα.

Και αυτό ακριβώς και έγινε, επειδή τελικά η βαλίτσα μου 
ήρθε – από τον Καναδά στην Ινδονησία και μετά άλλα 150 
χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι μου, ενώ όλα της τα περιεχόμενα 
ήταν ασφαλή.

Ήταν ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσω τη νέα μου χρονιά 
– εξαρτώμενη πλήρως από τον Θεό. Επίσης αντιλήφθηκα ότι 
πρέπει να δίνω περισσότερη προσοχή σε εκείνη την «απαλή 
φωνή» του Θεού, επειδή θα είχα γλυτώσει τόσο πολύ άγχος 
και αγωνία, αν είχα προσέξει περισσότερο. Δεν θα ήθελα να 
περάσω τις υπόλοιπες 364 μέρες, κατ’ αυτό τον τρόπο!

Η Τ. Λ. Έλενς ήταν Χριστιανή απόστολος και 
δασκάλα στην Νοτιοανατολική Ασία για 25 χρό-
νια. Αν και τώρα είναι συνταξιούχος, παραμένει 
δραστήρια σε εθελοντική εργασία, καθώς επίσης 
και συνεχίζει να συγγράφει. ■

1. Ψαλμός 46:10
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το καλεσμα

«Τσάρλι! Που είσαι;»
Στην αρχή, δεν ανησυχήσαμε και τόσο. Η μικρή μας 

μαύρη σκυλίτσα Λαμπραντόρ, αγαπούσε τόσο πολύ να τρέ-
χει μέσα στο δάσος, ακολουθώντας μονοπάτια για λαγούς 
και απολαμβάνοντας τη ζωή της. Όμως γιατί δεν μας άκουγε 
που την καλούσαμε;

Καμία απάντηση. Ούτε κίνηση από θάμνους και κλαδιά. 
Εκτός από τον ήχο από έναν κούκο και το θρόισμα των φύλ-
λων στα δένδρα, δεν άκουγα τίποτα άλλο.

Κάτι δεν πήγαινε καλά. Η μαλλιαρή μας φίλη ποτέ δεν 
συμπεριφερόταν μ’ αυτό τον τρόπο. 

Βγήκα απ’ το μονοπάτι και άρχισα να την ψάχνω ανά-
μεσα σε ψηλές φτέρες, αγκαθωτούς θάμνους, ρίζες από δέν-
δρα, φωνάζοντάς της όσο πιο δυνατά μπορούσα.

«Τσάρλι!»
Ένα ασυνήθιστο κλαψούρισμα σε κάποια απόσταση τρά-

βηξε την προσοχή μου.
Η σκυλίτσα μας ακούστηκε; Η καρδιά μου κτυπούσε 

δυνατά ενώ συνέχισα να προχωράω μέχρι που έφτασα σε 
μια περίεργη λιμνούλα. Δεν ήταν κάποια μεγάλη λίμνη, ούτε 
υπήρχε κάποια παραλία εκεί κοντά, όπου θα καθόσουν για 
να δεις τις χήνες να περνάνε από πάνω σου και να σου υπεν-
θυμίζουν τα αιώνια ύδατα του Λόγου του Θεού. 

Όχι δεν ήταν, επειδή αυτή η δεξαμενή νερού ήταν  
τεχνητά κατασκευασμένη. Σκοτεινή, βαθιά και κάπως παρά-
ξενη και σε κάποιο αφύσικο βάθος. Και να σου εκεί, προ-
σπαθώντας απεγνωσμένα να φτάσει στο πάνω μέρος της 
δεξαμενής αυτής, ήταν το εξαντλημένο ζωάκι μας. Έδειχνε 

Από τον Κος Στέντζερ 

λες και ήταν έτοιμη να τα παρατήσει. Όμως μόλις με είδε να 
έρχομαι, οι πονεμένες της κραυγές μετατράπηκαν σε ξεφω-
νητά μιας χαρούμενης σκυλίτσας.

«Τσάρλι, που είσαι;»
Μου θύμισε τότε που ο Θεός καλούσε τον φίλο Του στον 

Κήπο της Εδέμ.
«Αδάμ! Πού είσαι;»
Ο Αδάμ δεν είχε πέσει μέσα σε μια προκατασκευασμένη 

λιμνούλα. Έφαγε απ’ το απαγορευμένο δένδρο και επέφερε 
την κατάρα της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο. Και να σου ο 
Θεός, περπατώντας μέσα στη δροσιά του πρωινού της ημέ-
ρας, επιθυμώντας συντροφιά χωρίς όμως να τη βρίσκει, 
επειδή οι φίλοι Του δεν ήταν εκεί.

Σε αντίθεση με τη σκυλίτσα μου, ο Θεός γνώριζε που 
κρύβονταν ο Αδάμ και η Εύα. Όμως, ο πόνος που βίωσε 
Αυτός πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος απ’ τον δικό μου, 
επειδή οι αγαπημένοι Του φίλοι, κρύβονταν απ’ Αυτόν. 

Ο Θεός συνεχίζει να καλεί και σήμερα. Συνεχίζει να προ-
φέρει τα ίδια λόγια. Καλεί τον καθένα μας καθημερινά. 

Όταν διαβάζω αυτά τα λόγια, βάζω το δικό μου όνομα 
στη θέση τους. Αυτό το κάνει πιο προσωπικό. Δεν προ-
σπαθώ να κρυφτώ απ’ τον Θεό, γιατί κάπου-κάπου κάνω κι 
εγώ τα λάθη μου. Όμως τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός με συγ-
χωρά και συνεχίζει να λαχταρά να μου μιλήσει στη δροσιά 
του πρωινού της ημέρας, όπως έκανε και με τον Αδάμ.

