
ΠΙΣΤΗ ΣΕ 
ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συνέχισε να πιστεύεις 
και να εμπιστεύεσαι  

Η ειρήνη του Θεού 
Είναι και για σένα!

Γιατί να υποφέρουμε; 
Απαντήσεις στο αιώνιο ερώτημα
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Ειδική Εκδοση

Ε Ι Σ Α ΓΩΓ Η  Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ε Κ ΔΟΤ Η
πάντα μαζί σας

Η Βίβλος μας λέει πως ενόσω βρισκόμαστε πάνω στη γη, να προσμένουμε και 
κάποιες δυσκολίες.1 Όμως τα καλά νέα είναι, ότι μέσα στη Γραφή μας δίνεται 
επίσης η υπόσχεση, ότι δεν θα χρειάζεται να περνάμε τις δυσκολίες αυτές από 
μόνοι μας. Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα είναι πάντα μαζί μας. «Και μέσα σε κοι-
λάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό· επειδή, Εσύ είσαι μαζί 
μου».2 «Γνωρίζω ότι ο Κύριος είναι πάντα μαζί μου. Τίποτα δεν με τρομάζει».3

Ο Θεός θέλει να ακούει τα βάσανά μας και επίσης μας προτρέπει να Του 
δίνουμε όλες μας τις έγνοιες, ώστε να μπορεί να δίνει ελπίδα στην καρδιά μας, 
να γαληνεύει την ψυχή μας και να μας ενδυναμώνει.4 Βέβαια, Αυτός δεν νοιάζε-
ται μόνο για τις ταλαιπωρίες μας, αλλά ενδιαφέρεται επίσης και για το καθετί που 
βιώνουμε στη ζωή μας, απ’ τις πιο απλές νίκες ως και τους μεγαλύτερους φόβους 
μας και οτιδήποτε άλλο ανάμεσα στα δύο.  

Από τη στιγμή που δεχόμαστε τον Ιησού στη ζωή μας, η παρουσία Του είναι 
πάντα μαζί μας. Μερικές φορές μπορούμε και τη νοιώθουμε, άλλες φορές όχι, 
όμως δια πίστεως μπορούμε να πούμε όπως είχε πει και ο Βασιλιάς Δαβίδ παλιά: 
«Πολλές οι θλίψεις τού δικαίου, αλλά απ' όλες αυτές ο Κύριος θα τον ελευθε-
ρώσει».5 Αν και ο Δαβίδ ένοιωθε καταβεβλημένος από τις δυσκολίες,6 δεν έπαυε 
να πιστεύει και να γνωρίζει ότι ο Θεός ποτέ δεν θα τον εγκατέλειπε όταν αυτός 
αντιμετώπιζε προβλήματα. – Όπως δεν θα εγκαταλείψει ούτε κι εμάς.7

Ελπίζουμε αυτή η Ειδική Έκδοση του Activated να είναι μια ευλογία και 
ενθάρρυνση, θυμίζοντάς σας πως ό,τι και αν συμβεί ποτέ δεν είστε μόνοι!

1. Βλέπε Ιωάννη 16:33
2. Ψαλμός 23:4
3. Ψαλμός 16:8
4. Βλέπε Πέτρου Α’ 5:7
5. Ψαλμός 34:19
6. Βλέπε Ψαλμός 61:2
7. Βλέπε Εβραίους 13:5

Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Activated, επισκεφτείτε μας στον 
ιστότοπό μας ή γράψτε μας.
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Η Μαρία Φοντέϊν και ο σύζυγός της ο 
Πήτερ Άμστερνταμ είναι διευθύνοντες 
της Διεθνούς Οικογένειας, μιας 
Χριστιανικής κοινότητας πίστης. Ο 
Άλαν Ταμπάρο, είναι απ’ την Ουγκάντα, 
έχει σπουδάσει στην Γερμανία και ζει 
εκεί. Ο Στηβ Χαρτς, τυφλός εκ γενετής, 
είναι συγγραφέας και μουσικός. Η 
Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ (1868-1968) 
ήταν Αμερικανίδα ευαγγελίστρια και 
συγγραφέας.

Τα εδάφια που χρησιμοποιούνται 
είναι προσαρμοσμένα κυρίως από την 
μετάφραση της Βίβλου στη δημοτική 
του Σπύρου Φίλου.
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ΠΙΣΤΗ ΣΕ 
ΚΑΙΡΟΥΣ 
Ανεξάρτητα από το πόσο 
ολέθρια, μη αναστρέψιμα ή ανέλ-
πιδα δείχνουν τα πράγματα όταν αντι-
μετωπίζετε μια σημαντική αναποδιά 
ή απειλητική κατάσταση, μπορείτε να 
επιλέξετε να συνεχίσετε να εμπιστεύ-
εστε τον Ιησού και να μην πάψετε να 
κρατιέστε γερά απ’ αυτή την εμπιστο-
σύνη που έχετε μέσα σας. Πίστη δεν 
σημαίνει απουσία φόβου, πίστη είναι 
αυτό που υπερνικά τον φόβο.

Πίστη είναι η πεποίθηση για πράγ-
ματα που ελπίζουμε. Δεν θα ελπίζαμε 
για κάτι αν το είχαμε ήδη στα χέρια 
μας. Η πίστη είναι απόδειξη για πράγ-
ματα που δεν φαίνονται.1 Δεν θα  
χρειαζόμασταν απόδειξη για το αν  
κάτι είναι αληθινό αν μπορούσαμε  
να το δούμε με τα μάτια μας.

Όπως και να έχει, γνωρίζετε πως ο 
Θεός θα διορθώσει τα πράγματα στην 
επόμενη ζωή, όμως αυτή η γνώση δεν 
μειώνει τις ταλαιπωρίες που προέρχο-
νται από το να έχετε να αντιμετωπί-
σετε πιθανόν κάποιες πολύ οδυνηρές 
εμπειρίες ή και ενός θανάτου. Τώρα 
όμως, δεν ασχολείστε με την επόμενη 
ζωή, αλλά με την παρούσα.

Μια άσχημη κατάσταση που βιώ-
νετε, μπορεί να καταλήξει σε μια πολύ 
τρομακτική εμπειρία, περισσότερο δε, 

Από την Μαρία Φοντέϊν 

επιφυλάσσει το μέλλον. Μερικές φορές 
δεν γνωρίζουμε αν η αναποδιά που 
αντιμετωπίζουμε ή αυτό που υποφέ-
ρουμε, αν θα περάσει σε μια στιγμή, 
ένα μήνα, ή θα διαρκέσει μια ολόκληρη 
ζωή. Αυτό όμως που γνωρίζει η πίστη 
είναι, ότι ο Ιησούς δεν θα μας αφήσει 
απαρηγόρητους. Θα είναι πάντα δίπλα 
μας.

