Η απάντησή µου
του Billy Graham
Ο γνωστός ευαγγελιστής
απαντά σε εκατοντάδες ερωτήσεις,
όπως: θέλω να παντρευτώ αλλά...,
όταν προβλήµατα απειλούν την
οικογένειά σας...
Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά
να µεγαλώσουν σωστά...
Τι θα έπρεπε να γνωρίζει ο κάθε έφηβος...
και άλλα πολλά θέµατα απαντώνται
από τον ευλογηµένο άνθρωπο του Θεού.
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Πρόλογος
Ο καθένας από εµάς έχει κάποιο πρόβληµα.
Όπου και να πάω, συναντώ δυστυχισµένους
ανθρώπους να ζητούν βοήθεια. Κατεστραµµένες
οικογένειες µε ατίθασα παιδιά, γονείς βυθισµένοι
στην αθλιότητα που θα ήθελαν ν΄ αλλάξουν τα
πράγµατα, όµως δεν µπορούν.
Έχει άραγε η Βίβλος κάποια απάντηση στην
λύση των προβληµάτων τους; Έχει άραγε η Βίβλος
µια απάντηση γι΄ αυτούς που έχουν προβλήµατα ή
δυσκολίες στον τοµέα της δουλειάς τους και στο
θέµα της ηθικής;
Είναι βέβαιον ότι έχει. Για πολλά χρόνια έπαιρνα
γράµµατα απελπισµένων ανθρώπων που άκουγαν
τα κηρύγµατά µου από το ραδιόφωνο, σε ευαγγελιστικές εκστρατείες ή διάβαζαν την ευαγγελιστική στήλη µιας εφηµερίδας µε κυκλοφορία
µεγαλύτερη των έξι εκατοµµυρίων.
Έχω συνταρακτικές αποδείξεις ότι οι απαντήσεις
µου, βασιζόµενες φυσικά στις αλήθειες της Βίβλου,
βοήθησαν χιλιάδες ανθρώπους.
Νέοι άνθρωποι βρήκαν οδηγία στην δύσκολη
ηλικία της εφηβείας. Νεαρά ζευγάρια βοηθήθηκαν
στην δύσκολη περίοδο της προσαρµογής, γκρεµισµένα σπίτια ξαναχτίστηκαν, ζωές άλλαξαν διαβάζοντας τον Λόγο του Θεού.
Τα τελευταία χρόνια λάβαµε εκατοµµύρια
επιστολών µε ποικίλες ερωτήσεις. Καθένας απ΄
αυτούς που ρωτούσαν πήρε την απάντησή του είτε
προσωπικά από µένα ή από κάποιον από τους συνεργάτες µου. Εχω διαβάσει πολλά βιβλία. Έχω συµ7

βουλευτεί γνωστούς καθηγητές της ψυχολογίας και
φιλοσοφίας, αλλά πάντα έψαχνα την σωστή
απάντηση στην Αγία Γραφή.
Είµαι πεπεισµένος ότι τα προβλήµατα και οι
δυσκολίες µας είναι αποτέλεσµα της άγνοιας του
θείου ηθικού νόµου, και η απροθυµία µας να
υπακούσουµε στο νόµο του Θεού.
Τούτο το βιβλίο λοιπόν έχει τον τίτλο: «Η απάντησή µου». θα µπορούσε όµως να έχει έναν
καλλίτερο τίτλο: «Η απάντηση του Θεού».
Πράγµατι η Βίβλος έχει την απάντηση σε κάθε
πρόβληµά σου. Αρχής γενοµένης από την απογοητευµένη µητέρα της οποίας η καρδιά έχει
πληγωθεί από τον επαναστάτη γιο, τον άνδρα που
απατάται από την σύζυγο, τον νέο που ποτέ δεν
είναι ικανοποιηµένος µε την ελευθερία που του
δίνεται, έως και τον ηλικιωµένο που αισθάνεται
παραπεταµένος από τα παιδιά του.
Έτσι η Βίβλος έχει την απόλυτη, την µοναδική
απάντηση.
Η προσευχή µου είναι η συλλογή αυτών των ερωτήσεων και απαντήσεων να βοηθήσει κάποιον από
σας. Αυτός που είναι «η Οδός, η Αλήθεια και η
Ζωή» µπορεί να σας οδηγήσει και να σας βοηθήσει
να αρχίσετε πάλι να ελπίζετε και να βρείτε το
θάρρος να ζείτε χαρούµενα και ευτυχισµένα σε ένα
δύσκολο κόσµο.
Mauntreux, Ελβετία, 1960
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Billy Graham

Kεφάλαιο 1
Θέλω να παντρευτώ, αλλά...
Αγαπώ έναν αξιοπρεπή νέο, αλλά αν ολοκληρώσουµε τα σχέδιά µας, θα τραυµατίσω αφάνταστα
τους γονείς µου. Μέχρι ποιο σηµείο είναι κάποιος
υποχρεωµένος να υπακούει τους γονείς του;
Παντού στην Αγία Γραφή διαβάζουµε ότι τα
παιδιά υποχρεούνται να τιµούν τους γονείς τους,
αλλά η Βίβλος πουθενά δεν αναφέρει ότι τα ενηλικιωµένα παιδιά µπορούν να κοντρολάρονται από
τους γονείς τους. Υπήρξε µία περίοδος που ήταν
υπεύθυνοι για τα παιδιά τους. Αυτά έπρεπε να
υπακούουν. Αυτό που ξεχνούν οι γονείς πολύ συχνά
είναι ότι αυτή η σχέση δεν συνεχίζεται, όταν τα
παιδιά φθάσουν σε µια ηλικία.
Οφείλετε να τιµάτε τους γονείς σας, αλλά δεν
πρέπει να στερηθείτε την χαρά της δικής σας οικογένειας εξ΄ αιτίας τους. Αλλά υπάρχει και η άλλη
άποψη σ΄ αυτό το πρόβληµα: Μερικές φορές ανακαλύπτουµε το θέληµα του Θεού, όταν δίνουµε
προσοχή σε συµβουλές τρίτων αν φυσικά αυτοί
είναι σοβαροί άνθρωποι του Θεού. Είµαι βέβαιος
ότι επιθυµείτε να κάνετε το θέληµα του Θεού
αναφορικά µε την εκλογή του συζύγου.
Σκεφθείτε καλά την γνώµη των γονέων σας, αλλά
πάρτε την δική σας απόφαση ψάχνοντας και περιµένοντας την οδηγία του Θεού.
Η µητέρα µου είναι ανάπηρη. ∆εν έχει κανέναν άλ9

λον εκτός από εµένα. Πριν λίγο καιρό ένας λεπτός
νέος µου ζήτησε να τον παντρευτώ όµως δεν θέλει
να έχει την ευθύνη µιας µητέρας. ∆εν ξέρω τι να
κάνω και δεν έχω εκτός από εσάς κανέναν να
συµβουλευτώ. Μπορείτε να µου υποδείξετε τι να
κάνω;
Ασφαλώς ο νέος που θέλει να σας παντρευτεί δεν
είναι πονετικό άτοµο. ∆εν συµπάσχει µε την µητέρα
σας και ασφαλώς και µε σας, αλλιώς δεν θα
αρνιόταν ν΄ αναλάβει την ευθύνη µιας ανήµπορης.
Αναµφισβήτητα υπάρχει µεγάλη έλλειψη αγάπης
και συµπάθειας ιδιαίτερα µεταξύ των νέων.
Υποθέστε πως θα αντιδρούσε η µητέρα σας, αν
εσείς ήσασταν ανάπηρη! Χωρίς καµιά σκέψη
µιµηθείτε το παράδειγµά της. Από την άλλη πλευρά
φανταστείτε την ζωή σας δίπλα σ΄ έναν απαιτητικό
και άπονο πρόσωπο, που δε σπλαχνίζεται αυτούς
που υποφέρουν.
Αν και δεν αναφέρετε στο γράµµα σας αν είστε
αναγεννηµένη ή όχι, υποθέτω ότι είστε, τουλάχιστον χριστιανή κατ΄ όνοµα. Η Βίβλος διδάσκει
(Εφεσίους 5:22) ότι πρέπει να υποτάσσεσθε στον
άντρα σας. «Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους
άνδρας σας ως εις τον Κύριον». Εποµένως θα
πρέπει να υποταχθείτε και να αποδεχθείτε τις
απόψεις του.
Θα σας συµβούλευα να συζητήσετε σοβαρά το
θέµα µε τον νεαρό τονίζοντας την ευθύνη απέναντι
στην µητέρα σας και να τον παρακαλέσετε να την
συµµερισθεί. Συγχρόνως προσεύχεστε γι΄ αυτό το
θέµα και περιµένετε την οδηγία του Θεού.
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Είµαι 21 ετών και αγαπώ έναν άνδρα 35 ετών.
Έχει ήδη παντρευτεί 2 φορές και έχει πέντε παιδιά
από τον πρώτο του γάµο. Οµολογεί ότι µε αγαπά
κι όµως δεν θέλει να χωρισθεί από την γυναίκα
του. Ισχυρίζεται ότι είµαι η µοναδική αληθινή
αγάπη του. Τον αγαπώ ανέκφραστα, αλλά έχω και
εγώ 2 παιδιά. Παρακαλώ βοηθήστε µε. Πρέπει να
τον ξεχάσω ή να τον αναγκάσω να πάρει µια απόφαση.
Αγαπητή µου, απατηµένη γυναίκα! Μην γίνετε το
τρίτο θύµα. Αυτός ο άνδρας είναι ένας αληθινά
επιπόλαιος άνθρωπος που του αρέσει να φλερτάρει,
να ερωτοτροπεί και να καταστρέφει κάθε ζωή µε
την οποίαν έρχεται σ΄ επαφή.
Μη ξεγελιέστε από αυτές τις πονηρές δηλώσεις
περί αληθινής αγάπης. Αυτό είναι ένα τρικ που
κάθε γόης από την εποχή του Αδάµ χρησιµοποιεί.
Είστε νέα και η ζωή είναι µπροστά σας. Ο Θεός
σας χάρισε δύο παιδιά. Καλλίτερα να περάσετε την
ζωή σας µόνη, παρά αυτός το τύπος να γίνει ο
νόµιµος πατέρας των παιδιών σας. Ηρεµήστε,
φερθείτε σοβαρά και υπεύθυνα και δώστε την
αγάπη και την φροντίδα στα παιδιά σας που έχουν
ανάγκη. Σοβαρευτείτε µε τα πράγµατα του Θεού,
και ο Θεός θα σας προστατεύσει από µια τραγωδία
στην ζωή σας.
Ποιος ξέρει, αν φερθείτε µε πνευµατική αξιοπρέπεια, ο Θεός θα σας χαρίσει έναν σοβαρό σύζυγο
την ώρα που αυτός νοµίζει. Μη σας πιάνει πανικός
και πέσετε θύµα του πρώτου άνδρα που συναντάτε
στην ζωή σας.
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Ο άνδρας που θέλει να µε παντρευτεί δηλώνει ότι
είναι χριστιανός. Πολύ συχνά όµως µε απατά και
δεν νοµίζω ότι θα αντέξω να εξαπατούµαι κατ΄
επανάληψη. Μπορώ να προχωρήσω σε γάµο µε
µοναδική βάση την δήλωσή του ότι είναι
χριστιανός;
Απλά η δήλωση κάποιου ότι είναι χριστιανός, δεν
σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι. Αλήθεια και τιµιότης είναι βασικά στοιχεία της πνευµατικής ζωής. Ο
Ιησούς Χριστός είπε: «Είµαι η Οδός, η Αλήθεια και
η Ζωή». Κάπου αλλού είπε: «Ήλθα για να µαρτυρήσω περί της αλήθειας».
Αν ο νέος άνδρας σας απατά σ΄ ένα θέµα θα σας
απατήσει σε περισσότερα επειδή δεν έχει καλές
σχέσεις µε την αλήθεια. Κάποτε ο ∆αβίδ εξοµολογήθηκε στον Θεό όταν συναισθάνθηκε την αµαρτία
του: Ψαλµός 51:5-7 «Ιδού, συνελήφθην εν ανοµία,
και εν αµαρτία µε εγέννησεν η µήτηρ µου. Ιδού,
ηγάπησας αλήθειαν εν τη καρδία, και εις τα
ενδόµυχα θέλεις µε διδάξει σοφίαν. Ράντισόν µε µε
ύσσωπον, και θέλω είσθαι καθαρός· πλύνόν µε, και
θέλω είσθαι λευκότερος χιόνος». Με διαφορετικά
ελαττώµατα θα µπορούσατε να ζήσετε ευκολότερα.
Το ψέµα και η απάτη κάνουν την ζωή αφόρητη.
Αποφύγετε αυτόν τον γάµο.
Αγαπώ έναν νέο ο οποίος είναι περίπου τρία
χρόνια νεώτερός µου. ∆εν γνωρίζει την ηλικία µου
και φοβούµαι να του την πω. Ποια είναι η ευθύνη
µου;
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∆εν υπάρχει λόγος αυτή η διαφορά της ηλικίας
να επηρεάσει την συζυγική ευτυχία. Η παράδοση
απαιτεί η γυναίκα να είναι νεώτερη. Όµως
υπάρχουν γάµοι όπου η γυναίκα είναι µεγαλύτερη
και παρ΄ όλα αυτά το ζεύγος είναι ευτυχισµένο.
Κατ΄ αρχήν εξαπατάς τον φίλο σου, για να µην
χάσεις ενδεχοµένως την αγάπη του. Ξεχνάς όµως
ότι κερδίζεις την εµπιστοσύνη του, αν είσαι ειλικρινής απέναντί του. Τόσο εσύ όσο και αυτός, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η αγάπη είναι κάτι περισσότερο από την φυσική έλξη. Κάνοντας όµως την
διαφορά ηλικίας πρόβληµα, παραδέχεστε ότι τα
φυσικά προτερήµατα είναι πιο σπουδαία.
Μια πνευµατική εξέλιξη θα ήταν η καλύτερη
ασφάλεια για την ευτυχία σας. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τους πνευµατικούς οραµατισµούς σας.
Επίσης θα πρέπει νάχετε κοινά ενδιαφέροντα όπως
hobbies και τρόπους ψυχαγωγίας. Θα πρέπει να
έχετε κοινούς φίλους και µορφωτικές δραστηριότητες.
Αλλά πάνω απ΄ όλα ενότητα εν Χριστώ Ιησού.
Είµαι αρραβωνιασµένη µ΄ έναν λαµπρό νέο. Κατά
την διάρκεια του αρραβώνα διαπίστωσα ότι δεν
συµφωνούµε στον πνευµατικό τοµέα. Φοβάµαι ότι
είναι ριψοκίνδυνο να πρέπει να ζεις µε κάποιον
που δεν πιστεύει και δεν εµπιστεύεται τον Ιησού
Χριστό.
Είναι λάθος να διαλύσω τον αρραβώνα αθετώντας έτσι όλες τις υποσχέσεις που τόσο
ειλικρινά έδωσα;
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Ποτέ δεν συνιστώ σε κάποιον να αθετήσει υποσχέσεις που έδωσε. Από την άλλη όµως πλευρά,
όταν προχωρήσετε σε γάµο, θα δώστε και άλλες,
πολλές υποσχέσεις χωρίς ειλικρίνεια. Αν ο νέος
είναι έντιµος και ευπρεπής, θα δείξει κατανόηση για
τους ενδοιασµούς σας σχετικώς µε τον γάµο. Αν
κατανοεί ότι οι υποσχέσεις σας δεν θα είναι
ειλικρινείς, µόνος του θα σας απαλλάξει από την
αρχική σας υπόσχεση.
Σε περίπτωση κατά την οποίαν αρνηθεί να σας
αποδεσµεύσει εκουσίως, τότε θα επιµένετε στις
πεποιθήσεις σας ως χριστιανής. Επιπροσθέτως η
αφοσίωσή σας στον Ιησού Χριστό µπορεί να είναι ο
µοναδικός παράγων που θα τον βοηθήσει να
αποφασίσει σοβαρά σε µια ζωή µε τον Ιησού
Χριστό. Για ένα πράγµα όµως να είστε βέβαιη: οι
πιθανότητες να τον κερδίσετε στην πίστη µετά τον
γάµο, µειώνονται σηµαντικά.
Βεβαιωθείτε ότι συµφωνείτε πάνω σ΄ αυτά τα
ζωτικά θέµατα της πίστεως, πριν προχωρήσετε στην
ισόβια δέσµευση του γάµου. Πολλοί που δεν
πρόσεξαν στον γάµο τους, είχαν µετά προβλήµατα.
O αρραβωνιαστικός µου και εγώ έχουµε τελείως
διαφορετικές απόψεις ως αναφορά τον γάµο.
Συζητήσαµε επί του θέµατος και συµφωνήσαµε ο
καθένας να µείνει πιστός στην θρησκεία του.
Νοµίζετε ότι κρατώντας αυτήν την υπόσχεση
έχουµε σταθερό έδαφος πάνω στο οποίο µπορούµε
να χτίσουµε το σπίτι µας;
Η αγάπη µας είναι αρκετά µεγάλη για να
κινδυνεύει να κλονισθεί από την πίστη µας σε
14