Ο Κους Στέντζερ είναι ανεξάρτητος συγγραφέας 
στην Ολλανδία. ■
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ΞΕΚΊΝΗΜΑ

Από τον Στηβ Χαρτς 

Αν και σ’ αυτή τη ζωή είναι δύσκολο να καταλά-
βουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει πόνο, βάσανα, τραγωδίες και 
λοιπά, όμως γνωρίζω χωρίς καμία αμφιβολία ότι Αυτός μπο-
ρεί να κάνει το καθετί να βγει σε καλό, όπως μόνον Αυτός 
μπορεί, καθώς εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να 
Τον ακολουθήσουμε. 

Πριν μερικά χρόνια, έπιασα εργασία τύπου ημιαπασχό-
λησης, παίζοντας μουσική και τραγουδώντας σε γηροκο-
μεία. Η μουσική μου άρεσε πολύ και σε λίγο καιρό αρκετά 
γηροκομεία στην πόλη μου ήθελαν να πάω και σ’ αυτούς 
επίσης, κάτι το οποίο μου άρεσε πολύ. Κάθε μέρα έκανα εξά-
σκηση στα τραγούδια που ήξερα ενώ μάθαινα και καινούρ-
για. Αυτό με βοήθησε πολύ να αναπτυχθώ σαν κιθαρίστας 
και τραγουδιστής.

Δυστυχώς όμως, όταν άρχισε η πανδημία με τον 
Κορωνοϊό και μπήκαν οι απαγορεύσεις, δεν μπόρεσα να 
συνεχίσω αυτή τη δραστηριότητά μου. Στην αρχή δεν με 
ένοιαζε και τόσο καθώς νόμιζα ότι τα πράγματα θα επανέρ-
χονταν σύντομα στον κανονικό τους ρυθμό. Όμως οι ημέρες 
έγιναν βδομάδες και οι εβδομάδες έγιναν μήνες. Σύντομα 
άρχισα να αντιλαμβάνομαι την οδυνηρή αλήθεια ότι για 
κάποιο καιρό, μέχρι τα πράγματα να άλλαζαν δραστικά, δεν 
θα είχα εργασία, όσον αφορούσε μουσική και τραγούδι.

Όχι μόνο μου έλειψε αυτό, αλλά τώρα είχα και περισ-
σότερο ελεύθερο καιρό και δεν ήξερα τι να κάνω. Για λίγο 
ένοιωσα απογοητευμένος, ίσως και λίγο θυμωμένος.

Εντούτοις, γνώριζα ότι ο Θεός ήθελε να ξεπεράσω αυτή 
την κατάσταση κατά κάποιο τρόπο και με το να καλλιεργώ 
αρνητικά συναισθήματα δεν θα με βοηθούσε σε τίποτα. Γι’ 
αυτό άρχισα να ευχαριστώ τον Θεό για ό,τι ερχόταν στον 
νου μου. Τον ευχαρίστησα που μου έδωσε ένα μέρος να 
μένω. Τον ευχαρίστησα για την υγεία μου και την υγεία των 
αγαπημένων μου. Τον ευχαρίστησα που γνώριζα αρκετά 
πράγματα όσον αφορούσε υπολογιστές κτλ., παρ’ ότι είμαι 

τυφλός. Μπορώ και χρησιμοποιώ υπολογιστές και έξυπνα 
τηλέφωνα με  την υποστηρικτική τεχνολογία ανάγνωσης 
κειμένου στην οθόνη. Όσο περισσότερο Τον ευχαριστούσα, 
τόσο περισσότερο ένοιωθα γαλήνιος και πιο χαρούμενος, 
καθώς περνούσαν οι μέρες. Επίσης άρχισα να συμπονάω 
περισσότερο όλους εκείνους που έχαναν τις δουλειές τους ή 
την αναταραχή  που βίωναν λόγω της παγκόσμιας κατάστα-
σης. Άρχισα να τους νοιώθω περισσότερο και να προσεύχο-
μαι για τους άλλους πιο συχνά.

Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, άρχισα να συμμετέχω σε 
κάποιες συναντήσεις με Βιβλικές μελέτες μέσω Ζουμ, μιας 
εφαρμογής στο ίντερνετ. Αυτές οι μελέτες άρχισαν να 
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1. Ρωμαίους 8:28

με εμψυχώνουν και ανέβασαν το ηθικό μου. Άρχισα επί-
σης να μελετώ σε βάθος τη Βίβλο, περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε – ανακαλύπτοντας πολλές καινούργιες απ’ τις 
υποσχέσεις του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή.

Μια μέρα, ένα μέλος απ’ τις συναντήσεις αυτές στις 
οποίες ανήκα, επικοινώνησε μαζί μου και μου πρότεινε να 
αρχίσω τη δική μου ομάδα μελέτης της Βίβλου, χρησιμο-
ποιώντας την ίδια εφαρμογή Ζουμ. «Έχεις πολλά να μοι-
ραστείς», μου είπε, «και ο κόσμος το χρειάζεται, ειδικά στις 
καταστάσεις που ζούμε». Το σκέφτηκα για λίγο και όσο 

περισσότερο το σκεπτόμουν, τόσο περισσότερο ήθελα να  
το κάνω.

Η αλήθεια είναι, πως πάντα αγαπούσα τον Λόγο του 
Θεού και επιθυμούσα να τον διδάξω περισσότερο. Απλά δεν 
πίστευα ότι ήμουν πολύ ικανός δάσκαλος, γι’ αυτό επιδί-
ωκα άλλα πράγματα για τα οποία ένοιωθα πιο άνετα, όπως 
για παράδειγμα τη μουσική. Όμως καθώς προσευχόμουν γι’ 
αυτή την νέα ιδέα, μπορούσα να διαισθανθώ τη φωνή του 
Θεού να μου λέει ότι Αυτός θα με βοηθούσε. Μου υπέδειξε 
ακόμα και πρακτικούς τρόπους για να το βάλω σε εφαρ-
μογή. Γνώριζα πώς να διαβάζω και να γράφω με τον υπο-
λογιστή, γι’ αυτό το να προετοιμάσω μαθήματα παρμένα 
μέσα απ’ την Βίβλο, μου ήταν αρκετά εύκολο. Επίσης διά-
βαζα τακτικά κείμενα σε άλλους με το να βάζω τα ακου-
στικά μου στο λάπτοπ μου και να επαναλαμβάνω τις φρά-
σεις από τον αναγνώστη-οθόνης, καθώς διάβαζε τα κείμενα. 
Αντιλήφθηκα πως πολύ εύκολα θα έκανα το ίδιο ζωντανά 
μέσω του Ζουμ.