Ο Ιησούς νοιώθει περήφανος για 
εμάς όταν εμείς βλέπουμε τα κύματα 
και τους αέρηδες των αντιξοοτήτων 
και κάνουμε ό,τι έκανε ο Πέτρος, όταν 
είδε τον Ιησού να περπατά πάνω στη 
θάλασσα, «Κάλεσέ με να ‘ρθω σε Σένα 
επάνω στη θάλασσα».3  Ήταν έτοιμος 
να έλθει αντιμέτωπος με τις προκλήσεις 
επειδή είχε δει τη δύναμη του Θεού στον 
Ιησού και ήταν έτοιμος να βάλει τον 
εαυτό του στα χέρια εκείνα που εμπι-
στευόταν ότι ποτέ δεν θα τον άφηναν. 

Εσείς τι είδους προκλήσεις αντιμε-
τωπίζετε; Ποιες είναι αυτές οι αδιέξοδες 
καταστάσεις που προβάλλουν τερά-
στιες στη ζωή σας; Θα περπατήσετε 
πάνω στο νερό για να συναντήσετε τον 
Ιησού αυτή τη στιγμή ώστε να εκδηλω-
θεί η δική Του δύναμη και στη δική σας 
ζωή; Κάντε εκείνο το βήμα της πίστης 
και ακόμα και αν νοιώθετε να βουλιά-
ζετε μερικές φορές, το μόνο που έχετε 
να κάνετε είναι να Τον επικαλεστείτε 
και Αυτός θα σας βοηθήσει να τα κατα-
φέρετε στην τέλεια χρονική στιγμή και 
με τον δικό Του τρόπο. ■

1. Βλέπε Εβραίους 11:1
2. Βλέπε Εβραίους 13:5
3. Βλέπε Ματθαίου 14:28

όταν δεν μπορείτε να δείτε να υπάρ-
χει κάποια φυσική διέξοδος από ένα 
δίλλημα. Όμως εκεί είναι που υπεισέρ-
χεται η πίστη, επειδή ανεξάρτητα απ’ 
το πώς δείχνουν τα πράγματα, εσείς 
πρέπει να συνεχίσετε να πιστεύετε και 
να εμπιστεύεστε.

Πρέπει να συνεχίσετε να βαδίζετε 
πάνω στο γερό θεμέλιο αυτών που σας 
έχει πει ο Θεός παρ’ όλες τις δύσκολες 
καταστάσεις που βιώνετε, γνωρίζο-
ντας ότι ανεξάρτητα απ’ το πόσο ανέλ-
πιδα φαίνονται τα πράγματα ή πόσο 
άσχημα γίνονται, ότι ο Ιησούς είναι 
πάντα μαζί σας. 

Ίσως να σας φοβίζει αυτό που αντι-
μετωπίζετε. Ίσως να μη διακρίνετε κάτι 
που μπορείτε να κάνετε για να διορθώ-
σετε την κατάσταση που βρίσκεστε. 
Όμως η παρέμβαση του Θεού στη ζωή 
σας δεν βασίζεται στη δική σας αυτο-
πεποίθηση. Βασίζεται στην πίστη σας 
σε Αυτόν και την εμπιστοσύνη σας στη 
δική Του απεριόριστη δύναμη, καλο-
σύνη και αγάπη. 

Απλά πρέπει να πιστέψετε ότι ο 
Θεός θα κάνει ό,τι είναι καλύτερο στη 
δική Του χρονική στιγμή και με τον 
δικό Του τρόπο, αν όχι σε αυτή τη ζωή, 
τότε στην επόμενη, επειδή Τον εμπι-
στεύεστε. Η πίστη γνωρίζει αυτό που 
είναι το πιο σημαντικό να γνωρίζει: 
Ότι ο Θεός ποτέ δεν θα σας παρατήσει 
ούτε θα σας εγκαταλείψει.2

Κανένας μας δεν γνωρίζει τι μας 

ΚΡΙΣΗΣ
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ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ 

Πριν μερικά χρόνια, λίγο 
πριν τα Χριστούγεννα, είχα 
ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που 
παραλίγο να μου στοιχίσει τη ζωή. 
Τραυματίστηκε σοβαρά η σπονδυλική 
μου στήλη στον 4ο θωρακικό σπόν-
δυλο, με αποτέλεσμα να μείνω παρα-
πληγικός και παράλυτος απ’ το στήθος 
και κάτω και βρέθηκα καθηλωμένος σε 
ένα αναπηρικό καρότσι.

Τίποτα δεν μπορεί να προετοιμά-
σει κάποιον για να τα βγάλει πέρα με 
την παραπληγία και την αναπηρία, 
ειδικά όταν πρέπει να βασίζεσαι ολο-
κληρωτικά στους άλλους να σε βοη-
θήσουν. Εντελώς ξαφνικά τα πράγ-
ματα που έπαιρνες ως δεδομένα, όπως 
το να σηκώνεσαι απ’ το κρεβάτι και 
να πηγαίνεις στο μπάνιο, δεν είναι πια 
δυνατόν να γίνουν επειδή το σώμα σου 
αρνείται να λειτουργήσει. Ο νους σου 
πλημμυρίζει από φόβο και αμφιβολίες, 

ενώ σε διαλύει η ανησυχία. Είναι λες 
και βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, καθώς 
αγωνίζεσαι να καταλάβεις τι σου συμ-
βαίνει, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή 
θα ξυπνήσεις.

Η οικογένειά μου και οι φίλοι στά-
θηκαν δίπλα μου και με ενθάρρυναν, 
όμως στο τέλος, η δύσκολη επιλογή 
του να παραμείνεις αισιόδοξος και να 
συνεχίσεις με τη ζωή είναι πάντα προ-
σωπική. Από εμπειρία μου όμως, μπο-
ρείτε να τα καταφέρετε.

Είναι πολύ δύσκολο να συνδιαλέ-
γεσαι με την απογοήτευση και πάντα 
θέλουμε να βγάλουμε άκρη με τις 
καταστάσεις, αν όμως έχεις να αντι-
μετωπίσεις κάτι το οποίο ο άνθρω-
πος και τα χρήματα δεν μπορούν να 
διορθώσουν, τότε πού στρέφεσαι για 
τις απαντήσεις; Δεν είχα πουθενά να 
απευθυνθώ παρά μόνο στον Θεό. Μια 
γνωστή, μου έδωσε μια Βίβλο και μου 
είπε ότι μέσα εκεί θα μπορούσα να βρω 
τις απαντήσεις που έψαχνα.

«Αναζητάτε τη Βασιλεία του Θεού 

πάνω απ’ όλα», διάβασα, «και αυτός θα 
σας δώσει ό,τι χρειάζεστε».1 Ξεκίνησα 
να κάνω το μέρος μου και ο Θεός 
πιστά έκανε το δικό Του. Έμαθα πως 
Αυτός δεν ξαφνιάζεται απ’ τις στιγ-
μές που υποφέρουμε εμείς μέσα στην 
κοιλάδα της μοναξιάς και του πόνου.  
Στην ουσία, προσμένει από μας να 
Τον επικαλεστούμε ώστε Αυτός να 
φωτίσει το σκοτάδι μας. Το να είσαι 
Χριστιανός είναι ένα πράγμα, το να 
γνωρίζεις όμως πραγματικά ποιος είναι 
ο Χριστός είναι κάτι άλλο.