διαφορετική θρησκεία. Θα θέλαµε την γνώµη σας
επί του θέµατος.
Η γνώµη µου βασίζεται φυσικά σ΄ αυτό που διδάσκει η Βίβλος πάνω στο συγκεκριµένο θέµα.
Αυτό που χρειάζεται είναι µια κοινή πίστη η οποία
θα σας συνδέει. Ή δεν έχετε συγκεκριµένες πεποιθήσεις στο θέµα της πίστεως και δεν πιστεύετε
ότι η πίστη είναι κάτι το πολύ σηµαντικό;
Περαιτέρω σκεφθήκατε τι θα συµβεί αν κάποιος
από τους δυο σας αποκτήσει µια βεβαιότητα,
πεποίθηση στο θέµα της θρησκείας; Αν από την
άλλη πλευρά πιστεύετε ότι οι διαφορετικές απόψεις
σας δεν θα επηρεάσουν την συζυγική σας ζωή, γιατί
ρωτάτε; Θα πρέπει αναµφισβήτητα η ίδια να
αµφιβάλετε και δικαιολογηµένα. Σας παρακαλώ
σκεφτείτε σοβαρά τι ο Ιησούς Χριστός προσφέρει
σε πεινασµένες και χαµένες καρδιές. Αφήστε Τον
να γίνει ο Σωτήρας σας και Κύριος της ζωής σας.
Αφιερώστε τις ζωές σας σ΄ Αυτόν και τότε να
είστε βέβαιοι ότι θα έχετε ένα ευτυχισµένο γάµο,
χτισµένο σ΄ ένα σταθερό θεµέλιο.
Έχω συχνά πειραµατισθεί ότι οι διαφορετικές
απόψεις των συζύγων στο θέµα της θρησκείας
κατέστρεψαν πολλές οικογένειες. Η Βίβλος προειδοποιεί: «Μην οµοζυγείτε µε απίστους». Προσέξτε λοιπόν!
Είµαι ενθουσιασµένος από µια νεαρά γυναίκα στο
γραφείο όπου εργάζοµαι. Είχαµε µερικά ραντεβού
ήδη και πιστεύω ότι και αυτή ενδιαφέρεται εξ΄
ίσου. Αυτό που µε ανησυχεί είναι ότι δεν είµαι
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βέβαιος ότι πράγµατι την αγαπώ και δεν ξέρω µε
ποιο τρόπο θα βεβαιωθώ επ΄ αυτού. Μπορείτε να
µε βοηθήσετε;
Η κοινή γνώµη σχετικά µε την αγάπη σαν ένα
ροµαντικό συναίσθηµα είναι ότι µια τέτοια κατάσταση πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά, αλλιώς
θα έχει µάλλον άσχηµη εξέλιξη. Συνιστάται, κάθε
νέο άτοµο να κινείται προσεκτικά σ΄ αυτήν την
περιοχή, επειδή είναι γνωστό ότι 3 στις τέσσερις
γάµους καταλήγει στο διαζύγιο. Επίσης είναι γνωστό ότι χωρισµένα άτοµα έχουν ελάχιστες προοπτικές να ευτυχήσουν στον επόµενο γάµο τους.
Θα ήθελα να σας προτείνω κατ΄ αρχάς να βεβαιωθείτε αν και η κοπέλα µοιράζεται την πίστη
σας στον Ιησού Χριστό. ∆ιαφορετικές απόψεις στην
θρησκεία µπορεί να κλονίσουν ένα γάµο, ιδιαίτερα
αν υπάρχουν παιδιά.
∆εύτερον σας συνιστώ να βεβαιωθείτε αν έχετε
ίδια ενδιαφέροντα, φίλους, απασχολήσεις, ίδια µόρφωση. Αυτά όλα είναι προϋποθέσεις για τον δεσµό
του γάµου. Τέλος σας παρακαλώ να σκεφθείτε τις
βιβλικές προτροπές σχετικά µε τον γάµο. Αν ένας
γάµος βασίζεται σε βιβλικές βάσεις, θα ευοδωθεί
ακόµη και αν στην αρχή λείπει ο ροµαντισµός.
Τα συναισθήµατα µας απατούν στο χώρο της
αγάπης όπως φυσικά και σ΄ άλλες περιοχές της
ζωής µας.
Είµαι το προϊόν µιας συντριµµένης οικογένειας.
Είµαι αρκετά µεγάλος και έχω ξεπεράσει τις
συνέπειες, όµως το πρόβληµά µου είναι ότι αγαπώ
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µια κοπέλα που προέρχεται επίσης από τα συντρίµµια µιας κατεστραµµένης οικογένειας. Νοµίζετε ότι το βεβαρηµένο παρελθόν θα µπορούσε να
επηρεάσει την οικογενειακή µας ευτυχία;
Έχετε ακριβώς το ίδιο παρελθόν, αυτό νοµίζω ότι
είναι καλή προϋπόθεση για ένα ευτυχισµένο γάµο.
Αφού έχετε αισθανθεί τον πόνο της διαλυµένης
οικογένειας, ξέρετε πολύ καλά τι σηµαίνει να τεθεί
ένα σταθερό θεµέλιο στην νέα οικογένεια, για να
παραµείνει ενωµένη και ευτυχισµένη.
Τα λάθη των γονιών σας θα είναι για σας
προειδοποιήσεις, για να µην κάνετε τα ίδια
σφάλµατα. Καθώς κάνετε σχέδια για το µέλλον
σας, σάς παροτρύνω να είσθε απόλυτα ειλικρινείς
µεταξύ σας, ώστε να µην προκύψουν παρεξηγήσεις.
Μην θεµελιώστε την αγάπη σας στην αµοιβαία
συµπόνια για την δυσάρεστη πείρα που είχατε,
αλλά στον αµοιβαίο σεβασµό και θαυµασµό.
Κυρίως όταν κάνετε σχέδια για το µέλλον, καλέστε
τον Ιησού να σας οδηγήσει. Αν και υπάρχουν
αρκετές οικογένειες που έχουν ευτυχία σε κάποιο
βαθµό παρ΄ όλο που δεν γνωρίζουν τον Ιησού, εν
τούτοις κάτι τους λείπει για να συµπληρώσουν την
ευτυχία τους. Αφιερώστε χρόνο στην προσευχή και
στην µελέτη του λόγου του Θεού. Εξοµολογείστε
τα λάθη σας και προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον.
Αυτό είναι πολύ βασικό και αναγκαίο
Αυτό θα είναι το γερό θεµέλιο της οικογένειάς
σας και η ευτυχία που ψάχνετε, θα είναι το
αποτέλεσµα της ευλογίας και της παρουσίας του
Θεού στην ζωή σας.
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Αγαπώ µια θαυµάσια κοπέλα. Είναι ηθική και
πάρα πολλή κοινωνική. Όταν της µιλάω για τα
πράγµατα του Θεού γίνεται έξω φρενών. ∆εν
νοµίζετε ότι το θέµα της πίστης πρέπει να
συζητηθεί µεταξύ δύο ατόµων που είναι τρελά
ερωτευµένοι;
Βεβαίως είναι απαραίτητο να συζητηθεί το θέµα
αυτό µεταξύ δύο νέων που έχουν σκοπό τον γάµο.
Η κοπέλα ή ντρέπεται ή έρχεται σε αµηχανία,
αλλιώς δεν θα αρνείτο να συζητήσει αυτό το θέµα
µαζί σου. Αυτή η συµπεριφορά σε κάθε περίπτωση
είναι ένα σοβαρό εµπόδιο µεταξύ σας. Πριν
προχωρήσετε σε οριστικά σχέδια, βεβαιωθείτε ότι
αυτό το εµπόδιο ξεπεράστηκε ή νικήθηκε.
Έχω λάβει εκατοντάδες γράµµατα που αποδεικνύουν ότι διαφορετικές απόψεις περί Θεού
οδηγούν στην διάλυση της οικογένειας. Έχετε το
δικαίωµα να απαιτήσετε µια ειλικρινή συζήτηση
επί του θέµατος, για να εξασφαλίσετε την µελλοντική σας ευτυχία στηριγµένη σε µια σωστή
σχέση µε τον Θεό.
Η Βίβλος προειδοποιεί: «Μην οµοζυγείτε µε
απίστους». Θα σας συµβούλευα να διαλύσετε αυτόν
τον δεσµό, εκτός αν και η κοπέλα αποφασίσει
ειλικρινά να δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό της σωτήρα.
Ο αρραβωνιαστικός µου έχει µια τελείως διαφορετική πίστη και απόψεις σχετικώς µε τον Θεό
της Βίβλου. Έχουµε κάτι συγκεκριµένα σχέδια για
τον γάµο µας. Όταν όµως σε κάποια συνάντησή
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µας µιλήσαµε ανοιχτά πάνω στο θέµα της πίστης,
προέκυψαν αναρίθµητες βασικές διαφορές.
Πρέπει να προχωρήσω παρ΄ όλα αυτά στο γάµο;
Το θέµα της πίστης και της σχέσης µε τον Θεό
πρέπει να τακτοποιηθεί πριν από το γάµο, ακόµη κι΄
αν αυτό σηµαίνει αναβολή του γάµου. Απ΄ ό,τι
βλέπετε, δεν έχετε κανένα σηµείο επαφής και καµιά
ελπίδα να συνεννοηθείτε. Απαραίτητη προϋπόθεση
για ένα ευτυχισµένο σπιτικό είναι να είναι το
ανδρόγυνο οµόψυχο στο θέµα της πίστεως.
Ο χριστιανός αγαπά τον Ιησού Χριστό, αλλά και
πιστεύει σ΄ Αυτόν. Η πίστη δεν είναι µόνο µια αποδοχή, είναι µια δέσµευση. Γι΄ αυτό το λόγο µαταιώστε τα σχέδιά σας γι΄ αυτό το γάµο, εκτός κι΄ αν
επέλθει κάποια συµφωνία.
«Μπορούν δυο να περπατούν µαζί αν δεν είναι
οµόφωνοι». Η απάντηση είναι ένα σταθερό και
αµετάπειστο όχι.
Ένας νέος µου έκανε πρόταση γάµου. Φυσικά
είµαι ενθουσιασµένη επειδή έχει µια καλή θέση,
είναι πλούσιος και διαθέτει µια ωραία εξωτερικά
εµφάνιση. Εν τούτοις, είµαι βέβαιη ότι δεν είµαι
ευτυχισµένη µαζί του. Εκτός αυτού ο νέος δεν
δείχνει κανένα ενδιαφέρον για τα πνευµατικά.
Πρέπει να τον παντρευτώ παρ΄ όλα αυτά;
Όχι. Όταν ο γάµος στηρίζεται σε υλικά πράγµατα
µόνο τα προβλήµατα προπορεύονται. Ένας γάµος
που στηρίζεται στην εξωτερική εµφάνιση του
προσώπου, γκρεµίζεται µε τις πρώτες δυσκολίες
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που θα προκύψουν. Φυσικά θα υπάρξει η εξωτερική
έλξη. Τα γερά θεµέλια όµως ενός γάµου τοποθετούνται στον αµοιβαίο σεβασµό, στη γνήσια,
αληθινή αγάπη και στην απόλυτη συµφωνία στα
πνευµατικά θέµατα.
Φυσικά, ποτέ δεν θα πρέπει να σκεφθεί κανείς να
παντρευτεί κάποιον που είναι αδιάφορος για τα
πράγµατα του Θεού. Απ΄ ότι συµπεραίνω από το
γράµµα σας είσθε µια συνειδητή χριστιανή.
Εποµένως αυτός ο γάµος µ΄ έναν νέο αδιάφορο
για τον Θεό και την σωτηρία που προσφέρει στο
πρόσωπο του Ιησού, είναι εκ των προτέρων
καταδικασµένος σε αποτυχία.
Έτσι λοιπόν υπάρχουν δυο σοβαροί αρνητικοί
παράγοντες. Ο ένας: ∆εν είσθε βέβαιη ότι τον αγαπάτε. Ο άλλος: ∆εν έχει την πίστη σας, αδιαφορεί.
Θα πρέπει λοιπόν να είσθε το πιο ανόητο πλάσµα,
αν συγκατατεθείτε σ΄ αυτόν τον γάµο. Αν ήµουν
στην θέση σας, θα προτιµούσα να πεθάνω σαν µια
υπηρέτρια παρά να παντρευτώ κάτω από τις συνθήκες που περιγράφετε.
Ενδιαφέροµαι για µια νέα η οποία προέρχεται από
µια οικογένεια υψηλής κοινωνικής τάξεως. Μ΄
αγαπά και την αγαπώ, όµως η διαφορά της
κοινωνικής τάξης από την οποία προερχόµεθα
µας τροµάζει. Μπορείτε να µας συµβουλεύσετε,
ώστε να πάρουµε µια σοφή απόφαση;
Στην Αµερική η κοινωνική διαφορά των ανθρώπων δεν θα έπρεπε να δηµιουργεί πρόβληµα. Θα
ήταν πολύ άσοφο να παντρευτεί κανείς µια γυναίκα
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µε διαφορετικά ενδιαφέροντα, µια γυναίκα κατώτερη ή ανώτερη στην νοηµοσύνη ή στην µόρφωση.
Αλλά το µεγαλύτερο σφάλµα θα ήταν να παντρευτείτε κάποια η οποία δεν συµφωνεί µε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Για έναν δεσµό που διαρκεί µια ολόκληρη ζωή
απαιτούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Αν αυτές οι
προϋποθέσεις υπάρχουν, η διαφορά της κοινωνικής
τάξεως δεν θα πρέπει να αποτελέσει εµπόδιο. Αν
όλα τ΄ άλλα υπάρχουν, ας µη γίνει η κοινωνική
θέση της κοπέλας εµπόδιο.
Κεφάλαιο 2
Όταν προβλήµατα απειλούν την οικογένειά σας.
Μετά από δύο µήνες συζυγικής ζωής αισθανόµαστε, η γυναίκα µου κι΄ εγώ, σαν να είµαστε δυο
ξένοι. Στ΄ αλήθεια θα ευχόµασταν να µην είχαµε
παντρευτεί. Μπορείτε να µας πείτε τι συµβαίνει,
γιατί είµαστε βέβαιοι ότι παντρευτήκαµε, επειδή
αγαπούσε ο ένας τον άλλον.
Αν η αγάπη σας ήταν πραγµατική, δεν θα υπήρχε
λόγος να σταµατήσει να υπάρχει. Προς το παρόν
πειραµατίζεστε µια περίοδο προσαρµογής και αυτή
η περίοδος είναι χρόνος δοκιµασίας. Τα προβλήµατα και για τους δυο σας είναι καινούργια. Θα
πρέπει να αντιµετωπίσετε το γεγονός, ότι και οι δύο
σας θα πρέπει να υποχωρήσετε σε πολλά θέµατα
και θα πρέπει να αλλάξετε µερικές ή πολλές συνήθειες και τρόπο ζωής. Ο χρόνος θα λύσει πολλά
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προβλήµατα.
Υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος που µπορεί να
λύσει τις διαφορές σας. Είναι ένας τρόπος που βοήθησε πολλά νέα ζευγάρια. Υπάρχουν πολλά βασικά
προβλήµατα, διαφορές και διαµάχες που η αιτία
τους είναι πνευµατική. Όταν δυο άτοµα αδυνατούν
να διευθετήσουν ένα θέµα υπάρχει ένας τρίτος που
µπορεί να γίνει µέλος της οικογένειάς σας και
µπορεί να λύσει κάθε πρόβληµά σας.
Ο Ιησούς Χριστός µπορεί να αλλάξει την προσωπική σας ζωή και εν συνεχεία την οικογενειακή
σας. Θα σας βοηθήσει να σταµατήσετε να ζείτε για
τον εαυτό σας και να αρχίσετε να ζείτε γι΄ Αυτόν. Η
παρουσία του στην ζωή σας θα αποκαταστήσει την
σχέση σας και την αγάπη σας σαν ανδρόγυνο.
Είµαστε παντρεµένοι λίγο περισσότερο από ένα
χρόνο. Όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Από την
στιγµή όµως που αναγεννήθηκα, η ζωή µας
µετεβλήθη σε εµφύλιο πόλεµο.
Ο απ. Πέτρος έχει κάτι να µας πει επί του θέµατος: «Οι γυναίκες υποτάσσεσθε εις τους άνδρες
υµών, ίνα και αν τινές απειθώσιν εις τον λόγον,
κερδιθώσιν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των
γυναικών» (Β΄ Πέτρου 3:1).
Αυτό το καθήκον δεν είναι καθόλου εύκολο και η
ευθύνη είναι δική σας, όχι του συζύγου σας. Ο
χριστιανικός τρόπος ζωής θα τον προκαλέσει να
σκεφθεί σοβαρά τα πράγµατα του Θεού. Αυτό δεν
θα το επιτύχετε µε γκρίνιες, επιπλήξεις και διενέξεις αλλά µε τις εκδηλώσεις ενός πράου και τα22