Το να μοιράζομαι τον Λόγο του Θεού με τους άλλους 
κατ’ αυτό τον τρόπο, με έχει βοηθήσει να συνεχίσω να ανα-
πτύσσομαι πνευματικά και μου έχει δώσει ένα μεγαλύτερο 
συναίσθημα εκπλήρωσης, απ’ οτιδήποτε άλλο επιδίωξα στο 
παρελθόν. Παρ’ όλες τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία, 
ευχαριστώ τον Θεό που ανέλαβε τις επιπτώσεις που είχαν 
αυτές στη ζωή μου και τις μετέτρεψε σε καλό μου. Αν είχα 
μπορέσει να συνεχίσω με την προηγούμενη εργασία μου με 
τη μουσική και το τραγούδι, μάλλον δεν θα είχα ανακαλύψει 
το καινούργιο πάθος και κάλεσμα στο να διδάσκω τον Λόγο 
του Θεού στους άλλους.

Μήπως κι εσείς βιώνετε το τέλος ενός ιδιαίτερου κεφα-
λαίου στη ζωή σας; Αντί να αφεθείτε στην απογοήτευση και 
την απελπισία, κοιτάξτε προς τα ψηλά, μετρήστε τις ευλο-
γίες σας και στραφείτε στον Ιησού. Για οτιδήποτε φθάνει στο 
τέλος του, Αυτός έχει κάποιου είδους νέα αρχή και ο Θεός 
πάντα κάνει τα πράγματα να βγουν σε καλό στη ζωή μας. 
«Γνωρίζουμε ότι όλα συνεργούν προς το καλό σ’ αυτούς που 
αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον 
δικό Του σκοπό».1

Ο Στηβ Χαρτς έχει γεννηθεί τυφλός. Είναι 
συγγραφέας, μουσικός και μέλος της Διεθνούς 
Οικογένειας στη Βόρεια Αμερική. ■
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Προσευχή για τους 
μοναχικούς: Αγαπημένε μου Θεέ, 
Εσύ είσαι ο πατέρας των ορφανών και 
Εσύ κατοικίζεις σε οικογένεια τους μεμο-

νωμένους.5 Βοήθησέ με να συνεργαστώ μαζί 
Σου αυτή τη χρονιά, ώστε να ανακουφίσω τη μοναξιά 

εκείνων που ζούνε απομονωμένοι. Δείξε μου τρόπους να 
ελαφρύνω τα βάσανα εκείνων που είναι μονάχοι τους – 
ενός παιδιού από χωρισμένους γονείς, ενός μετανάστη 
μακριά απ’ την οικογένειά του, ενός μοναχικού γονιού, 
κάποιου που είναι έγκλειστος, άστεγος, άρρωστος ή ηλι-
κιωμένος. Βοήθησέ με να είμαι διαθέσιμος και πρόθυμος 
να προσεγγίσω εκείνους που χρειάζονται κάποιον να 
τους κάνει να νοιώσουν ότι ανήκουν κάπου.

Προσευχή για τις σχέσεις 
μου με τους άλλους: Αγαπημένε 
μου Θεέ, πολύ συχνά κάνω λάθη στις σχέ-
σεις μου με τους άλλους. Βοήθησέ με να 

δείχνω περισσότερη κατανόηση, να συγ-
χωρώ και να ζητώ συγχώρεση. Είθε το Πνεύμα Σου να 

θεραπεύσει τις πληγές στις ραγισμένες μας σχέσεις ώστε 
να μπορώ να αγαπώ τους άλλους με την ίδια αγάπη 
που έχεις Εσύ για μένα.1 Βοήθησέ με να μη δίνω σημα-
σία στα λάθη των άλλων, εκτός και αν γνωρίσω κάποιο 
τρόπο για να βοηθήσω,2 ενθυμούμενος ότι η αγάπη είναι 
πάντοτε ο καλύτερος δρόμος να ακολουθώ.

Προσευχή για ένα νέο 
ξεκίνημα: Αγαπημένε μου Θεέ, Σ’ 
ευχαριστώ για αυτή τη νέα χρονιά, για τη 
φροντίδα Σου και τις ευλογίες της περα-

σμένης χρονιάς. Σου προσφέρω τις ελπίδες 
μου και τα σχέδιά μου, τα ανεκπλήρωτα εγχειρήματά 

μου καθώς και τις απογοητεύσεις μου. Βοήθησέ με να 
μην περιορίζω το έργο Σου στη ζωή μου, καθώς κάνω 
σχέδια για το ερχόμενο έτος. Δώσε μου πίστη να Σε 
εμπιστεύομαι και την αποφασιστικότητα να συνεχίζω να 
προχωρώ σύμφωνα με το θέλημά Σου. 

Προσευχή για συνήθειες:
Αγαπημένε μου Θεέ, ομολογώ πως έχω 
αποκτήσει κάποιες συνήθειες που δεν 
είναι και οι καλύτερες. Σου ζητώ να μου 

υπενθυμίζεις όταν υποπίπτω σε άσχημες 
ρουτίνες που με κάνουν να σπαταλώ χρόνο, σωματική 

και διανοητική ενέργεια, πόρους ή και την υγεία μου. 
Βοήθησέ με να δω ποιες καλές συνήθειες μπορούν να 
ενδυναμωθούν, ποιες ανθυγιεινές συνήθειες πρέπει να 
εγκαταλείψω και ποιες νέες συνήθειες να αποκτήσω.