Ο Θεός μου έδειξε ότι νοιαζόταν 
τόσο για την κατάσταση του πνεύμα-
τός μου όσο και αυτή του παράλυτου 
σώματός μου. Πριν τον τραυματισμό 
μου, τα πράγματα αυτού του κόσμου 
αποσπούσαν την προσοχή μου εύκολα 
και η ευτυχία μου και η ασφάλειά μου 
προερχόταν απ’ αυτά. Τώρα γνωρίζω 
ότι τίποτα απ’ όλα αυτά δεν μπορεί να 
συγκριθεί με την αγάπη του Ιησού, μια 
αγάπη η οποία παρηγορεί όσο τίποτα 
άλλο.

Αυτός θα θεραπεύσει τις πληγές 
και τις ασθένειες της ψυχής μας και 
θα φυτέψει σπόρους ελπίδας στις πιο 
δύσκολες περιστάσεις. Το δικό Του 
φως θα λάμψει στις πιο σκοτεινές κοι-
λάδες. «Ο Θεός είναι καταφυγή μας 
και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα 
στις θλίψεις».2 ■

Από τον Άλαν Ταμπάρο  

1. Ματθαίου 6:33
2. Ψαλμός 46:1

Αποκτάς δύναμη, κουράγιο 
και εμπιστοσύνη από κάθε 
εμπειρία στην οποία κοντοστέ-
κεσαι για να κοιτάξεις τον φόβο 
κατάματα. Πρέπει να κάνεις 
εκείνο που νομίζεις ότι δεν 
μπορείς να κάνεις. 
– Ελένορ Ρούζβελτ

ΔΥΝΑΜΗ
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ΜΗΠΩΣ           ΝΟΙΩΘΕΤΕ

Στην προς Φιλιππισίους επι-
στολή, 4:6-7, ο απόστολος Παύλος 
διδάσκει την εκκλησία: «Μη μεριμνάτε 
για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητή-
ματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με 
ευχαριστία διαμέσου τής προσευχής 
και της δέησης. Και η ειρήνη τού Θεού, 
που υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει 
τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας 
διαμέσου τού Ιησού Χριστού». 

Ζούμε σε έναν κόσμο που οι αλλα-
γές διαδέχονται η μια την άλλη με 
φρενήρη ρυθμό και αυτές οι αλλαγές 
φέρνουν αβεβαιότητα. Η αβεβαιό- 
τητα τείνει να φέρει ανησυχία, άγχος 
και γενικά ένα αίσθημα αναστάτω-
σης. Αυτό το αίσθημα αναστάτωσης, 
αμηχανίας και άγχους αφαιρεί τη χαρά 
και την πίστη μας, με αποτέλεσμα να 
νοιώθουμε εξουθενωμένοι, νευριασμέ-
νοι, αφηρημένοι και συναισθηματικά 
εξαντλημένοι.

Υπάρχουν πολλές υπέροχες υπο-
σχέσεις μέσα στη Βίβλο πάνω σ’ αυτό 
το θέμα που προσφέρουν πνευματικές 
αλλά και πρακτικές συμβουλές.

«Δώσε στον Κύριο το φορτίο σου, 
κι Αυτός θα σε ανακουφίσει· δεν θα 
επιτρέψει ποτέ να σαλευτεί ο δίκαιος».1

«Όλη τη μέριμνά σας δώστε στον 
Θεό, επειδή Αυτός φροντίζει για σας».2

«Ειρήνη αφήνω σε σας, ειρήνη τη 
δική Μου δίνω σε σας· όχι όπως δίνει ο 
κόσμος, σας δίνω Εγώ. Ας μη ταράζε-
ται η καρδιά σας μήτε να δειλιάζει».3

Το να μαθαίνουμε να «δίνουμε όλες 

μας τις έγνοιες σ’ Αυτόν» και να μην 
«ανησυχούμε για τίποτα» ακούγεται 
πιο εύκολο απ’ ό,τι είναι στην πράξη 
και το να μαθαίνουμε να μην ενδί-
δουμε στην ανησυχία μπορεί να είναι 
μια μέθοδος που απαιτεί ορισμένα 
πρακτικά βήματα από μέρους μας. 
Πρέπει να κάνουμε μια συνειδητή προ-
σπάθεια να δίνουμε τα βάρη μας στον 
Κύριο. Πρέπει να μάθουμε να παραδί-
νουμε τους φόβους μας και τις ανησυ-
χίες μας σ’ Αυτόν. Πρέπει να μελετάμε 
τον Λόγο του Θεού και να εξασκού-
μαστε στην τέχνη του να επικεντρώ-
νουμε τις σκέψεις μας σε πράγματα 
που είναι αξιέπαινα, ευγενικά, καλά, 
αληθινά, τίμια και δίκαια.4 Πρέπει να 
αντικαταστήσουμε τις κακές συνήθειες 
με καλές, οι οποίες θα μας καθοδηγή-
σουν σε έναν πιο υγιή τρόπο ζωής.

Μερικοί άνθρωποι υποθέτουν πως 
αφότου γίνεις Χριστιανός και εμπι-
στεύεσαι τον Κύριο, ότι Αυτός θα 
σε προστατέψει από καθετί άσχημο. 
Όμως η εμπιστοσύνη δεν λειτουργεί 
έτσι. Η εμπιστοσύνη δεν εξαλείφει τα 
προβλήματα, το άγχος ή τις δυσκο-
λίες που παρουσιάζονται, όμως, μας 
παρέχει ένα δυνατό θεμέλιο πάνω στο 
οποίο να θέσουμε την εμπιστοσύνη 
μας: Τον Θεό. Η εμπιστοσύνη δίνει 
ένα διέξοδο στην ανησυχία μας: Τον 
Θεό. 

Με βοηθάει πολύ το να μελετάω 
τακτικά τις υποσχέσεις του Θεού ώστε 
να υπενθυμίζω στον εαυτό μου την 
ανιδιοτελή Του αγάπη για μένα. Με 
αγαπά. Σε αγαπά. Νοιάζεται. Θέλει να 
μας βοηθάει. Έχει υποσχεθεί να μας 
φροντίζει. Όταν βάζουμε τους εαυτούς 

μας και τους αγαπημένους μας στη 
δική Του πιστή φροντίδα, γνωρίζουμε 
ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπο-
ρούμε να κάνουμε.