πεινού πνεύµατος που είναι αποτέλεσµα της απόφασή σας να γίνεται παιδί του Θεού και αυτό θα το
καταλάβει ο σύζυγος.
Μην λησµονείτε ποτέ: Κανένας δεν έχει τόσες
πολλές πιθανότητες να κερδίσει κάποιον στον
Χριστό, όσο η πιστή σύζυγος ή ο πιστός σύζυγος.
Αν εσείς αποτύχετε σ΄ αυτό το σηµείο, πολύ
πιθανόν, να µην το επιτύχει κανείς άλλος.
Είµασταν ακόµη παιδιά όταν µας ανάγκασαν να
παντρευτούµε. ∆εν είµaστε στ΄ αλήθεια καθόλου
ευτυχισµένοι επειδή θα θέλαµε µόνοι να αποφασίσουµε επ΄ αυτού του θέµατος και να κάνουµε
την εκλογή µας. Θα είναι ένας χωρισµός, λάθος;
Νοµίζω ότι το µόνο που σας ενοχλεί είναι ότι δεν
κάνατε την εκλογή σας µόνοι. Το γράµµα σας δεν
µου επιτρέπει να συµπεράνω ότι είσθε αδιάφοροι ο
ένας για τον άλλον. Ο µόνος τρόπος να βρείτε την
ευτυχία σας είναι να παραδεχθείτε το γεγονός ότι
είσθε πλέον ανδρόγυνο και να µη σκέφτεστε πως
θα ήταν η ζωής σας, αν η εκλογή του συζύγου ήταν
δική σας.
∆εν µπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να
σας πιέσει κάποιος να παντρευτείτε. Όµως τώρα
είναι ένα τετελεσµένο γεγονός. Στην Αµερική τονίζουµε πάρα πολύ την ροµαντική πλευρά του
γάµου και όχι την πρακτική. Αν υπάρχει αλληλοσεβασµός, αν έχετε κοινά ενδιαφέροντα και
κυρίως χριστιανικές και πνευµατικές βάσεις, τότε οι
προοπτικές για µια ευτυχισµένη ζωή είναι πολύ καλές, παρ΄ όλο που ο τρόπος της σύνδεσης σας είναι
23