Προσευχή για τους 
αποκαμωμένους: Αγαπημένε μου 
Θεέ, τα τελευταία χρόνια είχαμε τόση 
πολλή αρρώστια, θάνατο, απομόνωση, 

φόβο, αγωνία, απώλεια εργασίας, οικονο-
μικά προβλήματα και διχασμούς στην κοινωνία μας. 

Επικαλούμαι τη δική Σου βοήθεια για την ανανέωση 
του πνεύματός μου. Θυμάμαι πως Εσύ ποτέ δεν μας 
δίνεις να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο 
να το χειριστούμε, εφόσον στηριζόμαστε σε Σένα και 
με την κάθε πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, Εσύ μας 
δίνεις τη δύναμη που χρειαζόμαστε.3 Μας υποσχέθηκες 
ότι ο δικός Σου ζυγός θα είναι καλός και το φορτίο Σου 
ελαφρύ.4

12 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Από τον Γκάμπριελ Γκαρσία Βαλντιβιέσο

1. Δείτε Ιωάννη Α’ 3:16.
2. Δείτε Πέτρου Α’ 4:8.
3. Δείτε Κορινθίους Α’ 10:13.
4. Δείτε Ματθαίου 11:30.
5. Δείτε Ψαλμός 68:5-6.
6. Ιωάννη Α’ 3:18
7. Δείτε Ιωάννη 17:23.

1

2

3

4

5
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 Προσευχή για προστασία και 
 καθοδήγηση: Αγαπημένε μου Θεέ,
  καθοδήγησε τα μονοπάτια μου αυτή τη χρο-
νιά και βοήθησέ με να ακολουθώ το δικό Σου 

παράδειγμα και να προσπαθώ να κάνω αυτό 
που θα έκανες κι Εσύ σε κάθε περίσταση. Ρίξε το δικό 
Σου φως στο μονοπάτι μου με το λυχνάρι του Λόγου 
Σου και φύλαξέ με απ’ το κακό με το να έχεις τους αγγέ-
λους γύρω σε μένα και εκείνους που αγαπώ.11 Σε παρα-
καλώ προστάτευσε με από αρρώστιες και παθήσεις και 
αν αρρωστήσω, σε παρακαλώ θεράπευσέ με και προστά-
τευσέ με από μακροχρόνιες δυσμενείς συνέπειες.

Προσευχή για την ενότητα 
των Χριστιανών: Αγαπημένε μου 
Θεέ, βοήθησέ με να χαράζω έναν μεγάλο 
κύκλο που θα συμπεριλαμβάνει όλα μου τα 

εν Χριστώ αδέλφια, χωρίς διακρίσεις.8 Βοήθησέ 
με να έχω πάντα χρόνο για συντροφιά με άλλους 
Χριστιανούς,9 γνωρίζοντας ότι όπου βρίσκονται δύο ή 
τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά Σου, εκεί είσαι κι Εσύ 
μαζί μας στο πνεύμα.10 Βοήθησέ με να μην πέσω στην 
παγίδα της κριτικής και του κουτσομπολιού, αλλά να 
σέβομαι το καθένα απ’ όλα Σου τα αγαπημένα παιδιά.

Προσευχή για εκείνους που 
υποφέρουν: Αγαπημένε μου Θεέ, 
βοήθησέ με να αφουγκράζομαι τη φωνή 
εκείνων που πονάνε και είναι δυστυχι-

σμένοι. Βοήθησέ μας να προσευχόμαστε 
πάντα για τις ανάγκες τους και να είμαστε διαθέσιμοι 

για υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Δώσε 
στους υπηρέτες Σου το ψυχικό σθένος να είναι τα δικά 
Σου χέρια και πόδια, υπηρετώντας εκείνους που υπο-
φέρουν από βία, πείνα, διαλυμένες οικογένειες, ή επι-
κίνδυνες καταστάσεις. Να μπορούν να γνωρίσουν από 
τις «πράξεις και την αλήθεια»6 ότι Εσύ τους θυμάσαι 
όταν φαίνεται ότι όλος ο κόσμος τους έχει ξεχάσει. Ότι 
ο πόνος τους έχει αγγίξει την καρδιά Σου, ότι αυτά που 
υποφέρουν, τα υπέφερες και Εσύ και ότι Εσύ τους κατα-
λαβαίνεις και πάντοτε θα απαντάς τις προσευχές εκεί-
νων που σε επικαλούνται.

Προσευχή για τους γείτονες:
Αγαπημένε μου Θεέ, βοήθησέ με να προ-
σεγγίσω περισσότερο εκείνους που ζουν 
στη γειτονιά μου, να μάθω τα ονόματα 

εκείνων που ζούνε κοντά μου, που με εξυπη-
ρετούν όταν τρώω κάπου έξω, που γεμίζουν το ρεζερ-

βουάρ του αυτοκινήτου μου, που διδάσκουν τα παιδιά 
μου. Βοήθησέ με να γίνω μια ευλογία σε εκείνους που 
βρίσκονται γύρω μου και να είμαι ένα μέσο μετάδοσης 
της δικής Σου αγάπης.7

Προσευχή για την εργασία: 
Αγαπημένε μου Θεέ, Εσύ έχεις σε κάθε 
μέρος της πόλης και σε κάθε επιχείρηση, 
άτομα που πιστεύουν σε Σένα. Βοήθησέ 

με να είμαι πιστός διαχειριστής στην εργα-
σία μου, να είμαι αισιόδοξος και μια επιρροή ενότητας 

εκεί που εργάζομαι και πάντα να είμαι ένα παράδειγμα 
της δικής Σου ειλικρίνειας, δικαιοσύνης, καλοσύνης, 
ταπεινότητας και επιμέλειας. Δώσε μου το κίνητρο να 
μην δουλεύω μόνο για τα αναγκαία, αλλά να βοηθώ 
και τους άλλους να ζούνε καλύτερα.