Υπάρχουν επίσης μερικές ακόμα 
πρακτικές συμβουλές που μπορούν να 
βοηθήσουν, όπως το να καταγράφετε 
τις έγνοιες σας και τις ανησυχίες σας. 
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια 
αν έχετε πολλά πράγματα στον νου 
σας. Απλά με το να τα καταγράφετε 
όλα σε ένα χαρτί, μπορεί να σας δώσει 
κάποια ανακούφιση. Καταγράψτε τις 
ανησυχίες σας και μετά δώστε τες 
στον Ιησού. Προσευχηθείτε καθημε-
ρινά για όσα έχετε καταγράψει. Πάρτε 
μια υπόσχεση απ’ τη Βίβλο, να την 
διεκδικήσετε για καθετί που έχετε 
σημειώσει ή και για όλο τον κατάλογο.

Αν προσπαθούμε να έχουμε μια πιο 
επουράνια προοπτική, τότε θα απο-
λαμβάνουμε το οδοιπορικό της ζωής 
περισσότερο. Σίγουρα, τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή 
δεν είναι «εύκολα». Όμως ο Ιησούς 
έχει υποσχεθεί να μας δίνει τη δύναμη 
για να μας κάνει ικανούς να υπομέ-
νουμε αυτά τα προβλήματα. Μας διδά-
σκει, «Ο ζυγός Μου είναι καλός και το 
φορτίο Μου ελαφρύ».5 Όταν αντλούμε 
δύναμη από Αυτόν, μπορούμε να 
έχουμε ειρήνη μέσα στη θύελλα και 
να βιώνουμε βαθειά μέσα μας χαρά 
ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες 
περιστάσεις. 

Ο Ιησούς είναι η πηγή της ειρήνης 
μας. Το όνομά Του είναι ένας «πύργος 
ισχυρός», ένας πύργος στον οποίο 
μπορούμε «να καταφύγουμε και να 
είμαστε ασφαλείς».6 ■

Από τον Πήτερ Άμστερνταμ 

1. Ψαλμός 55:22
2. Πέτρου Α’ 5:7
3. Ιωάννη 14:27

 ΑΝΑΣΤΑΤΩΜΕΝΟΙ; 

4. Φιλιππισίους 4:8
5. Ματθαίου 11:30
6. Παροιμίες 18:10
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Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ 

Αν δεν έχουμε εσωτερική ηρεμία, οι 
εξωτερικές ανέσεις δεν μπορούν να 
μας προσφέρουν τίποτα περισσότερο 
από όσο μια παντόφλα από χρυσό σε 
ένα πρησμένο πόδι. — Τζον Μπάνιαν 

♦
Καλή μου ανήσυχη καρδιά, ησύχασε, 

επειδή το χαμόγελο του Θεού είναι 
ειρήνη, 

Η δική Του αγάπη κάθε σφάλμα και 
κάθε στενοχώρια μπορεί να σβήνει 

Συνέχισε να αγαπάς, πρόσμενε υπομο-
νετικά κι ό,τι έχεις ανάγκη θα γίνει.

— Έντιθ Ουίλλις Λην 
♦

Η ειρήνη δεν προέρχεται από την 
απουσία των προβλημάτων, αλλά από 
την παρουσία του Θεού. — Άγνωστος 

Σημεία για συλλογισμό  

1. Βλέπε Μάρκου 4:35-41
2. Ματθαίου 22:39
3. Ματθαίου 11:28
4. Ησαΐα 40:31

εκεί να ανακαλύψουμε ειρήνη και ανα-
νέωση. — Μαρία Φοντέϊν  

♦
Και γίνεται ένας μεγάλος ανεμοστρό-
βιλος· και τα κύματα μπήκαν μέσα 
στο πλοίο, ώστε αυτό ήδη γέμιζε. Κι 
Αυτός, ήταν στην πρύμη, όπου κοι-
μόταν επάνω στο προσκεφάλι· και 
τον ξυπνούν, και του λένε: Δάσκαλε, 
δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε;  Και 
αφού σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο· 
και είπε στη θάλασσα: «Σιώπα, ησύ-
χασε». Και σταμάτησε ο άνεμος, και 
έγινε μεγάλη γαλήνη.1 Όποια αναπο-
διά και να μας βρει στη ζωή, μπορούμε 
και εμείς επίσης να βρούμε ειρήνη αν 
στραφούμε στον Ιησού για τη δική Του 
βοήθεια. — Μάρτζ Μπανκς  

Εσωτερική ειρήνη  
Και η ειρήνη τού Θεού, που υπερέχει 
κάθε νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές 
σας και τα διανοήματά σας διαμέσου 
του Ιησού Χριστού. — Φιλιππισίους 4:7

♦
Η καθημερινή μας ζωή μπορεί πολύ 
εύκολα να γεμίσει με άγχος, πίεση και 
σύγχυση. Όμως εμείς μπορούμε να 
κάνουμε ένα διάλλειμα οποιαδήποτε 
στιγμή και να εισέλθουμε στην παρου-
σία του Πνεύματος του Θεού μέσω της 
προσευχής και της περισυλλογής και 
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Ειρήνη με τους γύρω μας 
Ειρηνεύετε· και ο Θεός τής αγάπης 
και της ειρήνης θα είναι μαζί σας.
— Κορινθίους Β’ 13:11 

♦
Ο Ιησούς μας έδωσε το μυστικό για 
την ευτυχία και την αρμονία όταν 
είπε, «Αγαπάτε τον πλησίον σας όπως 
τον εαυτό σας».2 Και να θυμάστε, 
«πλησίον» δεν σημαίνει μόνο εκείνον 
που ζει στη διπλανή πόρτα, πλησίον 
σας είναι οποιονδήποτε φέρνει Αυτός 
στο μονοπάτι σας. 
— Άλεξ Πήτερσον

♦
Όλες οι πράξεις της αγάπης είναι πρά-
ξεις ειρήνης. … Η ειρήνη ξεκινάει με 
ένα χαμόγελο. — Μητέρα Τερέζα 

Ε Σ Υ  Π Ω Σ  Ν Ο Ι Ω Θ Ε Ι Σ ; 

Αν δυσκολεύεσαι να ανακαλύψεις εκείνο το μέρος ειρήνης και ανάπαυσης στην 
παρουσία του Θεού, σε προσκαλούμε να δεχθείς τον Γιο Του, τον Ιησού, μέσα 
στην καρδιά σου. Ο Ιησούς μας λέει, «Ελάτε σε Μένα, όλοι εσείς οι κουρασμένοι 
και οι βαρυφορτωμένοι και Εγώ θα σας ξεκουράσω».3 Μπορείς να δεχθείς τον 
Ιησού αυτή τη στιγμή με το να πεις αυτή την απλή προσευχή:

Αγαπημένε μου Ιησού, Σε ευχαριστώ που πέθανες για εμένα ώστε να μπορώ εγώ 
να έχω αιώνια ζωή. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με για κάθε μου σφάλμα και άστοργη 
πράξη που έκανα. Έλα στην καρδιά μου, δώσε μου το δώρο Σου για αιώνια ζωή και 
βοήθησέ με να γνωρίσω τη δική Σου αγάπη και ειρήνη. Σε ευχαριστώ που άκουσες 
και απάντησες αυτή την προσευχή και για το ότι θα είσαι πάντα μαζί μου, από εδώ 
και στο εξής. Αμήν. ■

Φ Τ Ε Ρ Α  Α Π Ο  ΤΑ  Β Α Ρ Η
Από την Βιρτζίνια Μπραντ Μπεργκ

Οτιδήποτε εμπόδια και να αντιμετωπίσετε στη ζωή, υπάρχει ο τρόπος να τα 
ξεπεράσετε. Ο Θεός δίνει στα παιδιά Του φτερά όταν τα πράγματα δυσκολεύ-
ουν πάρα πολύ. Τα βάρη μετατρέπονται σε φτερά.