ασυνήθιστος. ∆ώστε στον Ιησού την πρώτη θέση
στην ζωή σας.
Έχω βασικές αποδείξεις ότι ο άνδρας µου µε
απατά. Είµαστε ήδη δέκα χρόνια παντρεµένοι και
έχουµε τρία παιδιά. Ποια στάση να τηρήσω;
Τρία πράγµατα οφείλετε να λάβετε υπ όψιν σας,
αλλά και στα τρία θα πρέπει να ζητήσετε του Θεού
την οδηγία και βοήθεια.
Πρώτον: Η ψυχή του συζύγου σας κινδυνεύει να
χαθεί αιώνια και χρειάζεται να αναγνωρίσει την
αµαρτία του και να ζητήσει την συγχώρηση του Θεού. Παρακαλέστε τον Θεό να σας δώσει χάρη και
σοφία να αντιµετωπίσετε τον άνδρα σας, δείξετέ
του ότι τον αγαπάτε και ότι ενδιαφέρεσθε για την
ψυχή του. Μπορεί µ΄ αυτό τον τρόπο να τον κερδίσετε.
∆εύτερον: Η καρδιά σας είναι βαριά και ο εγωϊσµός σας πληγωµένος και αυτό είναι ένα µεγάλο
φορτίο για σας. Σ΄ αυτό το σηµείο προσευχηθείτε
να σας οδηγήσει ο Θεός σωστά. Μπορείτε να εγκαταλείψετε τον άνδρα σας, όµως αυτή δεν είναι η
ιδανική λύση του προβλήµατος. Αν τον ξανακερδίσετε, θα είναι πολύ καλύτερα.
Τρίτον: θα πρέπει να σκεφθείτε τα παιδιά σας. Αν
χωρίσετε, τα παιδιά σας θα αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της διαλυµένης οικογένειας. Αυτό µπορεί να
έχει σοβαρές συνέπειες γι΄ αυτά. Χρειάζονται έναν
πατέρα, όπως και εσείς χρειάζεστε έναν σύζυγο.
Έτσι λοιπόν, παρ΄ όλα αυτά που έκανε, χρειάζεται την γυναίκα και τα παιδιά του. Επιτρέψτε µου
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να σας πιέσω να προσευχηθείτε σοβαρά γι΄ αυτό το
θέµα και να ενεργήσετε µε την σοφία και µε την
δύναµη που ο Θεός θα σας δώσει.
Έχω έναν θαυµάσιο σύζυγο, αλλά τον έχω απατήσει. Αναγνώρισα ότι έκανα µια µεγάλη αµαρτία. Τι
να κάνω;
Στην Βίβλο διαβάζουµε ότι και ο ∆αβίδ είχε πέσει στην ίδια αµαρτία, αλλά φώναξε στον Θεό για
συγχώρηση και ο Θεός τον συγχώρησε. ∆ιαβάστε
τον 51ο ψαλµό, αφού προηγουµένως διαβάσετε Β΄
Σαµουήλ, κεφάλαια 11 και 12. Σ΄ αυτά τα εδάφια
του λόγου του Θεού θα διαπιστώσετε ότι η αναγνώριση της αµαρτίας, η συντριβή, η θλίψη σας γι΄
αυτήν και η προσευχή σας στον Θεό για
συγχώρηση, είναι τα τρία βήµατα για καθαρισµό
και συγχώρηση. Του ∆αβίδ η πτώση έγινε γνωστή
σε πολλούς κι ο προφήτης Νάθαν του είπε ότι έγινε
αφορµή να βλασφηµηθεί το όνοµα του Θεού από
τους εχθρούς του.
Στην περίπτωσή σας η αποκάλυψη της αµαρτίας
σας θα προκαλούσε µεγαλύτερο κακό παρά καλό.
Έχοντας οµολογήσει την αµαρτία σας, ζητήστε
από τον Θεό να σας δώσει την δύναµη να ζήσετε
µια ζωή για την δόξα Του. ∆είξτε στον άνδρα σας
πόσο πολύ τον αγαπάτε. Προσπαθήστε να γίνετε η
καλύτερη σύζυγος, µητέρα, γειτόνισσα ή φίλη. Μην
ξεχνάτε, ότι ποτέ δεν µπορείτε να ζήσετε έτσι µε
δική σας δύναµη. Ζητάτε καθηµερινώς ο Θεός να
σας βοηθά να υπερνικάτε την αµαρτία και να ζείτε
γι΄ Αυτόν.
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Αφιερώστε πολύ χρόνο στην µελέτη της Βίβλου
και στην προσευχή. Αν κάνετε αυτό, θα διαπιστώσετε ότι το άθλιο παρελθόν δεν θα είναι παρά µόνον
ατυχής ανάµνηση, επειδή ο Ιησούς Χριστός έγινε
πλέον όχι µόνον ο Σωτήρας σας, αλλά και ο Κύριος
της ζωής σας.
Έχω άσχηµους καυγάδες µε την γυναίκα µου
επειδή εγώ θα ήθελα αµέσως ένα τέταρτο παιδί, η
γυναίκα µου όµως προτιµά να το αναβάλει για
αργότερα.
Αναµφισβήτητα η γυναίκα σας έχει το δικαίωµα
να επιλέξει τον κατάλληλο καιρό για να επωµισθεί
το βάρος ενός τέταρτου παιδιού.
Η µητρότητα είναι µια σπουδαία πνευµατική
εµπειρία, παρ΄ όλες τις δυσκολίες µε τις οποίες
είναι συνδεδεµένη, όταν η γυναίκα µε όλη της την
καρδιά ποθεί να αποκτήσει παιδί. Όταν όµως το
παιδί δεν είναι επιθυµητό και η µητέρα κατέχεται
από αρνητικές σκέψεις και συναισθήµατα, τότε η
µητρότητα γίνεται τραγωδία και τυραννία για την
µέλλουσα µητέρα.
Κατά την γνώµη µου κάνετε µεγάλο λάθος. Μαζί
µε την γυναίκα σας θα έπρεπε να αντιµετωπίσετε
αυτό το σοβαρό θέµα µε αγάπη και προσευχή. Το
γεγονός ότι έχετε άγριους καυγάδες δείχνει ότι το
σπίτι σας δεν είναι ένα σπίτι µε πνευµατικές νίκες.
Σας προτείνω ν΄ αρχίσετε να µελετάτε την Βίβλο
και να προσεύχεστε. Πλησιάστε την γυναίκα σας,
οµολογήστε ότι έχετε άδικο, ζητήστε να σας συγχωρέσει. Είµαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Κάθε οικο26

γένεια της οποίας η βάση δεν είναι η πνευµατική
σχέση των συζύγων, βρίσκεται σε µεγάλο κίνδυνο.
Πολύ συχνά ο άνδρας µου δεν επιστρέφει πριν τις
δώδεκα. Τον αγαπώ και δεν θα ήθελα να χωρίσω.
Τι πρέπει να κάνω;
Πείτε στον άνδρα σας ότι τον αγαπάτε, και προσπαθήστε να το δείξετε στις λεπτοµέρειες της καθηµερινής ζωής. Μην τον καλωσορίζετε µε γκρίνιες
και παράπονα. Φροντίστε να είναι το σπίτι τακτοποιηµένο και η εµφάνιση σας τόσο προσεγµένη,
όσο ήταν την εποχή που σας φλέρταρε.
Μην κάνετε αρνητικές σκέψεις, αν δεν έχετε αιτία γι΄ αυτές, ότι ο άνδρας σας κάνει κάτι παράνοµο
τις ώρες που λείπει. Ρωτήστε τον να σας πει πού
περνά αυτές τις ώρες. Αν ο λόγος είναι απλώς η
διασκέδαση κανονίστε να βγαίνετε συχνότερα µαζί
του. ∆ώστε του να καταλάβει πως αν θέλει ο γάµος
σας να συνεχισθεί, θα πρέπει να είναι πιο αφοσιωµένος σε σας. Κυρίως, κάνετε ό,τι µπορείτε για
να φρεσκάρετε την αγάπη που κάποτε σας ένωνε.
Μήπως ξεχάσατε και οι δυο σας τον Θεό; Κανένας γάµος δεν καταλήγει σε συντρίµµια, αν και οι
δύο αγαπούν τον Ιησού και το θέληµά Του. Αρχίστε
να µελετάτε και να προσεύχεστε µαζί. Αυτή η καλή
συνήθεια έσωσε πολλούς γάµους και µπορεί να σώσει και τον δικό σας. Αν αφιερώστε τις ζωές σας
στον Ιησού Χριστό, το χάσµα που τώρα σας χωρίζει
θα εξαφανισθεί.
Στην θέση της ανωµαλίας και του οικογενειακού
χάσµατος, θα έρθει η ευλογία και η αρµονία.
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Πρόσφατα παντρεύτηκα µια χήρα η οποία συνεχώς µιλά για τον πρώτο της άνδρα. Έχω
κουραστεί να ακούω συνεχώς τα ίδια και τα ίδια
και διερωτώµαι αν έκανα λάθος που την παντρεύτηκα. Νοµίζετε ότι αυτή η κατάσταση είναι
φυσιολογική;
Όταν ένας άνδρας παντρεύεται µια χήρα, θα
πρέπει να είναι έτοιµος να ακούει για ένα χρονικό
διάστηµα ιστορίες για τον πρώτο άνδρα της συζύγου του. Θα πρέπει να θυµάται πάντα ότι η αγάπη
στην νεαρά ηλικία έχει πολύ ροµαντισµό και δεν
ξεχνιέται εύκολα. Η αγάπη στην µέση ηλικία είναι
διαφορετική. Η αγάπη προς τον πρώτο άνδρα
λοιπόν ήταν ροµαντική, κατά πάσα πιθανότητα, ενώ
η αγάπη της προς εσάς να πηγάζει από πρακτικούς
λόγους. ∆εν θα πρέπει να αισθάνεστε ότι είναι
δυστυχισµένη που σας παντρεύτηκε, όµως θα
πρέπει να σκεφθείτε γιατί επιµένει να διηγείται τα
περασµένα; Μήπως έτσι εκφράζει µια επιθυµία της
που δεν την έχετε ικανοποιήσει ακόµη;
Ίσως περιµένει από εσάς µια έκφραση αγάπης
προς το πρόσωπό της! Ένα κουτί σοκολατάκια ή
λίγα λουλούδια από καιρου εις καιρόν ή κάτι άλλο
µπορεί να την βοηθήσει να διαπιστώσει ότι η ζωή
της τώρα µε σας είναι πιο ευχάριστη από την
περασµένη. Τίποτε όµως στην ουσία, ειλικρινά
τίποτε, δεν θα ευοδώσει τον γάµο σας χωρίς την
ευλογία του Θεού και την παρουσία Του στην ζωή
σας.
Είµαι πιστή, αλλ΄ ο σύζυγός µου δεν είναι. ΄Εχει α28