Προσευχή για υπηρεσία: Όπως  
 μας δίδαξες αγαπημένε μου Θεέ, βοήθησέ  
 με να  υπηρετώ με χαρά σε οποιαδήποτε 
εργασία έχω,12 να είμαι ένας υπηρέτης στους 

άλλους,13 και να θεωρώ τους ανθρώπους πιο 
σημαντικούς απ’ τα υλικά οφέλη. Σε παρακαλώ, βοή-
θησε ώστε οι κόποι μου να αποφέρουν καρπό, αλλά 
βοήθησέ με επίσης να μη βάλω ποτέ την εργασία μου 
πάνω από την αγάπη μου για Εσένα και την ξεχωριστή 
σχέση που μοιραζόμαστε μαζί.

Προσευχή για τη σχέση με τον 
Θεό: Αγαπημένε μου Θεέ, βοήθησέ με να 
παραμείνω κοντά Σου αυτή τη χρονιά, να 
έρχομαι σε Σένα για ανανέωση όταν νοιώθω 

πελαγωμένος, να διαβάζω, να απορροφώ και 
να μελετώ τον Λόγο Σου και να μην αφήσω ούτε μια 

μέρα να περάσει χωρίς να αφιερώσω χρόνο στη δική 
Σου συντροφιά.14 

8. Δείτε Πράξεις 10:34-35.
9. Δείτε Εβραίους 10:25.
10. Δείτε Ματθαίου 18:20.
11. Δείτε Ψαλμό 91:4,11.
12. Δείτε Κολοσσαείς 3:23.
13. Δείτε Μάρκου 9:35.
14. Δείτε Ψαλμό 27:8.

Ο Γκάμπριελ Γκαρσία Β. είναι ο εκδότης της 
Ισπανικής έκδοσης του Activated  και είναι 
μέλος της Διεθνούς Οικογένειας στη Χιλή. ■

6

7

8

9

10

11

12
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Η ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΗΣ 
ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΣΚΆΛΆ

Από τον Κούρτης βαν Γκόρντερ  

Γύρω στα 1880, ένα οικοτροφείο για κορίτσια, που 
διευθύνονταν απ’ τις Αδελφές Λορέττο κοντά στην 
Σάντα Φε στην Αμερικάνικη πολιτεία του Νέου Μεξικού, 
χρειαζόταν μια σκάλα που να ένωνε το πάνω πάτωμα που 
βρισκόταν η χορωδία, με το κάτω μέρος στο ισόγειο, μια 
απόσταση από πάνω μέχρι κάτω, γύρω στα 6,1 μέτρα ύψος. 
Αρκετοί ξυλουργοί ήλθαν να δουν και να εκτιμήσουν αν θα 
μπορούσαν να κάνουν την εργασία αυτή της κατασκευής 
της σκάλας, όμως κανένας δεν ήταν πρόθυμος να το κάνει, 
επειδή δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο ισόγειο για να 
χωρέσει μια κανονική σκάλα με σκαλοπάτια. 

Έτσι οι αδελφές ξεκίνησαν απεγνωσμένα μια προσευχή 
νοβένα στον Άγιο Ιωσήφ για εννέα μέρες, ζητώντας να 
τους βοηθήσει με τη σκάλα που χρειαζόντουσαν. Αυτή η 
παράδοση με τη προσευχή νοβένα πρωτοξεκίνησε βασιζό-
μενη στις εννέα μέρες που αφιέρωσαν οι πρώτοι μαθητές 
σε προσευχή καθώς πρόσμεναν την επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος την Πεντηκοστή,1 και την εφαρμόζουν επίσης 
στις παραδόσεις τους και οι Λουθηρανοί, οι Αγγλικανοί και 
οι Ορθόδοξοι. 

Την ένατη μέρα, εμφανίστηκε ένας ξυλουργός στην 
πόρτα τους, έτοιμος να πιάσει δουλειά. Ήταν πάνω σε 
έναν γάιδαρο και είχε μαζί του μόνο τρία βασικά εργαλεία 
ξυλουργικής. Δούλεψε για έξη μήνες εντελώς μόνος του, 
δίνοντας με υπομονή στο ξύλο τις στρέψεις που χρειαζόταν 
για να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει αυτή τη σκάλα. 
Μετά εξαφανίστηκε πριν γίνει η γιορτή που είχαν σχεδιάσει 
προς τιμήν του οι μοναχές, όταν και θα τον πλήρωναν επί-
σης. Οι αδελφές έψαξαν να τον βρουν, ρώτησαν στο τοπικό 
ξυλουργείο και τους κατοίκους της πόλης, όμως κανένας 
τους δεν τον είχε δει.

Η ελικοειδής αυτή σκάλα είναι ασυνήθιστη, ίσως και 
μοναδική από πολλές απόψεις. Κατά πρώτον, δεν έχει 
κεντρικό δοκάρι να την στηρίζει και κατασκευάστηκε χωρίς 
να χρησιμοποιηθούν καρφιά ή βίδες – μόνον κόλλα και ξύλι-
νοι πηροί. Έχει 33 σκαλοπάτια, που μας υπενθυμίζουν τα 33 
χρόνια που έζησε ο Χριστός πάνω στη γη, ενώ ακόμα και το 

1. Δείτε Πράξεις 1:12-2:4.
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ξύλο που χρησιμοποιήθηκε έχει ασυνήθιστα μεγάλη πυκνό-
τητα και το δένδρο απ’ το οποίο προέρχεται δεν έχει ταυτο-
ποιηθεί ακόμα από πού προέρχεται, αν και μια ανάλυση που 
έγινε σε ένα εργαστήριο του Ναυτικού, δείχνει ότι το ξύλο 
αυτό συγγενεύει με ένα έλατο που μεγαλώνει στην Αλάσκα. 