Υπάρχει κάποιου είδους βαρύτητα σε αυτό τον γέρικο κόσμο που ζούμε και 
που μας τραβά προς τα κάτω. Όμως υπάρχει επίσης και μια έλξη προς τα πάνω 
που μπορεί να μας εξυψώσει μέσα στην ίδια την καρδιά του Θεού. «Αλλ’ αυτοί 
που προσμένουν 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».4 Εκείνοι που παραμένουν μέσα στη παρουσία του Θεού, 
μέσα απ’ την προσευχή και τον Λόγο Του, θα ανακαλύψουν κόσμους ειρήνης 
και ανάπαυσης. 

Όταν νοιώθετε εξουθενωμένοι απ’ όσα σας συμβαίνουν, πετάξτε προς τον 
Θεό. Ο Θεός έχει τη νίκη για σας. Ο Θεός έχει τις απαντήσεις στα προβλήματά 
σας. Πετάξτε προς τον Θεό για την ανάπαυση που υποσχέθηκε Αυτός. Πετάξτε 
κοντά Του με τα φτερά της προσευχής και της πίστης και δεχτείτε την ανακού-
φιση που μόνο Αυτός μπορεί να σας δώσει. ■

Ειρήνη μέσα σε έναν  
αλληλοσυγκρουόμενο κόσμο 
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί· επειδή, 
αυτοί θα ονομαστούν γιοι του 
Θεού.
— Ματθαίου 5:9

♦
Προσμένουμε με ελπίδα ένα μέλλον 
όπου η δύναμη της αγάπης θα αντι-
καταστήσει την αγάπη της δύνα-
μης. Τότε ο κόσμος μας θα γνωρίσει 
τις ευλογίες της ειρήνης. 
— Γουίλιαμ Ε. Γκλάντστοουν 

♦
Η ειρήνη δεν είναι μια σχέση ανά-
μεσα στα έθνη. Είναι μια διανοη-
τική κατάσταση που επέρχεται σαν 
αποτέλεσμα της ψυχικής γαλήνης. 

Η ειρήνη δεν είναι απλά η απουσία 
του πολέμου. Είναι επίσης και μια 
διανοητική κατάσταση. Μια διαρκής 
ειρήνη μπορεί να επέλθει μόνο σε 
ειρηνικούς ανθρώπους. 
— Τζ. Νεχρού  

♦
Ειρήνη με τον Θεό 
Αφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαμε 
δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη 
με τον Θεό διαμέσου του Κυρίου  
μας Ιησού Χριστού. 
— Ρωμαίους 5:1 

♦
«Στον φόβο [ευλάβεια] του Κυρίου 
υπάρχει ισχυρή ελπίδα· και στα 
παιδιά Του θα υπάρχει καταφύγιο».
— Παροιμίες 14:26 ■
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ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ;  
Από τον Πήτερ Άμστερνταμ

Κάποτε είδα στη τηλεόραση κάτι που συνέβη στην Μεγάλη 
Βρετανία στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ναζί 
είχαν νικήσει την Γαλλία και οι Βρετανοί τους περίμεναν ότι θα επιτίθονταν σ’ αυτούς 
τώρα. Για μερικούς Βρετανούς, η αβεβαιότητα, ο φόβος για το μέλλον και το συναί-
σθημα να φροντίσουν τους αγαπημένους τους, τους έκανε να κάνουν πράγματα τα 
οποία δεν θα είχαν κάνει υπό κανονικές συνθήκες. Νοιάζονταν πολύ λίγο για τους 
άλλους, πολλοί άρχισαν να συσσωρεύουν πράγματα για τον εαυτό τους, άλλοι έκλεβαν 
και μερικοί έφτασαν σε σημείο ακόμα και να σκοτώσουν!

Αντιθέτως, άλλοι άνθρωποι, αντέδρασαν εντελώς διαφορετικά. Δεν έγιναν ήρωες 
επειδή έκαναν σπουδαίες πράξεις, έγιναν ήρωες επειδή έκαναν απλές πράξεις με αυτα-
πάρνηση. Αντιμετώπισαν τις δυσκολίες τους με αξιοπρέπεια. Βοηθούσαν ο ένας τον 
άλλον. Ενώθηκαν μεταξύ τους και φρόντιζαν για το καλό των άλλων και μοιράζονταν 
ό,τι είχαν με εκείνους που είχαν ανάγκη. 

Βλέποντας την αντίθεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη αντιδράσεων με έκανε να 
σκεφτώ τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όταν βρισκόμαστε σε καιρούς αβεβαιότη-
τας ή κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Σε καιρούς αποπροσανατολισμού, είναι φυσικό να 
νοιάζεται ο καθένας για τον εαυτό του. Αν και δεν θα ενεργήσουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, 
το εγωιστικό ανθρώπινο ένστικτο για αυτοσυντήρηση παίζει έναν πιο σημαντικό ρόλο 
για μερικούς ανθρώπους.

Όταν όλα γύρω μας είναι ασταθή, φυσικό είναι να αποσταθεροποιούμαστε κι εμείς 
οι ίδιοι. Όταν αυτό που πριν νοιώθαμε ως στέρεο έδαφος αρχίζει να δείχνει ως κινού-
μενη άμμος, ο φόβος μπορεί να είναι καθηλωτικός. – Αρχίζει να μας κατακλύζει ο φόβος 
για το μέλλον και ο φόβος για τις αλλαγές που γίνονται ή που θα γίνουν. Αν επιτρέ-
ψουμε στον φόβο να υπερισχύσει της πίστης, τότε η εμπιστοσύνη μας στη φροντίδα του 
Θεού θα αρχίσει να ελαττώνεται. Μόλις συμβεί αυτό, τότε υπεισέρχεται το συναίσθημα 
ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουμε τον έλεγχο των πραγμάτων και το να πάρουμε 
τα πράγματα στα δικά μας χέρια γίνεται ολοένα και περισσότερο προεξάρχον. Αυτό 
δεν είναι οπωσδήποτε κακό, μια και το ένστικτο του «αγωνίσου ή βάλ’ το στα πόδια» 
υπάρχει μέσα μας και αυτομάτως αντιδράμε στην αντίληψη του κινδύνου με κινήσεις 
αυτοσυντήρησης.