βάσιµες αξιώσεις και τον περισσότερο καιρό είναι
δυσαρεστηµένος και ανικανοποίητος. Πόσο διάστηµα πρέπει να τον υποφέρω πριν επαναστατήσω και τελικά τον εγκαταλείψω.;
Κανείς δεν µπορεί να δώσει µια απάντηση
στην ερώτησή σας πριν πείτε για ποιο λόγο
διαφωνείτε τόσο έντονα. Προσωπικά πιστεύω ότι το
πιστό µέλος θα πρέπει να δείξει πολύ υποµονή και
κατανόηση. Η θέλησή σας να υποταχθείτε στον
άνδρα σας, φανερώνει ότι αυτός σέβεται την πίστη
σας, οπότε είναι πιο εύκολο να τον κερδίσετε στον
Ιησού Χριστό. Το να απαιτείτε τα δίκια σας δεν θα
σας βοηθήσει να φθάσετε στο επιθυµητό τέλος.
∆εν νοµίζω ότι επιθυµείτε µια επανάσταση και
εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης. Ως αναγεννηµένη σύζυγος ποθείτε να τον επηρεάσετε έτσι,
ώστε να έλθει στο σηµείο να αναγνωρίσει ότι
χρειάζεται και αυτός τον δικός σας Σωτήρα και έτσι
να γίνει καινούργιος άνθρωπος.
Μόνον ο Ιησούς Χριστός µπορεί να αλλάξει
τον άνθρωπο. Καµιά από τις κακότροπες αντιδράσεις του συζύγου σας δεν σας θυµίζει τον άνδρα
που παντρευτήκατε, αλλά είναι οι αντιδράσεις ενός
ανθρώπου που είναι κάτω από τις κυρίαρχες δυνάµεις του σατανά. Φροντίζετε να είστε ένα
πρότυπο χριστιανής συζύγου και προσεύχεστε ο
άνδρας σας να γίνει, ένα καινούργιο δηµιούργηµα
εν Χριστώ Ιησού, ένας γνήσιος αναγενηµένος
άνθρωπος. Η Βίβλος λέει: «Όθεν εάν τις είναι εν
Χριστώ, είναι νέον κτίσµα, τα αρχαία παρήλθον, ιδού
τα πάντα έγειναν νέα» (Β Κορ. 5:17).
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Πίστευα πάντα ότι είχα µια πιστή σύζυγο. Την
περασµένη εβδοµάδα µου εξοµολογήθηκε ότι είχε
µια περιπέτεια (σχέση) µ΄ έναν άλλο άνδρα, και
δεν θα το εξοµολογείτο αν δεν είχε µια πνευµατική
αφύπνιση. Θα πρέπει να συνεχίσω να ζω µαζί της;
Ό,τι και να πω, θα ερµηνευθεί σαν µια φιλελεύθερη ιδέα πάνω σε ηθικά θέµατα. Φυσικά οι
όρκοι (υποσχέσεις) που δόθηκαν κατά την τελετή
του γάµου πρέπει να τηρηθούν και από τους δυο.
Όµως µην ξεχνάτε ότι αν η πνευµατική αφύπνιση
ήταν γνήσια, τότε τα πάντα έχουν αλλάξει. Η
σύζυγός σας έχει γίνει καινούργια φύσης µπροστά
στα µάτια του Θεού και έτσι οφείλετε να την
βλέπετε και εσείς.
Σήµερα δεν ήταν αυτή που ήταν την εποχή που
σας απατούσε. Είναι καιρός να κάνετε µια καινούργια αρχή µαζί της. Μην ξεχνάτε τι µας λέει η
Βίβλος: «Αν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι καινούργιο κτίσµα. Τα παλιά πέρασαν, τα πάντα έγιναν
νέα».
Πόσες φορές είµαι υποχρεωµένη να επιτρέψω
στον άνδρα µου να γυρίσει πίσω στην οικογένειά
του; Μ΄ έχει ήδη εγκαταλείψει τρεις φορές και
τώρα θέλει να γυρίσει πάλι πίσω.
Μια καλή σύζυγος πρέπει να κάνει ό,τι µπορεί να
κρατήσει τους δεσµούς της οικογένειας. Γεγονός
βέβαια είναι ότι αν δεν αλλάξει η καρδιά σας και η
καρδιά του συζύγου σας, η ίδια κατάσταση θα
επαναλαµβάνεται συνεχώς. Αυτό που χρειάζεστε
30

είναι κάτι που θα δέσει το σπίτι σας σε µια ενότητα.
Αυτό είναι µόνον η πίστη στον Ιησού Χριστό των
δύο συζύγων. ∆εν υπάρχει κανένα άλλο θεµέλιο
που θα εξασφαλίσει την οικογενειακή ευτυχία.
Ο Ιησούς Χριστός διδάσκει να συγχωρούµε
490 φορές την ηµέρα. Προσπαθήστε να κερδίσετε
τον σύζυγό σας στον Χριστό µε αγάπη, πραότητα,
κατανόηση, συγχωρητικότητα και προσευχή. Καµιά
άλλη δύναµη δεν µπορεί να τον αλλάξει, εκτός από
την ζωντανή πίστη στον Ιησού Χριστό.
Πολύ νέα παντρεύτηκα. Ο γάµος όµως κράτησε
λιγότερο από δύο χρόνια. Παντρεύτηκα για δεύτερη φορά και απέκτησα δύο χαριτωµένα παιδιά.
Όµως πρόσφατα άκουσα µια άποψη περί χωρισµού και δεύτερου γάµου και έχω τροµερές
ανησυχίες. Ζω σε µια κατάσταση αµαρτωλή,
επειδή είχα έναν άνδρα και ζω χωρισµένη απ΄
αυτόν;
Έως ότου έρθουµε στον Ιησού Χριστό όλων
µας οι ζωές είναι γεµάτες λάθη και αµαρτίες. Γι΄
αυτό ο Θεός σκέφτηκε και πραγµατοποίησε την
σωτηρία εν Χριστώ η οποία καλύπτει και συγχωρεί
τις αµαρτίες µας. Επειδή εµπιστευτήκατε τον σωτήρα Ιησού Χριστό, συγχωρήθηκαν όλες οι αµαρτίες του παρελθόντος.
Παντρεύτηκα κάποιον 24 χρόνια µεγαλύτερό µου.
Επί πέντε χρόνια τώρα έχει προβλήµατα καρδιάς.
Είναι πολύ καλός τόσο σε µένα, όσο και στο παιδί
µου κι επίσης καλός οικογενειάρχης. Φοβούµαι
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όµως ότι η υγεία του θα χειροτερέψει αν µείνω
κοντά του, επειδή παραπονιέται κάθε µέρα ότι δεν
αισθάνεται καλά. Τι µε συµβουλεύετε να κάνω;
Νοµίζω ότι ξεχάσατε τον όρκο που δώσατε την
ηµέρα του γάµου σας: «Θα τον αγαπώ, τιµώ και
υπακούω, εν υγεία και εν ασθενεία έως ότου ο
θάνατος µας χωρίσει ». Θα έπρεπε πολύ νωρίτερα
να σκεφθείτε την διαφορά ηλικίας και να συνειδητοποιήσετε ότι ο άνδρας σας θα γερνούσε πολύ πριν
από εσάς. Αναφέρετε στο γράµµα σας ότι είναι
καλός τόσο απέναντί σε σας, όσο και στο παιδί σας.
Επίσης είναι και καλός οικογενειάρχης. Το µόνο
του σφάλµα είναι ότι δεν µπορεί να ελέγξει την
αρρώστια του.
Σας συµβουλεύω να µετανοήσετε για τον ατοµισµό σας και να παρακαλέσετε αυτόν τον καλό
άνθρωπο να συγχωρήσει την σκέψη που κάνατε να
τον εγκαταλείψετε. Με την εγωπάθεια που σας
διακρίνει, δεν νοµίζω ότι ένας νέος άνθρωπος θα
έβγαζε άκρη µαζί σας. Συγχωρείστε, παρακαλώ
αυτήν µου την αγένεια, όµως µ΄ αυτόν τον τρόπο
θέλω να σας αναγκάσω να σκεφθείτε ανθρώπινα
πάνω στο θέµα σας.
Ευχαριστήστε τον Θεό για τον καλό, αλλά
ηλικιωµένο σύζυγο και προσπαθήστε να τον κάνετε
ευτυχισµένο στην δοκιµασία της αρρώστιας του.
Από τον πρώτο µου γάµο έχω δύο παιδιά. Χώρισα,
επειδή ο άνδρας µου γνώρισε µία άλλη γυναίκα.
Παντρεύτηκα πάλι. Ο δεύτερος άνδρας µου είναι
καλός και ένας αφοσιωµένος πατέρας στα παιδιά
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του. Μετά από µελέτη της Αγίας Γραφής έχω µια
σχετική σύγχυση, και δεν ξέρω αν είχα το
δικαίωµα να ξαναπαντρευτώ. Έχω αµαρτήσει και
έχω παρασύρει και τον άνδρα µου στην αµαρτία;
Σύµφωνα µε τα λόγια του Ιησού, το διαζύγιο δεν
επιτρέπεται ειµή µόνον στην περίπτωση της
µοιχείας (Ματθ. 5:32). «Εγώ όµως σας λέγω ότι
όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου
πορνείας, κάµνει αυτήν να µοιχεύηται, και όστις
λάβει γυναίκα κεχωρισµένην, γίνεται µοιχός».
Μερικοί ερµηνεύουν αυτό το κοµµάτι της Βίβλου
ως εξής: Σε περίπτωση µοιχείας το αθώο µέλος
µπορεί να ξαναπαντρευτεί. Άλλοι ισχυρίζονται ότι
το διαζύγιο επιτρέπεται αλλά ένας δεύτερος γάµος
απαγορεύεται. Μερικά γεγονότα που συνέβησαν
δεν µπορείς να τα θεωρήσεις σαν να µην είχαν
συµβεί. Σπασµένα γυαλιά δεν µπορείς να τα
συναρµολογήσεις. Τώρα έχετε ξαναπαντρευτεί και
ένα καινούργιο διαζύγιο θα µπέρδευε τα πράγµατα
πολύ περισσότερο.
Η προσευχή µου είναι ο Θεός να σας αποκαλύψει
το θέληµά Του και να σας χαρίσει την ειρήνη Του.
Ο Ιησούς Χριστός µπορεί να συγχωρήσει τα λάθη
και τις αµαρτίες του παρελθόντος. Ελάτε στον
σταυρό και αφήστε τον Ιησού να αγγίξει την ζωή
σας.
Πριν 6 µήνες η χήρα µητέρα µου µένει µαζί µας.
Είναι έξυπνη και άξια γυναίκα και µας αγαπά.
Όµως υπάρχει ένα πρόβληµα. Θέλει να µας
κατευθύνει, όπως εκείνη νοµίζει. Είµαστε όλοι
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χριστιανοί και θέλω να κάνω το σωστό ενώπιον
του Θεού.
Το πρώτο σωστό βήµα που πρέπει να κάνετε είναι να µιλήσετε τελείως ανοικτά, µε ειλικρίνεια µε
την µητέρα σας, προηγουµένως ζητήστε ο Θεός να
σας δώσει την απαιτούµενη σοφία κατά την
διάρκεια της συζήτησης. Όσο µιλάτε µαζί της,
προσέξτε, η µητέρα σας δεν θα πρέπει να αµφιβάλει
για την αγάπη και την εκτίµησή σας προς το
πρόσωπό της, τα οποία φυσικά από Θεού της
οφείλετε.
∆ώστε της να καταλάβει ότι εσείς κι ο άνδρας
σας είστε υπεύθυνοι για την διακυβέρνηση του
σπιτιού σας. Είµαι βέβαιος ότι η µητέρα σας θα
καταλάβει το λάθος της και θα αλλάξει συµπεριφορά. Αν όχι, τότε αν ήµουν στην θέση σας θα
προσευχόµουν ο Θεός να την προετοιµάσει να
δεχθεί την λύση να µείνει κάπου κοντά σας.
Πριν όµως προβείτε να ακολουθήσετε την µια ή
την άλλη λύση, ελέγξτε την πολιτική και την συµπεριφορά σας στο σπίτι. Υπάρχει πιθανότης οι αλλαγές που η µητέρα θέλει να πραγµατοποιήσει να
είναι απαραίτητες και σωστές. Πάνω σ΄ όλα αυτά
εµπιστευθείτε τελείως τον άνδρα σας και τις απόψεις του και µην κάνετε κανένα βήµα, χωρίς να
ζητήσετε του Θεού την βοήθεια και ευλογία.
Ο άνδρας µου είναι ανάπηρος. Είµαστε και οι δυο
πολύ νέοι, και έχω την εντύπωση ότι στερούµαι
πάρα πολλά από την ζωή. Είναι σωστό να τον
βάλω σ΄ ένα ίδρυµα;
34