Ένας ξυλουργός σχολίασε, «Είναι ένα θεσπέσιο έργο 
τέχνης που με κάνει να νοιώθω αρκετά ταπεινός σαν αρχι-
μάστορας ξυλουργός που είμαι. Το να δημιουργήσεις μια 
τέτοιου είδους σκάλα, χρησιμοποιώντας σύγχρονα  εργα-
λεία θα ήταν ένα επίτευγμα. Είναι εκπληκτικά εντυπωσιακό 
να σκεφτείς ότι η κατασκευή της έγινε μόνο με χειρωνακτικά 
εργαλεία, χωρίς ρεύμα και με λιγοστούς πόρους».

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες έρχονται να 
θαυμάσουν τη σκάλα αυτή και να ακούσουν για τις θεωρίες 
όσον αφορά την ταυτότητα εκείνου του μυστηριώδους επι-
σκέπτη ξυλουργού. Προσωπικά νομίζω πως αυτό που έχει 
μεγάλη σημασία στην ιστορία αυτή, είναι ότι οι προσευχές 
από τις μοναχές απαντήθηκαν. Μου θυμίζει εκείνες τις ιστο-
ρίες που είπε ο Ιησούς για την αξία της επίμονης προσευχής 
– για τη γυναίκα εκείνη που εκλιπαρούσε την υπόθεσή της 
σε εκείνον τον ανένδοτο κριτή μέχρις ότου το αίτημά της 
δικαιώθηκε και μετά για εκείνον τον άνθρωπο που επανει-
λημμένα ενοχλεί τον φίλο του μέσα στα μεσάνυκτα, ζητώ-
ντας του ψωμί για τον επισκέπτη του.2 Αυτή η παραβολή μας 
διδάσκει για την ανάγκη να προσευχόμαστε πάντοτε και να 
μην αποθαρρυνόμαστε, αλλά να εμπιστευόμαστε τον Θεό 
να παρέμβει προς χάρη μας.3  

Ίσως και εσείς να χρειάζεστε να κτίσετε μια τέτοια 
«σκάλα», όμως δεν έχετε ιδέα πώς να τα καταφέρετε. Όπως 
και οι αδελφές, μπορείτε να προσευχηθείτε και να συνεχί-
σετε να προσεύχεστε, μέχρις ότου ο Πρωτομάστορας κάνει 
το θαύμα Του, όπως μόνον Αυτός μπορεί να κάνει. 

Ο Κούρτης Πήτερ βαν Γκόρντερ είναι σεναριογρά-
φος και μίμος και έχει περάσει 47 χρόνια κάνο-
ντας Χριστιανικές αποστολικές δραστηριότητες 
σε 10 διαφορετικές χώρες. Αυτός και η σύζυγός 
του, η Πολίν, ζουν σήμερα στη Γερμανία. ■

2. Δείτε Λουκά 18:1-8.
3. Δείτε Λουκά 18:1.
4. Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, «Ραβίνος Μπεν Έζρα»,1864

Τ Ο  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο  Ε Π Ι Κ Ε Ι Τ Α Ι 
Από τον Κηθ Φίλιπς 
Παράξενο δεν είναι, το ότι οι αντιλήψεις μας αλλάζουν 
καθώς μεγαλώνουμε. Όταν ήμουν πολύ μικρός, ο αδελφός 
μου που ήταν όλο κι όλο 18 μήνες μεγαλύτερος, μου φαι-
νόταν «μεγάλος». Όταν εγώ ήμουν στην πρώτη δημοτικού, 
νόμιζα πως τα μεγαλύτερα παιδιά στην τετάρτη δημοτικού 
ήταν από κάποια άλλη ανώτερη μορφή ζωής, όμως όταν 
εγώ πήγα στην έκτη δημοτικού, ήμουν αρκετά μεγάλος 
ώστε να αντιληφθώ ότι τα παιδιά στην τετάρτη ήταν στην 
πραγματικότητα μικρά παιδιά.

Οι γονείς μου σίγουρα γνώριζαν τα πάντα όσα υπήρ-
χαν για να γνωρίζει κανείς, μέχρι που εγώ μπήκα στην εφη-
βεία, οπότε αυτοί μέσα σε μια νύχτα δεν γνώριζαν τίποτα. 
Ποτέ μου δεν μπορούσα να τους φανταστώ σαν παιδιά, 
όμως τώρα μου είναι δύσκολο να πιστέψω πως τα ίδια μου 
τα παιδιά είναι γονείς. Οι παππούδες μου πάντα έδειχναν 
γέροι, όμως τώρα είμαι κι εγώ παππούς. Η ηλικία, όπως 
ανακαλύπτω, μπορεί να είναι τόσο θέμα νοοτροπίας όσο 
και ετών.

Ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ αποκάλυψε το μυστικό του να 
γερνάς με χάρη όταν έγραψε:

Γέρνα με μένα μαζί!
Το καλύτερο σε λίγο θα ‘ρθει,
Η τελευταία εποχή της ζωής, 
για την οποία η πρώτη έχει φτιαχτεί.4

Εάν το είχα διαβάσει αυτό πριν 30 ή 20 ή ακόμα και 10 
χρόνια, δεν θα είχα πιάσει τη σοφία που έχει μέσα του, 
τώρα όμως η προοπτική νέων εμπειριών και προσεγγί-
σεων καθώς γερνάω με ενθουσιάζει. Πολλοί άλλοι στην 
ηλικία μου που δυσανασχετούν με κάθε μέρα γενεθλίων 
και παραπονιόνται για λίγες ρυτίδες, μπορούν να βάλουν 
βαθιά μέσα στην καρδιά τους, τα επόμενα λόγια απ’ το ποί-
ημα του Μπράουνινγκ:

Οι καιροί μας είναι στα χέρια του Θεού
Που είπε, «Σχεδίασα κάτι συνολικό,
Τα νεαρά μας χρόνια φανερώνουν το μισό,  δες τα όλα,     

      μη φοβάσαι, εμπιστέψου το Θεό!»
Η πίστη στον Θεό και το δικό Του γεμάτο αγάπη σχέδιο για 
εμάς αλλάζει τα πάντα. Όσο περισσότερο ζω μέσα στην 
αγάπη Του και όσο πιο πιστά προσπαθώ να ακολουθώ το 
δικό Του σχέδιο, τόσο πιο σίγουρος είμαι, ότι «το καλύτερο 
επίκειται».