Όμως η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, είναι το να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανά-
μεσα στην ανθρώπινη φύση μας και την πνευματική μας φύση. Σαν Χριστιανοί είμαστε 
«νέα κτίσματα» που εμπεριέχουν κάτι περισσότερο απ’ την ανθρώπινη φύση μας μόνο.1 
Έχουμε το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας.2 Είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού και 
Αυτός είναι ενωμένος μαζί μας.3 Έτσι λοιπόν οι αντιδράσεις μας στις περιστάσεις και τα 
γεγονότα θα πρέπει να επηρεάζονται απ’ αυτή τη συγκατοίκηση. Αν και από φύση μας 
νοιώθουμε να παρασυρόμαστε απ’ την αυτοσυντήρηση, το Πνεύμα μπορεί να μετριάσει 
αυτή την αντίδραση, ώστε να έχουμε μια πιο ισορροπημένη αντίδραση – αυτή που είναι 
συμβατή με τη φύση του Χριστού.4

Αυτό δεν είναι εύκολο, επειδή η ανθρώπινη ύπαρξη είναι τόσο … απλά ανθρώπινη και 
αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Το να νοιαζόμαστε για κάποιον άλλον ή τις δικές 
του ανάγκες, καταστάσεις ή αγώνες δεν είναι η φυσιολογική πρώτη μας προτεραιότητα. 
Γι’ αυτό τον λόγο, υπάρχει ο κίνδυνος να ελαχιστοποιήσουμε ή ακόμα και να αγνοήσουμε 
παντελώς τις ανάγκες κάποιου άλλου προς δικό μας όφελος. Το να φροντίζουμε τις ανά-
γκες μας και τις ανάγκες των αγαπημένων μας δεν είναι λάθος. Όμως σαν μαθητές του 
Ιησού, που έχουν το Πνεύμα του Ιησού, θα πρέπει να μετριάσουμε το να ασχολούμα-
στε τόσο πολύ με τις δικές μας ανάγκες και να βοηθάμε και με τις ανάγκες των άλλων 
επίσης.

Στο Φιλιππισίους 2:4-5 λέει: «Κάθε ένας ας μην αποβλέπει στα δικά του, αλλά κάθε 
ένας ας αποβλέπει και σ' εκείνα που είναι των άλλων. Να είναι, μάλιστα, σε σας το ίδιο 
φρόνημα, που ήταν και στον Ιησού Χριστό». ■

1. Βλέπε Κορινθίους Β’ 5:17
2. Βλέπε Κορινθίους Α’ 3:16
3. Βλέπε Ιωάννη 15:4
4. Βλέπε Γαλάτες 5:22-23
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Ερώτηση: Γιατί επιτρέπει ο Θεός τα 
βάσανα και τις στεναχώριες; Δεν νοιά-
ζεται για εμάς;

Απάντηση: Και βέβαια ο Θεός νοιά-
ζεται! Η Βίβλος μας λέει, «Καθώς 
ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά 
του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται 
αυτούς που Τον φοβούνται (σέβονται). 
Επειδή, αυτός γνωρίζει την πλάση μας, 
θυμάται ότι είμαστε χώμα».1

Ενώ ο Ιησούς μπορεί να νοιώσει τις 
αδυναμίες μας, επειδή Αυτός «πειρά-
στηκε σε όλα, κατά τη δική μας ομοι-
ότητα».2 Σίγουρα γνωρίζει τι σημαίνει 
να υποφέρεις, επειδή Αυτός σταυ-
ρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του 
κόσμου.

Η Βίβλος υπόσχεται ότι μια μέρα 
όλα τα βάσανα και οι στεναχώριες θα 
τελειώσουν για εκείνους που αγαπάνε 
τον Θεό. Στον ουρανό, ο Θεός «θα 
εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια 
τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει 
πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε 

βλέπει ο Θεός.5 
Η Βίβλος μας λέει ότι «η στεναχώ-

ρια μπορεί να διαρκέσει για μια νύχτα, 
όμως το πρωί έρχεται αγαλλίαση».6 Με 
τον καιρό αρχίζουμε να βλέπουμε αυτά 
που υποφέρουμε με μία νέα αντίληψη. 
Μέσα απ’ αυτά που περνάμε αποκτάμε 
περισσότερη σοφία και γινόμαστε πιο 
συμπονετικοί με εκείνους που υποφέ-
ρουν επίσης.

Ο Θεός έχει κάποιο σκοπό για οτι-
δήποτε επιτρέπει να μας συμβεί, ακόμα 
και αν δεν μπορούμε να το αντιλη-
φθούμε αμέσως. Πρέπει απλά να εμπι-
στευτούμε τον Θεό πως αν και δεν το 
κατανοούμε προς στιγμή, θα το κατα-
νοήσουμε αργότερα. Και παρά την 
περιορισμένη μας γνώση και κατα-
νόηση για μερικά πράγματα, υπάρχει 
κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι και αυτό είναι η αδιάλειπτη 
αγάπη Του.

Μερικές φορές μπορεί να πονάμε 
και να θρηνούμε, όμως δόξα τω Θεώ, 
ποτέ δεν θα μείνουμε ανέλπιδοι και 
αβοήθητοι. «Επειδή, είμαι πεπεισμέ-
νος ότι, ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε 
άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις ούτε 
παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα 
ούτε βάθος ούτε κάποια άλλη κτίση, 
θα μπορέσει να μας χωρίσει από την 
αγάπη τού Θεού, η οποία υπάρχει στον 
Ιησού Χριστό τον Κύριό μας».7 ■

1. Ψαλμός 103:13-14
2. Εβραίους 4:15
3. Αποκάλυψη 21:4
4. Κορινθίους Β’ 1:4
5. Ησαΐα 55:8-9
6. Ψαλμός 30:5
7. Ρωμαίους 8:38-39

πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, 
τα πρώτα παρήλθαν».3 

Στο εντωμεταξύ, έχουμε την υπό-
σχεση του Θεού στη Ρωμαίους 8:28 για 
το ότι Αυτός θα μετατρέψει όλα αυτά 
που αντιμετωπίζουμε και βιώνουμε 
στη ζωή να βγουν σε καλό μας κατά 
κάποιο τρόπο. Οι θλίψεις, οι θυσίες και 
οι λύπες μπορούν να μας κάνουν καλύ-
τερους, ώστε να αγαπάμε, να συμπο-
νάμε και να νοιαζόμαστε για τους 
άλλους. Η Βίβλος λέει, «Παρηγοράμε 
τους άλλους με την παρηγοριά που 
εμείς οι ίδιοι παρηγορούμαστε απ’ τον 
Θεό».4 Αν έχουμε γνωρίσει την αγάπη 
του Θεού μέσα από τον Ιησού, αυτό 
μας δίνει την επιθυμία να μοιραστούμε 
αυτή την απάντηση και την αγάπη 
με άλλους, ώστε να μπορεί Αυτός να 
απαλύνει τα βάσανά τους και να τους 
βοηθήσει να επιλύσουν και τα δικά 
τους προβλήματα.