Όταν παντρευτήκατε δώσατε την υπόσχεση να
µείνετε µαζί έως ότου ο θάνατος σας χωρίσει. Θα
πρέπει η ίδια να απαντήσετε την ερώτησή σας
σύµφωνα µε την υπόσχεση που τότε δώσατε. Αν το
ίδρυµα ή το νοσοκοµείο του παρέχει κάποια ιατρική
βοήθεια και την θαλπωρή της οικογένειας, τότε έχετε το προνόµιο να του τα προσφέρετε εσείς.
Η Βίβλος µας διδάσκει ότι µπροστά στον Θεό ο
άνδρας και η γυναίκα είναι ένα. Βεβαίως στο διάστηµα της αναπηρίας του δεν θα πρέπει να παίξετε
τον ρόλο της γυναίκας που θα εµπιστευθεί τον
άνδρα της σε κάποιους ξένους, να τον φροντίζουν.
Αυτή η περίοδος θα πρέπει να είναι για σας η πιο
δοξασµένη και συγκλονιστική, καθώς θα υπηρετείτε ένα αγαπηµένο άτοµο. Χωρίς αµφιβολία ο Θεός
θα σας ανταµείψει γι΄ αυτό.
Ο άνδρας µου και εγώ είµαστε πολύ θρησκευόµενα άτοµα. Παρ΄ όλ΄ αυτά κάθε δύο ή τρεις
εβδοµάδες ο σύζυγός µου θέλει να δει µια κωµωδία στο θέατρο. Επιµένει ότι δεν είναι κακό
αυτό. Πιστεύω ότι είναι αµαρτία να παρακολουθεί
(να βλέπει) κανείς τέτοιου είδους θεάµατα. ∆εν
είναι έτσι; Αυτό µε ανησυχεί και µε προβληµατίζει
πάρα πολύ.
Τα θεάµατα που ικανοποιούν τον σύζυγό σας
αποδεικνύουν ότι µπορεί να είναι θρησκευόµενος,
αλλά καµιά σχέση δεν έχει µε την διδασκαλία του
Λόγου του Θεού, (Ρωµαίους 13:14): «Αλλ΄ ενδύθητε
τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και µη φροντίζετε περι
της σαρκός, εις το να εκτελήτε τας επιθυµίας αυτής».
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Ο άνδρας σας διατρέχει τον κίνδυνο να πέσει
αργά ή γρήγορα σε αµαρτία. Είναι µια αφύσικη
έκφραση της φυσιολογικής και υγιούς σεξουαλικής
ζωής κάθε ανθρώπου χριστιανού ή µη χριστιανού.
Ο Ιησούς είπε: «Καθένας που επιθυµεί µια γυναίκα, ήδη εµοίχευσε εν τη καρδία αυτού». Αυτός
είναι ο µεγάλος κίνδυνος και κανένας άνδρας δεν
µπορεί να καταπίνει µε τα µάτια του τέτοιες εικόνες
φιληδονίας και ηδυπάθειας και παράλληλα να ζει
µια πραγµατική χριστιανική ζωή.
Πριν λίγο καιρό αναγεννήθηκα και έκανα ό,τι µπορούσα για να βοηθήσω την γυναίκα µου να κάνει
το ίδιο. Συνεχώς µου απαντούσε σαρκαστικά.
Μου έλεγε ότι η αναγέννησή µου δεν είναι
διαρκείας και ότι θα έκανα καλύτερα να ζήσω την
χριστιανική ζωή πριν αρχίσω τα κηρύγµατα. Τι θα
πρέπει να κάνω. Θέλω να πειραµατιστεί και αυτή
αυτό που εγώ πειραµατίστηκα.
Είναι καλό που επιθυµείτε τόσο πολύ την αναγέννηση της συζύγου σας. Κάθε αληθινός πιστός επιθυµεί την σωτηρία των αγαπηµένων του προσώπων.
Πολύ συχνά όµως αυτά τα πράγµατα συναντούν
αντίσταση από τους οικείους. Πρώτα απ΄ όλα ζήστε
την πνευµατική ζωή, πριν αρχίσετε την προσπάθεια
να την πείσετε. Θα απορήσει όταν δει την ζωή σας
αλλαγµένη. ∆εν θα αργήσει να παρατηρήσει αυτή
την αλλαγή και να επιθυµήσει αυτή η αλλαγή να
συµβεί και στην δική της ζωή. (Α Πέτρου 3:1). « Οµοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας
υµών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον,
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κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της διαγωγής των
γυναικών».
Προσευχηθείτε για την σωτηρία της συζύγου σας.
Ο Θεός θα απαντήσει την προσευχή σας την κατάλληλη ώρα και εσείς θα νιώσετε την χαρά ότι ο
Θεός άκουσε την προσευχή σας και βοήθησε την
γυναίκα σας να δει την ανάγκη της αναγέννησης.
Ο άνδρας µου δεν είναι χριστιανός και δεν µε
ακολουθεί στην εκκλησία. Επίσης απαιτεί να
παίρνω µέρος σε κοσµικές εκδηλώσεις. Αρνούµαι
να τον συνοδεύω και µε κατηγορεί ότι αντιδρώ
κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επειδή και αυτός δεν έρχεται µαζί µου στην εκκλησία.
Αν προσπαθείτε να αναγκάσετε τον άνδρα σας να
έρθει στην εκκλησία είναι τόσο λάθος, όσο είναι η
δική του προσπάθεια να σας πείσει να κάνετε
πράγµατα που είναι ενάντια στις πεποιθήσεις σας.
Εγκαταλείψτε αυτόν τον αγώνα και αντί αυτού
ζήστε την χριστιανική ζωή τόσο πραγµατικά, ώστε
να ελκυστεί και αυτός από την αγάπη του Θεού και
να σταµατήσει να σκέπτεται ότι η χριστιανική ζωή
είναι ανιαρή και βαρετή.
Πολλές γυναίκες επιµένουν τόσο πολύ να κηρύττουν στους άνδρες τους, ώστε στο σπίτι να κυριαρχεί η γκρίνια και κανένας άνθρωπος δεν πίστευσε
στον Θεό µε το να έχει κάποιον να του γκρινιάζει,
επειδή δεν αναγεννήθηκε ακόµη. Θα ήθελα να σας
προτείνω να µείνετε στις πεποιθήσεις σας και να
ζήσετε µε πίστη και υποµονή την χριστιανική ζωή
στο σπίτι σας.
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Κανένας φυσιολογικός άνδρας δεν µπορεί να
αντιστέκεται συνεχώς σε µια πιστή σύζυγο που ζει
µε χριστιανική συνέπεια, προσεύχεται και ποθεί να
µοιρασθεί µε τον άνδρα της το θαύµα της πίστεως.
Η απογοήτευσή σας ίσως είναι ένα µέρος του
τιµήµατος που πρέπει να πληρώσετε, επειδή δεν
παντρευτήκατε έναν πιστό άνδρα. Αλλά να θυµάστε: «Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό για τους
αγαπώντας τον Θεό».

Κεφάλαιο 3
Πως να βοηθήσετε τα παιδιά σας να
µεγαλώσουν.
Μερικές φορές το µικρό µας αγόρι αρνείται να
προσευχηθεί. Τι πρέπει να κάνουµε σ΄ αυτή την
περίπτωση.
Μην προσπαθήσετε να το πείσετε να προσευχηθεί. Κάθε βράδυ διαθέσετε ένα τέταρτο ή µισή
ώρα πριν πάει ο µικρός στο κρεβάτι για να
διαβάζετε µαζί του τον Λόγο του Θεού και να
συζητήσετε. ∆ιηγηθείτε στο παιδί σας ιστορίες από
την Αγία Γραφή σχετικές µε τον Ιησού Χριστό.
Μιλήστε του για τον ουράνιο Πατέρα. Εξηγήστε
του ότι ο Θεός µας στέλνει τον ήλιο και την βροχή.
Πέστε του ότι ο Θεός φροντίζει τα δέντρα, τα λουλούδια και είναι αυτός που µας δίνει την τροφή.
Προσευχηθείτε εσείς µε απλές λέξεις που
µπορεί να κατανοήσει.Πέστε του: «Θα ήθελα να ευ38