Ο Κηθ Φίλιπς ήταν ο συντάκτης του Activated για 14 χρόνια, 
από το 1999 μέχρι το 2013. Αυτός και η σύζυγός του. η Κέρεν, 
εργάζονται τώρα βοηθώντας τους άστεγους στις ΗΠΑ. ■
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Ένας φίλος, μου είπε για κάτι που 
του συνέβη καθώς επέστρεφε με το 
αυτοκίνητό του, από μια μελέτη 
της Βίβλου όπου είχε πάει να 
συμμετάσχει. Όταν σταμάτησε σε ένα φανάρι 
του δρόμου, ένας διανομέας με μηχανάκι έπεσε με 
δύναμη πάνω στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του. 
Ο φίλος μου αυτός, συνήθως αρπάζεται εύκολα, 
έτσι η πρώτη του αντίδραση ήταν να βγει και να 
αρπαχτεί με τον νεαρό που οδηγούσε το μηχανάκι, 
απαιτώντας αποζημίωση για τη ζημιά που είχε προ-
ξενήσει στο αυτοκίνητό του. Όμως όταν θυμήθηκε 
αυτά που είχε διαβάσει και είχε μελετήσει στη Βίβλο 
για συγχώρεση, αποφάσισε να συγχωρέσει εκείνο 
τον νεαρό και να τον αφήσει να φύγει. 

Μου είπε ότι όταν το έκανε αυτό, βίωσε μια εσω-
τερική διαμάχη επειδή έκανε κάτι που δεν ήταν ο 
εαυτός του. Εντούτοις στη συνέχεια, το σκεπτικό 
ότι είχε κάνει το σωστό, τον έκανε να νοιώσει 
γαλήνη μέσα του.  

Συχνά ο Θεός επιτρέπει να βιώσουμε δύσκολες 
περιστάσεις στη ζωή, όταν η πίστη μας δοκιμάζε-
ται και εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι με την επιλογή 
του να αντιδράσουμε με ένα θεοσεβή τρόπο ή να 
ενδώσουμε στις δικές μας παρορμήσεις. Συνήθως 
είναι ευκολότερο να κάνουμε το δεύτερο, όμως 
όταν ανταποκρινόμαστε με θεοσεβή τρόπο, αυτό 
αναπτύσσει τον χαρακτήρα μας και μας βοηθάει να 
μοιάσουμε περισσότερο στον Ιησού.  

Στις μέρες μας βομβαρδιζόμαστε συνεχώς με 

ΤΟ ΣΩΣΤΟ  
ΜΟΝΟΠΆΤΙ 

Από τον Ουντέι Πολ

κοσμικές αξίες. Η κοινωνία και τα μέσα επικοινωνίας 
μας προσφέρουν πληροφόρηση και διασκέδαση, ενώ 
συγχρόνως μας μαθαίνουν να σκεπτόμαστε και να 
βλέπουμε τον κόσμο μέσα από ένα ορισμένο σκεπτικό. 
Το να στηριζόμαστε στις πεποιθήσεις μας και να ορθώ-
νουμε το ανάστημά μας για το δίκαιο, συχνά σημαίνει 
ότι πάμε ενάντια σε αυτό τον κατεστημένο τρόπο σκέ-
ψης. Αυτό μπορεί να μας φέρει σε αντίθεση με την κοι-
νωνία και ίσως και να έχει σαν αποτέλεσμα μια εχθρό-
τητα και έναν διωγμό. Η Βίβλος αναφέρει πως όσοι 
ζούνε ευσεβώς θα υποστούν διωγμό.1  Αυτό δεν αναφέ-
ρεται απλά σε εκείνο το είδος του εκτεταμένου διωγ-
μού που βίωσαν οι πρώτοι Χριστιανοί από τη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, αλλά μπορεί επίσης να λεχθεί και για 
τις προσωπικές αντιξοότητες, δυσκολίες και αντιπαλό-
τητα που ίσως αντιμετωπίσουμε σε καθημερινή βάση 
καθώς ορθώνουμε το ανάστημά μας για την πίστη μας.

Ο Ιησούς μας υποσχέθηκε επίσης, πως όσοι υπο-
μένουν δυσκολίες και βάσανα σ’ αυτή τη ζωή θα 
συγκυβερνήσουν μαζί Του αιώνια.2 Οτιδήποτε έχει 
να προσφέρει αυτός ο κόσμος είναι παροδικό και 
σύντομα θα χαθεί, όμως αυτό που έχει να προσφέρει 
ο Θεός είναι αιώνιο.3

Το να επιλέγουμε το σωστό μονοπάτι, μερικές 
φορές μας κάνει να νοιώθουμε λες και συμπιεζόμα-
στε μέσα σε ένα καλούπι, μέσα σε κάτι το οποίο δεν 
μας ταιριάζει. Μπορεί επίσης να σημαίνει ένα θανά-
σιμο κτύπημα στον εγωισμό μας, όμως θα έχει ως 
αποτέλεσμα μία πιο στενή σχέση με τον Θεό, ενώ θα 
μας βοηθήσει επίσης να αποφέρουμε καρπό για τη 
βασιλεία Του.4

Ο Ουντέι Πολ είναι ανεξάρτητος 
συγγραφέας, εθελοντής και δάσκαλος με 
βάση του την Ινδία. ■

1. Δείτε Τιμόθεου Β’ 3:12.
2. Δείτε Τιμόθεου Β’ 2:12. 
3. Δείτε Ιωάννη Α’ 2:17.
4. Δείτε Ιωάννη 15:8.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΘ 

Το Βιβλίο της Ρουθ είναι ένας μικρός 
θησαυρός, τοποθετημένος μέσα στις 
ιστορίες της Βίβλου. Είναι μόνο τέσσερα κεφάλαια, 
ειπωμένα με αφηγηματικό τρόπο. Ένα απ’ τα πράγματα που 
προκαλεί το ενδιαφέρον σ’ αυτό το βιβλίο, είναι ότι ενώ οι 
χαρακτήρες στην ιστορία αναφέρουν τον Θεό, το βιβλίο δεν 
περιλαμβάνει τίποτα το προφητικό, ούτε μας αναφέρει τι 
λέει ο Θεός ή τι σκέπτεται. 