Αν και μπορούμε να κατανοή-
σουμε πολλούς από τους λόγους για 
τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες με το 
να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, 
πιθανόν να μην πάρουμε όλες τις απα-
ντήσεις σε αυτό το επίμονο ερώτημα 
μέχρι να φθάσουμε στον ουρανό. Οι 
τρόποι του Θεού δεν είναι όμοιοι με 
τους δικούς μας και υπάρχουν μερικά 
πράγματα που δεν θα κατανοήσουμε 
μέχρι να δούμε τα πράγματα όπως τα 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
Απαντησεις στις ερωτησεις σας 

ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ;
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Όμως καμία απ’ αυτές τις υποσχέ-
σεις δεν μιλά για «διάσωση» απ’ τις 
ταλαιπωρίες, αν και ο Θεός μπορεί να 
το κάνει κι αυτό αν είναι το θέλημά 
Του. Όμως το πιο σημαντικό είναι 
το ότι Αυτός είναι το «καταφύγιό» 
μας ενώ υποφέρουμε δοκιμασίες και 
δυσκολίες. Όπως ακριβώς η δια-
φυγή μας μέσα σε ένα κτίριο εν μέσω 
καταιγίδας δεν κάνει την καταιγίδα 
να πάψει να υπάρχει, όμως μας παρέ-
χει καταφύγιο μέχρι να περάσει η 
καταιγίδα.

Με αυτού του είδους την αντί-
ληψη όσον αφορά τις καταιγίδες, μπο-
ρούμε να εμπιστευτούμε πλήρως τον 
Ιησού και να στηριχτούμε σ’ Αυτόν 
σαν το καταφύγιό μας και το άσυλό 
μας για όσο διαρκεί η καταιγίδα, αφή-
νοντας στα δικά Του χέρια το τελικό 
αποτέλεσμα.

Αγαπημένε μου Ιησού, μερικές φορές 
νοιώθω να με καταβάλουν οι καταιγίδες 
της ζωής αυτής, όμως Εσύ υποσχέθηκες 
ότι θα είσαι το καταφύγιό μου. Βοήθησε 
την πίστη μου να μεγαλώσει, να είμαι 
ασφαλής μέσα στη γνώση του ότι δεν 
υπάρχει ούτε στιγμή που δεν είμαι περι-
ζωσμένος απ’ τη δική Σου αγάπη. ■

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗ 

ΘΥΕΛΛΑΑπό τον Στηβ Χαρτς  

Όταν περνάμε θυελλώδεις 
και δύσκολες στιγμές στη ζωή μας, 
συχνά δίνουμε τόση πολλή σημασία 
στο να βρούμε έναν τρόπο διαφυγής 
ή διάσωσης, με αποτέλεσμα να μας 
διαφύγει η πιο αξιόπιστη και αληθινή 
πηγή καταφυγίου και προστασίας.

Θυμήθηκα πολλές υποσχέσεις 
απ’ τις γραφές για τέτοιου είδους 
καταστάσεις:

«Ο Θεός είναι καταφυγή μας και 
δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις 
θλίψεις.  Γι' αυτό, δεν θα φοβηθούμε και 
αν η γη σαλευτεί, και τα βουνά μετατο-
πιστούν στο μέσον των θαλασσών· και 
αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους· 
και τα βουνά σείονται εξαιτίας τής 
έπαρσής τους».1

«Στη σκιά των πτερύγων σου θα 
ελπίζω, μέχρις ότου περάσουν οι 
συμφορές».2

«Ο αιώνιος Θεός είναι κατα-
φυγή, και υποστήριγμα οι αιώνιοι 
βραχίονες».3

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η Βίβλος είναι γεμάτη από υπο- 
σχέσεις που έχει δώσει ο Θεός 
– υποσχέσεις που θέλει να τις 
εφαρμόζουμε στην πράξη. Μερικές 
απ’ τις υποσχέσεις Του είναι οικου-
μενικές, όπως «Όποιος επικαλεστεί 
το όνομα του Κυρίου θα σωθεί».4 
Άλλες είχαν αρχικά δοθεί για ορι-
σμένα άτομα ή ομάδες, όμως δεν  
παύουν να είναι διαθέσιμες και σε 
οποιονδήποτε τις εφαρμόζει στις 
δικές του παρόμοιες καταστάσεις 
και εκπληρώνει τους όρους που 
είναι συνημμένοι σ’ αυτές.

Οι υποσχέσεις του Θεού είναι 
για οποιονδήποτε έχει αρκετή 
πίστη να πιστέψει ότι ο Θεός θα 
κρατήσει τον λόγο Του – και αυτό 
ισχύει και για σένα! Ο Θεός εννοεί 
αυτό που έχει υποσχεθεί και θα 
εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του αν 
εσύ τις αποδεχθείς και τις πιστέ-
ψεις. Ο Λόγος Του λέει ότι Αυτός 
είναι «που μπορεί με υπερπερίσσιο 
τρόπο να κάνει παραπάνω από 
όλα όσα ζητάμε ή αντιλαμβανό-
μαστε με τον νου».5 — Βιρτζίνια 
Μπραντ Μπεργκ

1. Ψαλμός 46:1-3
2. Ψαλμός 57:1
3. Δευτερονόμιο 33:27
4. Πράξεις 2:21
5. Εφεσσίους 3:20
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Η ζωή είναι δύσκολη, 
δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ 
αυτό. Όμως υπάρχει κάποιος 
με τον οποίο μπορείτε να 
συζητάτε όταν σας είναι 
δύσκολο να πάρετε απο-
φάσεις. Υπάρχει κάποιος 
στον οποίο μπορείτε να 
αποταθείτε όταν η καρδιά 
σας έχει ραγίσει και χρειάζε-
στε έναν φίλο δίπλα σας να 
κρατήσει το χέρι σας. Υπάρχει 
κάποιος που θα σταθεί 
δίπλα σας τόσο στις καλές στιγμές όσο και 
τις άσχημες. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει 
κάποιος που έχει υποσχεθεί να πάρει ό,τι 
άσχημο σας έχει συμβεί και στην πορεία να 
το μετατρέψει σε καλό.

Αυτός είναι Εκείνος τον οποίο η 
Βίβλος περιγράφει σαν «άνθρωπο θλίψεων 
και δόκιμο ασθένειας»1 – κάποιος που υπέστη το πιο 
μεγάλο μαρτύριο και ο οποίος κατανοεί και τον χειρότερο 
συναισθηματικό σας και φυσικό σας πόνο. Είναι ό,τι ευχό-
σαστε να είχατε ποτέ σε έναν φίλο, σύμβουλο, οδηγό και 
δάσκαλο. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού.