χαριστήσω τον Θεό για τα τόσα πολλά που µου έχει
δώσει». Κάντε το αυτό για µερικές ηµέρες. Κάποια
φορά ρωτήστε το παιδί σας, «έχεις κάτι για το οποίο
θα ήθελες να ευχαριστήσεις τον Θεό»; Αν το παιδί
σας κάνει έστω και µια σύντοµη προσευχή, να είστε
ικανοποιηµένοι.
∆εν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενθαρρύνετε
τα µικρά παιδιά να προσεύχονται. Αργότερα θα διδάξετε το παιδί σας να ζητήσει από τον Θεό να του
συγχωρήσει τα σφάλµατα που έχει κάνει, και
προσευχηθείτε για δύναµη και σοφία να κάνετε το
σωστό. Μην χάσετε την υποµονή σας και µην
προσπαθήσετε να πιέσετε το παιδί σας να κάνει κάτι που δεν θέλει. Περιβάλλετε το παιδί σας µε αγάπη. Σύντοµα θα θελήσει να εκφράσει τις σκέψεις
του στην προσευχή.
Η γυναίκα µου και εγώ δεν συµφωνούµε στο θέµα
της πειθαρχίας των παιδιών µας. Ισχυρίζοµαι ότι
το παιδί χρειάζεται ένα δυνατό χέρι και κάπουκάπου καµιά ξυλιά. Η γυναίκα µου αντιθέτως
είναι της γνώµης ότι το µόνο που χρειάζεται είναι
αγάπη και κατανόηση. Ποιος τελικά έχει δίκαιο;
Και οι δυο σας έχετε εν µέρει δίκαιο και εν µέρει
άδικο. Τα παιδιά χρειάζονται και τα δύο, πειθαρχία
και αγάπη. Κρύα και σκληρή πειθαρχία χωρίς
αγάπη µπορεί να κάνει αδιόρθωτο κακό στο παιδί.
Αλλά µια παθολογική αγάπη που ενδίδει σε όλες τις
επιθυµίες του παιδιού και ικανοποιεί όλα τα καπρίτσια και τις παραξενιές του, µπορεί να δηµιουργήσει επίσης ανεπανόρθωτο κακό.
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Υπάρχει επίσης µια µεγάλη διαφορά από παιδί σε
παιδί. Έχω ένα παιδί που σπάνια χρειάζεται να το
επαναφέρεις στην τάξη. Ακόµη και αν κάποια φορά
την ελέγξω, νοµίζεις ότι η καρδιά της θα ραγίσει.
Έχω κάποιο άλλο που πειθαρχεί µόνο µε τιµωρία
και δεν δίνει καµιά σηµασία σ΄ έναν ήπιο έλεγχο.
Πιστεύω είναι δύσκολο να κάνεις συγκεκριµένους νόµους πάνω σ΄ αυτό το θέµα, επειδή τα
παιδιά είναι τόσο διαφορετικά. Η Βίβλος µας
διδάσκει ότι η πειθαρχία είναι απαραίτητη. Αλλά η
πειθαρχία πρέπει να προχωρεί χέρι µε χέρι µε την
αγάπη.
Η έλλειψη της σωστής πειθαρχίας είναι µια
ένδειξη έλλειψης αγάπης. Είναι πολύ πιο εύκολο
για το νευρικό µας σύστηµα να αδιαφορούµε για τα
παιδιά και να τους επιτρέπουµε να κάνουν ό,τι
θέλουν. Σπουδαιότερο όµως από την πειθαρχία
είναι η δύναµη του καλού παραδείγµατος. Τα παιδιά εντυπωσιάζονται περισσότερο από αυτό που
βλέπουν, παρά από διδασκαλίες και ξυλιές. Αν οι
γονείς ζουν την χριστιανική ζωή στο σπίτι, αυτό θα
έχει µια σπουδαία και τροµακτική επιρροή στα
παιδιά τους.
Η γυναίκα µου και εγώ δεν πηγαίνουµε σε κάποια
εκκλησία. Τώρα όµως που γίναµε γονείς, θα
θέλαµε να δώσουµε στο παιδί µας µια χριστιανική
διαπαιδαγώγηση. ∆εν ξέρουµε όµως πού να πάµε.
Μπορείτε να µας βοηθήσετε;
Έχετε ένα σοβαρότερο πρόβληµα, από το πρόβληµα της Εκκλησίας στην οποία πρέπει να πάτε.
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Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι έχετε
κάποια σχέση µε τα πνευµατικά. Η Βίβλος λέει:
«∆ίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν
θέλει αποµακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση».
Η ευθύνη σας είναι να βρείτε την αλήθεια του
ευαγγελίου και να δεχθείτε οι ίδιοι την σωτηρία εν
Χριστώ Ιησού. Μόνον αν εσείς παραδοθείτε τελείως στον Ιησού Χριστό, τότε - και µόνο τότε –
µπορείτε να κάνετε για το παιδί σας αυτό που
πρέπει. Βρείτε µια εκκλησία µε βιβλικές βάσεις και
όπου ο Ιησούς λατρεύεται.
∆εχθείτε τον Ιησού ως σωτήρας σας προσωπικό
και τότε θα µπορέσετε να δηµιουργήσετε το σπιτικό
που το παιδί σας χρειάζεται για να αναπτυχθεί πνευµατικά, σωµατικά και διανοητικά.
Η γυναίκα µου και εγώ διερωτόµεθα αν θα ήταν
καλλίτερο να µην στέλνοµε τα παιδιά µας στην
εκκλησία και στο Κυριακό Σχολείο µέχρι την
ηλικία που θα αποφασίσουν µόνα τους να πάνε.
∆εν θέλουµε να τα επηρεάσουµε µε κανένα τρόπο,
για να έχουν µόνα τους την προσωπική τους
απόφαση.
Υποθέτω ότι δεν θα τα στείλετε ούτε στο σχολείο και θα περιµένετε να µεγαλώσουν και να
αποφασίσουν µόνα τους αν θα µάθουν γράµµατα ή
όχι. ∆εν έχετε διαπιστώσει ότι µόνον αυτοί που είναι καλά πληροφορηµένοι πάνω σ΄ ένα θέµα, είναι
σε θέση να πάρουν σοφές αποφάσεις; Ο σκοπός του
Κυριακού σχολείου είναι να διδάξει τα παιδιά τις
βασικές αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Ένας
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γονιός έχει την ευθύνη να δώσει την ευκαιρία στο
παιδί του να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή
µόρφωση.
Η προσπάθεια της Αµερικανικής κυβέρνησης
είναι η σωστή και η πλήρης πληροφόρηση του
λαού. ∆ιδάσκονται οι νέοι µας τις αρχές της δηµοκρατίας και το Αµερικανικό σύνταγµα, ώστε να
µπορούν να εκλέγουν σωστά. Γιατί διστάζετε να
δώσετε στα παιδιά σας την ευκαιρία να µάθουν τις
βάσεις της χριστιανικής πίστης, ώστε να είναι σε
θέση να κάνουν την σωστή εκλογή µεγαλώνοντας;
Κάποια µέρα ο Θεός θα σας ζητήσει τον λόγο αν
αµελήσετε να εκπληρώστε το καθήκον σας απέναντι στα παιδιά σας. ∆ώστε τους το καλύτερο που
µπορείτε, και κυρίως µιλήστε τους για τον Ιησού
Χριστό και την αγάπη του.
Πρόσφατα γίναµε γονείς ενός χαριτωµένου κοριτσιού. Ποτέ δεν ασχοληθήκαµε µε την θρησκεία,
γι΄ αυτό θα θέλαµε να µας βοηθήσετε να κάνουµε
την αρχή.
Η αίσθηση της ευθύνης µας αναγκάζει να αναγνωρίσουµε πόσο ανάγκη έχουµε την θεία βοήθεια
και οδηγία. Ως γονείς διαπιστώσατε ότι είστε
υπεύθυνοι για µια άλλη ψυχή. Πρέπει να οδηγήσετε
και να κατευθύνετε την κορούλα σας έως ότου η
ίδια είναι σε θέση να παίρνει τις αποφάσεις της. Θα
σας πρότεινα να αποκτήσατε µια Αγία Γραφή και
να αρχίσετε να την διαβάζετε συστηµατικά µαζί.
Αρχίστε µε το ευαγγέλιο του Ιωάννου. Αν συναντήσετε ιδιαίτερα κοµµάτια του Λόγου του Θεού
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που πρέπει να πάρετε κάποια απόφαση, πρέπει να
συµµορφωθείτε αναλόγως. ∆ιαβάζετε π.χ. το εδάφιο στο 1 κεφάλαιο του Ιωάννη (Ιωάννης 1:12).
«Σε όσους εδέχθησαν Αυτόν εις αυτούς έδωσε
εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού». Ρωτήστε τον
εαυτό σας: Έχουµε δεχθεί τον Ιησού Χριστό και
έχουµε το δικαίωµα να γίνουµε παιδιά του Θεού;
Βεβαιωθείτε για την προσωπική ζωντανή πίστη
σας στον Ιησού Χριστό. Κυρίως υπακούστε στον
Λόγο του Θεού και πάρετε την σωστή βιβλική θέση
σε κάθε απαίτηση του Θεού. Θέµατα που δεν µπορείτε να καταλάβετε θα πάρουν την απάντησή τους
καθώς συνεχίζετε ψάχνοντας µε προσευχή να
βρείτε την αλήθεια.
Στο σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά µου υπάρχει
πολύ ανηθικότητα και ατιµία. ∆εν θέλω να βρίσκονται τα παιδιά µου σ΄ ένα τέτοιο περιβάλλον,
αλλά δεν έχω την οικονοµική άνεση να τα στείλω
σ΄ ένα ιδιωτικό σχολείο. Υπάρχει κάτι που µπορώ
να κάνω προκειµένου να προστατεύσω τα παιδιά
µου;
Υπάρχει ένας µεγάλος κίνδυνος που διατρέχουµε
εµείς οι γονείς και αυτός είναι η τάση µας να υπέρπροστατεύσουµε τα παιδιά µας. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα. Τα ανήθικα παιδιά
του σχολείου είναι ένα µέρος της ανθρωπότητας µε
την οποία τα παιδιά σας αργότερα θα έχουν συνεχή
επικοινωνία.
Η σοφή ενέργεια είναι να τα βοηθήσετε να πάρουν σωστή θέση απέναντι στον Θεό αφ΄ ενός και
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µε το παράδειγµά σας αφ΄ ετέρου να είναι σε θέση
να αποφεύγουν αργότερα την επαφή µ΄ αυτό το
είδος των ανθρώπων. Βοηθήστε τα να αυξηθούν
πνευµατικά, βοηθήστε τα να µάθουν να βλέπουν
την αµαρτία στο φως της Αγίας Γραφής και δείξτε
τους ότι µια ζωή µε τον Ιησού Χριστό σωτήρα και
οδηγό θα έχουν µια νικηφόρα ζωή. Οι µικρές νίκες
που θα πειραµατισθούν στην νεαρά ηλικία τους, θα
τα βοηθήσουν να έχουν νίκες στην περαιτέρω ζωή
τους.
Πριν µερικά χρόνια υιοθετήσαµε ένα αγόρι. ∆εν
του αποκαλύψαµε την αλήθεια και έµενε µε την
εντύπωση ότι ήταν δικό µας παιδί. Τώρα στην
ηλικία των δεκατεσσάρων πληροφορήθηκε την
αλήθεια από κάποια άλλη πηγή. ∆εν το έχει
αναφέρει σε κανέναν από µάς, αλλά η στάση του
είναι τόσο διαφορετική. Φυσικά έχουµε κάνει
πολλές θυσίες για να το κάνουµε ευτυχισµένο.
Πως µπορούµε να επανορθώσουµε το λάθος µας.
Κατ΄ αρχήν θέλω να πω ότι αυτά τα θέµατα πρέπει να ξεκαθαρίζονται από την αρχή µε βάση την
αλήθεια. Τόσο για σας, όσο και για τον νεαρό, θα
ήταν καλύτερο αν είχε πληροφορηθεί από την αρχή
όλη την αλήθεια.
Παρ΄ όλ΄ αυτά δεν έχει κανένα δικαίωµα τώρα
να σας φέρεται τόσο ψυχρά. Και όµως πιστεύω µια
εξήγηση και ειλικρινής θέση εκ µέρους σας πάνω
στο θέµα θα γίνει αποδεκτή από τον νέον. Ένα νέο
άτοµο που το περιέβαλαν µε τέτοια αγάπη και
αυτοθυσία πρέπει να είναι σε θέση να εκτιµήσει
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τους ανθρώπους που έπαιξαν τον ρόλο των γονέων.
Υπάρχει µόνο ένα πράγµα που µπορείτε να κάνετε.
Ανοίξτε την καρδιά σας στο παιδί, αναγνωρίστε
το λάθος σας και εξηγήστε του γιατί προσπαθήσατε
να του κρύψετε την αλήθεια. Βεβαιώστε το ότι η
αγάπη σας παραµένει η ίδια και ότι το µόνο που
επιθυµείτε απ΄ αυτό είναι να δεχθεί και να εκτιµήσει αυτήν την αγάπη σας, σαν να είσαστε οι
πραγµατικοί του γονείς. Η µυστικοπάθειά σας τον
έχει ενοχλήσει προς το παρόν. ∆ώστε του να καταλάβει ότι ό,τι κάνατε γι΄ αυτόν, το κάνατε στο
όνοµα του Ιησού Χριστού και για την δόξα Του.
Έχουµε ένα γιο που δεν µας ακούει καθόλου.
Προσπαθήσαµε να του δείξουµε πόσο µας πληγώνει η ανυπακοή του, όµως χωρίς αποτέλεσµα.
Παρόλο που είναι στην αρχή της εφηβείας, έχουµε
χάσει κάθε έλεγχο στη ζωή του. Έχουµε κάνει κάποιο λάθος ή τι µπορούµε να κάνουµε για να τον
βοηθήσουµε;
Ο Θεός µπορεί να κάνει αυτό που εσείς παραλείψατε ή κάνατε λάθος. Υποταγή και αναγνώριση
εξουσίας δεν µπορεί να διδαχτεί στο παιδί στην
ηλικία της εφηβείας. Αυτά διδάσκονται στη βρεφική ηλικία. ∆εν είναι ευγενικό από ένα παιδί, να ζει
όπως του αρέσει. Γι΄ αυτή την ανεξέλεγκτη και
ανυπάκουη ζωή του, θα πληρώσει αργότερα πολύ
ακριβά.
Το πρόβληµα εδώ είναι µάλλον πνευµατικό. Ο
µόνος που µπορεί να σας βοηθήσει είναι ο Θεός.
Αυτός έχει πολύ υποµονή µε µας. Θα σας συµ45

βούλευα να τακτοποιήσετε τη δική σας σχέση µε
τον Θεό. Αφήστε τον Λόγο Του να οδηγεί τη ζωή
σας. Ζητήστε από τον Θεό να χρησιµοποιεί τη ζωή
σας για να επηρεάσει το παιδί σας. Είµαι πεπεισµένος ότι και αν ακόµα κάθε άλλο µέσον έχει
αποτύχει, ο Θεός µπορεί να αγγίξει την καρδιά του
γιου σας και να τον κάνει ένα σωστό και ευγνώµονα
γιο.
Η οικογενειακή µας ζωή άλλαξε από τότε που
αγοράσαµε τηλεόραση. Τα παιδιά σηκώνονται
από το τραπέζι πριν τελειώσουνε το φαγητό τους.
Ο άνδρας µου ενδιαφέρεται περισσότερο για τα
προγράµµατα της τηλεόρασης, απ΄ ότι ενδιαφέρεται για µένα. Τι µπορώ να κάνω;
∆εν αναφέρετε πόσον καιρό έχετε την τηλεόραση. Αν την έχετε µόνον µερικές εβδοµάδες, η
συµπεριφορά είναι φυσιολογική. ∆εν πρέπει όµως
να ξεχνάµε, ότι η καλή συµπεριφορά και ο σεβασµός προς τους άλλους, είναι στοιχεία πολύ
απαραίτητα. Ο Λόγος του Θεού λέει: «καλήτερον
ξερόν ψωµίον και ειρήνη µετ΄ αυτού, παρά οίκον
πλήρη θυµάτων µετά έριδος» (Παρ. 17:1).
Αν κάποτε ήσασταν µία χριστιανική οικογένεια
όπου βασίλευε η αγάπη και η ειρήνη, ασφαλώς ο
άνδρας σας και τα παιδιά σας θα νοσταλγούν αυτή
την κατάσταση. Καθήστε σαν οικογένεια και συζητήστε όχι µόνο την σωστή χρήση της τηλεόρασης,
αλλά και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε µια σωστή και ευτυχισµένη
οικογενειακή ζωή. Πέστε στα παιδιά τις υποχρεώ46