Η ιστορία μας δείχνει πώς ο Θεός ύφαινε τον σκοπό Του 
και το σχέδιό Του μέσα από απλούς ανθρώπους που έκαναν 
απλά πράγματα. Η Ρουθ είναι η νύφη της Ναομί, της οποίας 
η Εβραϊκή οικογένεια μεταναστεύει στον Μωάβ όταν στο 
Ισραήλ υπάρχει πείνα και στη συνέχεια, ο σύζυγός της και 
μαζί και οι δύο της γιοι πεθαίνουν. Μέχρι τώρα, τίποτα δεν 
πάει καλά για την Ναομί και έχοντας απομείνει μόνη της, 
αποφασίζει να επιστρέψει στο Ισραήλ. 

Η Ρουθ επιλέγει να πάει με την Ναομί, με την υπόσχεση 
ότι ο λαός και ο Θεός της Ναομί να γίνει και δικός της λαός 
και Θεός. Όταν επιστρέφουν στο Ισραήλ, απλά προσπα-
θούν να επιβιώσουν. Η Ρουθ πηγαίνει στα χωράφια να μαζέ-
ψει στάχυα κριθαριού τα οποία αφήνουν ξοπίσω τους οι 
θεριστές. Το χωράφι ανήκει σε κάποιον με το όνομα Βοόζ, 
ο οποίος εντυπωσιάζεται από την αξιοπρέπεια της Ρουθ να 
μην εγκαταλείψει την πεθερά της Ναομί και στο τέλος την 
παντρεύεται, με αποτέλεσμα ο Βοόζ και η Ρουθ να γίνουν οι 
προ-προ-προπάπποι του Βασιλιά Δαβίδ  και οι πρόγονοι του 
Ιησού. 

Δεν υπάρχουν θαύματα σε αυτή την ιστορία, ούτε 

Από την Μαρί Αλβέρο 

υπερφυσικά γεγονότα, όμως το χέρι του Θεού είναι εμφανές 
σε κάθε μέρος της ιστορίας. Καθώς η Ναομί και η Ρουθ προ-
σπαθούν να επιβιώσουν, καθώς ζουν ενάρετες ζωές, εκπλη-
ρώνεται μέσα απ’ αυτές ο σκοπός του Θεού. 

Πιστεύω πως συχνά το ίδιο γίνεται και με εμάς. Το 
θέλημα του Θεού δεν είναι συνήθως κάτι που μας γίνεται 
γνωστό με σαλπίσματα και τυμπανοκρουσίες. Είναι ένας 
σκοπός ο οποίος εκπληρώνεται καθώς εμείς κάνουμε το 
καλύτερό μας να ζούμε σύμφωνα με την αλήθεια του Θεού 
στις απλές μας περιστάσεις, κάνοντας τα καθημερινά μας 
καθήκοντα. Μερικές ζωές, όπως εκείνη του σπουδαίου πνευ-
ματικού μεταρρυθμιστή Μαρτίνου Λούθηρου, περιβάλλο-
νται από ένα ξαφνικό ιδιαίτερο κάλεσμα ή αποστολή, όμως 
για πολλούς από εμάς, θα δούμε το χέρι του Θεού στη ζωή 
μας καθώς κάνουμε ένα βήμα την κάθε φορά, αφιερώνοντας 
την κάθε μας μέρα στη δική Του φροντίδα. 

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

Άρχισε να ανακαλύπτεις το σχέδιο του 
Θεού και για σένα, με το να προσκαλέ-
σεις τον Υιό Του, τον Ιησού, μέσα στη 
ζωή σου σήμερα, λέγοντας αυτή την 
απλή προσευχή.

Ιησού, πιστεύω ότι Εσύ είσαι ο 
Υιός του Θεού και ότι Εσύ πέθανες για 
εμένα. Σε παρακαλώ, έλα στην καρδιά 
μου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου και 
δώσε μου το δώρο Σου για αιώνια ζωή! 
Γέμισέ με, με το Άγιο Σου Πνεύμα και 
βοήθησέ με να αγαπώ Εσένα και τους 
άλλους. Αμήν.
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Η  
ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ; 

Από τον Ιησού με Αγάπη

Θέλω να βιώνεις τη δική Μου χαρά και Παρουσία στη ζωή σου. Έχω τις απα-
ντήσεις στις ερωτήσεις σου, τις λύσεις στα προβλήματά σου και τη διορατικό-
τητα για τις περίπλοκες καταστάσεις που αντιμετωπίζεις. 

Όταν ζητάς από Εμένα τη δική Μου καθοδήγηση, Εγώ θα σου τη δώσω. «Θα 
Με ζητήσετε, και θα Με βρείτε, όταν Με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά».1 
Όταν αναζητάς Εμένα για βοήθεια για να πάρεις μια απόφαση, ζήτησέ Μου να 
σε βοηθήσω να βάλεις στην άκρη τις δικές σου ιδέες και τα σχέδια  

Γνωρίζω το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Κατανοώ τις ανά-
γκες σου και τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις και τους φόβους σου. Γνωρίζω το 
καθετί για εσένα. Όσο περισσότερο μαθαίνεις να αναζητάς και να ακολουθείς 
το δικό Μου σχέδιο για τη ζωή σου, τόσο περισσότερο θα μαθαίνεις να παρα-
μένεις μέσα στη δική Μου χαρά και να ανακαλύπτεις μια διαρκή εκπλήρωση. 

1. Ιερεμία 29:13. Δείτε επίσης Ματθαίου 7:7 και 
Ιακώβου 1:5.