Η αγάπη του Θεού είναι ατελείωτη, δεν έχει όρια. Είναι 
ψηλότερη απ’ το πιο ψηλό βουνό, βαθύτερη απ’ την πιο 
βαθειά θάλασσα. Είναι παντού, είναι παντοτινή και δεν βρί-
σκεται τίποτα σαν αυτήν πουθενά! Περιβάλλει τα πάντα, 
είναι καταπληκτική, είναι υπέροχη και μας είναι αδύνατον 
να την κατανοήσουμε πλήρως. 

 
Από την Μαρία Φοντέϊν

1. Ησαΐα 53:3

Ο Ιησούς είναι πάντα μαζί σας και όταν ανοί-
ξετε την καρδιά σας σ’ Αυτόν, μπορείτε να Τον 

ακούσετε να σας μιλάει. Θέλει να είναι ο καλύτε-
ρός σας φίλος και να συνομιλεί μαζί σας. Είναι 
καθετί καλό και όμορφο και μπορεί να σας βοη-

θήσει να ανακαλύψετε αυτή την καλοσύνη και 
ομορφιά.

Αν ανοίξετε την καρδιά σας σ’ Αυτόν και Τον 
κάνετε σημαντικό μέρος της ζωής σας, Αυτός θα 
σας απαντήσει, θα σας μιλήσει και θα σας βοηθή-
σει να βρείτε τον δρόμο σας σ’ αυτή τη ζωή. Θα 
μπορέσετε να βρείτε ειρήνη, πίστη και δύναμη, 
που θα προέρχονται απ’ αυτή την εμπιστοσύνη 

σας στον Ιησού σαν τον καλύτερό σας φίλο.
Ανεξάρτητα απ’ το πόσο δύσκολα είναι τα 

πράγματα, μπορείτε να γνωρίζετε ότι Αυτός είναι 
εκεί δίπλα σας για να σας βοηθήσει να τα καταφέρετε. 

Ο Θεός δεν αφαιρεί πάντα καθετί άσχημο απ’ τη ζωή, 
όμως μπορεί να σας διευκολύνει και να σας βοηθήσει να 
περάσετε μέσα από την κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζετε.

Και αφού το οδοιπορικό σας μαζί Του σ’ αυτή τη ζωή 
τελειώσει, θα μπορείτε να συνεχίσετε να βρίσκεστε μαζί 
Του στην επόμενη ζωή στον ουρανό! Θα εισέλθετε στο πιο 
όμορφο μέρος, όπου θα ζείτε παντοτινά με χαρά και ειρήνη. 
Εκεί θα βασιλεύει η αγάπη και η δικαιοσύνη, εκεί όπου ποτέ 
δεν θα πληγωθείτε, ούτε θα καταπιεστείτε, ούτε θα σας 
εκμεταλλευτεί κανείς ξανά. Ποτέ δεν θα υποφέρετε ξανά 
πόνο ή φτώχεια.

Είθε να γνωρίσετε την απεραντοσύνη της αγάπης Του. 
Είθε να κατανοήσετε πόσο σημαντικός είστε γι’ Αυτόν. Είθε 
να έχετε την πίστη ότι Αυτός είναι πάντα δίπλα σας και 
είθε να έχετε την υπερφυσική Του χαρά, ανεξάρτητα απ’ τις 
περιστάσεις σας. ■

ΣΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ 
ΚΑΙΡΟΥΣ

ΕΛΠΙΔΑ
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Απο τον ιησου με αγαπη

Μπορείς να νοιώσεις ασφάλεια και γαλήνη ακόμα 
και μέσα σε στιγμές πανικού, όταν γύρω σου 
μαίνονται οι παροιμιώδεις θύελλες του φόβου και 
κύματα ανησυχίας απειλούν να σε παρασύρουν. 
Κι αυτό θα γίνει επειδή Εγώ είμαι ο δημιουργός 
της αληθινής ειρήνης. Μπορείς να βασιστείς πάνω 
Μου, μέσα σε οποιαδήποτε θύελλα, καταστροφή, 
τραγωδία ή οποιαδήποτε ασθένεια απειλεί να κάνει 
κακό σε σένα ή εκείνους που αγαπάς.

Νοιάζομαι για κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου. 
Είμαι εδώ για σένα ακόμα και εν μέσω της δυσκο-
λίας. Θέλω να σου δώσω πίστη και δύναμη, παρηγο-
ριά και ασφάλεια. Επίσης επιθυμώ να σε βοηθήσω 
να γίνεις μια επιρροή ηρεμίας για τους γύρω σου.

Όταν Με επικαλείσαι, μπορείς να ανακαλύψεις 
μια υπέροχη και υπερφυσική ειρήνη, καθώς και 
υπερφυσική προστασία. Μπορείς να πεις μια απλή 
προσευχή όπως αυτή: «Ιησού, χρειάζομαι ειρήνη 
μέσα μου. Χρειάζομαι ψυχραιμία και εμπιστοσύνη 
ό,τι και να συμβαίνει γύρω μου. Χρειάζομαι στα-
θερότητα. Σε παρακαλώ φύλαξε και προστάτευσε 
τόσο εμένα όσο και εκείνους που νοιάζομαι. Σε 
παρακαλώ έλα στην καρδιά μου, στο πνεύμα μου 

και στη ζωή μου και γέμισέ με, με ηρεμία, εμπιστο-
σύνη και ειρήνη».

Αν Μου το ζητήσεις, Εγώ θα ηρεμήσω τον νου σου 
και την καρδιά σου. Η αγάπη Μου θα σε περιβάλλει, 
θα σε διαφυλάξει και θα σε φροντίσει με φυσικούς και 
υπερφυσικούς τρόπους.

Δεν θα σε διαφυλάξω μόνο στην παρούσα κατά-
σταση, αλλά θα σε βοηθήσω επίσης να πλοηγηθείς με 
ασφάλεια σε όλο το οδοιπορικό της ζωής και σ’ όλες 
τις εμπειρίες και δοκιμασίες και την προσωπική ανά-
πτυξη που έχεις μπροστά σου ενώ βρίσκεσαι πάνω 
στη γη. Θα σε πάρω απ’ το χέρι και θα σε καθοδη-
γήσω στις οδούς της αλήθειας. Θα απαντήσω στις 
ερωτήσεις σου και θα σου δώσω βοήθεια με τα προ-
βλήματά σου. 

Η αγάπη Μου θα κάνει σίγουρο ότι θα έχεις ένα 
ευλογημένο πέρασμα μέσα από τη ζωή – με όλα της 
τα καλά και τα άσχημα – μέχρι που θα έλθεις κοντά 
Μου να ζήσεις για πάντα στο επουράνιο βασίλειό 
Μου της αιώνιας ειρήνης, αγάπης και ευτυχίας. 

Είμαι πάντα εδώ για σένα,
Ιησούς

ΝΑ 
ΒΑΣΙΣΤΕΙΣ 

ΜΟΥ