σεις τους. Μην ανέχεστε σήµερα κάτι, το οποίον
αύριο θα χρειαστεί να το καταδικάσετε.
Όλα αυτά θα τα κάµετε µε ευκολία, αν αρχίσετε
την ηµέρα σας µε τον Θεό. Η οικογενειακή λατρεία
είναι τόσο απαραίτητη, όσο και το πρόγευµα.
Μελετάτε την Γραφή και προσεύχεστε. Ζητήστε
του Θεού την οδηγία, και Αυτός θα σας δείξει πώς
να χρησιµοποιείτε σωστά τα αγαθά που σας έχει
χαρίσει. Η τηλεόραση όπως και το οικογενειακό
αυτοκίνητο µπορεί να γίνουν ευλογία ή κατάρα για
την οικογένειά σας.
Ο δεκάχρονος γιος µου θέλει να ξοδεύει όλο τον
ελεύθερο χρόνο του, παίζοντας µπάλα. Πως µπορώ να τον εµποδίσω να µη χάνει άσκοπα τον
καιρό του;
Υπάρχει πιθανότητα, να µην χάνει τόσο άσκοπα
τον καιρό του, όσο εσείς νοµίζετε. Τα νέα παιδιά
βρίσκουν την ισορροπία τους σε διάφορα είδη
σπορ, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό βέβαια δεν
σηµαίνει ότι απαλλάσσονται από τα καθήκοντά
τους. Θα πρέπει αυτό να γίνει συνήθεια στα παιδιά.
Πρέπει το παιδί να καταλάβει πως η εκτέλεση
των καθηκόντων του δεν είναι τιµωρία. Πέστε του
ότι η χαρά σας είναι να το βλέπετε ευτυχισµένο.
∆εν θα ήταν λάθος, να παρακολουθήσετε κάποια
φορά ένα του παιχνίδι. Κάνει καλό στο παιδί µας,
όταν συµµετέχουµε στα ενδιαφέροντά του.
Ας ξέρει το παιδί σας ότι το αγαπάτε και πως δεν
είστε αδιάφορη για ό,τι κάνει. Κυρίως, θα πρέπει να
ενδιαφέρεστε για την πνευµατική του κατάσταση
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και τις πνευµατικές του αναζητήσεις.
Σας ακούω να µιλάτε για οικογενειακή λατρεία.
Έχει το οικογενειακό θυσιαστήριο την θέση του σ΄
αυτήν την εκσυγχρονισµένη εποχή;
Η οικογενειακή λατρεία είναι απαραίτητη ακριβώς σ΄ αυτήν την εκσυγχρονισµένη εποχή. Αναφέρω εν συνεχεία επτά λόγους για τους οποίους
πιστεύω στην αναγκαιότητα της οικογενειακής
λατρείας:
1. Ενώνει την οικογένεια και αντικαθιστά τις
προστριβές µε την πίστη.
2. Φέρνει την παρουσία του Θεού στην οικογένεια.
3. ∆είχνει στα παιδιά πόσο σηµαντικός είναι ο
Θεός στην καθηµερινή ζωή και δεν είναι µόνο µια ύπαρξη που λατρεύεται τις Κυριακές.
4. ∆ίνει στα µέλη της οικογένειας την ευκαιρία
για αυτοέλεγχο και την εξοµολόγηση κάποιας αµαρτίας.
5. ∆ίνει την απαραίτητη δύναµη στο κάθε µέλος της οικογένειας για την εργασία και τις
ευθύνες που έχουν να αντιµετωπίσουν κατά
την διάρκεια της ηµέρας.
6. Μας απαλλάσσει απ΄ τους τραυµατισµούς,
τις παρεξηγήσεις που µπορεί να συµβούν.
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7. Συµπληρώνει την υπηρεσία της εκκλησίας,
και µετατρέπει το σπίτι µας σε ναό όπου λατρεύεται ο Ιησούς: «και θέλεις διδάσκει αυτούς
επιµελώς εις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις
οµιλεί καθήµενος εν τη οικία σου». (∆ευτερονόµιον 6:7).
Τον τελευταίο καιρό ο µικρότερος γιος µας έχει
γίνει µαχητικός σε κάθε τι που αφορά την χρστιανική πίστη. Του διδάξαµε από την αρχή την
αλήθειa, την οποίαν είχε δεχθεί έως τώρα. Τι λάθος κάναµε, ώστε τώρα να θέτει ερωτηµατικά σ΄
όλα αυτά που κάποτε πίστευε;
Το γεγονός ότι ο γιος σας είναι µαχητικός στα
πράγµατα του Θεού δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι
σταµάτησε και να πιστεύει. Είναι στην ηλικία που
θέλει να έχει τις προσωπικές του πεποιθήσεις και
βάσεις για κάτι που πιστεύει. Θέλει να ξέρει
ακριβώς γιατί πιστεύετε στην Αγία Γραφή και γιατί
εµπιστεύεστε τον Ιησού.
Θα είχατε λόγους να ανησυχείτε αν ήταν αδιάφορος. Πιθανόν θέλει να πιστεύει, αλλά θέλει να
έχει την δική του πίστη και όχι µια πίστη που του
προσφέρουν οι γονείς του.
Από σας χρειάζεται κατανόηση και σαφείς
απαντήσεις στα ερωτηµατικά του. Η Αγία Γραφή
λέει: «Αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις
υµών και έστε πάντοτε έτοιµοι εις απολογίαν µετά
πραότητος και φόβου, προς πάντα τον ζητούντα από
σας λόγον περί της ελπίδος της εν υµίν» (Α΄
Πέτρου 3:15).
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Έχω υπεύθυνη θέση στην εκκλησία. Πρόσφατα
διαπίστωσα ότι ο µικρότερος γιος µου κλέβει.
Έχω άλλα τέσσερα παιδιά, υπόδειγµα χριστιανικής διαγωγής. Γιατί αυτός ο µικρότερος δεν
ακολουθεί τα ίχνη τους; Πως µπορώ να διατηρήσω την αξιοπρέπειά µου µ΄ αυτό το πρόβληµα;
Είναι άσχηµο που σας απασχολεί µόνον το θέµα
από την άποψη πώς αυτό αντανακλά στην προσωπική σας ζωή. Θα έπρεπε µάλλον να ανησυχείτε
για το παιδί σας. Σχεδόν τείνω να πιστεύω ότι η
υπερηφάνεια που έχετε για τα µεγαλύτερα παιδιά
σας είναι µια από τις αιτίες που ο µικρότερος είναι
τώρα το πρόβληµά σας.
Ο Θεός µας έδωσε τα παιδιά ως παρακαταθήκη,
και η φροντίδα µας πρέπει να είναι η πνευµατική
τους πρόοδος. Υπάρχουν δυο πιθανοί λόγοι γι΄ αυτήν την παρεκτροπή. Ίσως παραµελήσατε το παιδί
σας και θαυµάζατε τα άλλα σας παιδιά που εξελίχθηκαν τόσο καλά, ή τον συγκρίνατε συνεχώς µε
τα άλλα σας παιδιά και τον αναγκάσατε µ΄ αυτόν
τον τρόπο να µην αισθάνεται άνετα.
Πάρτε χρόνο γι΄ αυτό το παιδί σας, και προσευχηθείτε ο Θεός να σας βοηθήσει να τον οδηγήσετε
να αποκτήσει την σωστή σχέση µε τον Θεό και
συγχρόνως µε την κοινωνία. Ας είναι το πρόβληµά
σας η πνευµατική του πρόοδος και όχι η εκτίµηση
των άλλων στο πρόσωπό σας.
Η αδελφή µου και ο άνδρας της είναι θαυµάσιοι
χριστιανοί. Είναι λεπτοί και ευγενικοί µεταξύ τους
και παρ΄ όλ΄ αυτά µια από τις κόρες τους επανα50

στατεί εναντίον της Βίβλου και της εκκλησίας.
Έχετε κάποια εξήγηση γι΄ αυτό;
Αυτό το φαινόµενο είναι πολύ συνηθισµένο.
Σύµφωνα µε την χριστιανική ηθική, κανείς δεν είναι
υποχρεωµένος να ακολουθήσει τον Ιησού. Όποιος
θέλει µπορεί να έρθει στον Χριστό. Ο χριστιανισµός είναι αποτέλεσµα της θέλησης, και κανείς
δεν είναι αναγκασµένος να γίνει χριστιανός, γιατί
κάποιος άλλος του το επιβάλει.
Έχω παρατηρήσει αρκετά παιδιά που επαναστατούν, αλλά αυτό συµβαίνει συνήθως στο στάδιο της
παιδικής ηλικίας. Μερικά παιδιά δέχονται µερικά
πράγµατα µε ευκολία και άλλα θέλουν προηγουµένως να τα εξετάσουν προσεκτικά. Άνθρωποι αυτού του είδους γίνονται οι καλύτεροι χριστιανοί. Η
Βίβλος λέει: «∆ίδαξε το παιδί στην αρχή της οδού
αυτού και δεν θέλει φύγει ουδέ όταν γεράσει».
∆εν θέλουµε τα παιδιά µας να είναι αποτυπώµατα
αυτού που πιστεύουµε, απλώς για να µας ικανοποιήσουν. Θέλουµε να έχουν µια δυνατή και θεµελιωµένη πίστη. Μην απογοητεύεστε από µια προσωρινή επανάσταση εναντίον του Ιησού. Όταν ωριµάσουν δεν θα αποµακρυνθούν από την Αλήθεια.
Πολλοί χριστιανοί συµπεριλαµβανοµένης και της
γυναίκας µου ήταν άνθρωποι που µε πολύ αργό
ρυθµό δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό.
Μέχρι ποιο βαθµό είναι οι γονείς υπεύθυνοι για
την διαγωγή των παιδιών τους; Ο άνδρας µου και
εγώ έχουµε την εντύπωση ότι ο γιος µας είναι
µάλλον ένα κακό παιδί.
51

Εκτός από την χριστιανική επιρροή η οικογένεια
είναι η πιο σηµαντική ενότητα της κοινωνίας. Θα
ήταν καλό κάθε οικογένεια να ήταν χριστιανική,
αλλά ξέρουµε ότι δεν είναι έτσι. Η οικογένεια ποτέ
δεν µπορεί να ασκήσει σωστή επιρροή αγνοώντας
τις βιβλικές αλήθειες. Η Βίβλος έχει ορισµένες
αρχές και διδάσκει τα παιδιά την υπακοή. Αν τα
παιδιά δεν µάθουν να υπακούουν στο σπίτι, θα
δυσκολευτούν αργότερα να τηρήσουν τους νόµους
της κοινωνίας.
Υπάρχει πάντα η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας είναι
ότι το παιδί είναι αυτό που έγινε στο σπίτι του. Ο
προφήτης Ηλεί τιµωρήθηκε από τον Θεό, επειδή
έβαλε τα παιδιά του πάνω από τον Θεό. (Α΄
Σαµουήλ 2,29). «∆ιά τι λακτίζετε εις την θυσίαν µου
και εις την προσφοράν µου, την οποίαν προσέταξα
να κάµνωσιν εν τω κατοικητηρίω µου, και δοξάζεις
τους υιούς σου υπέρ εµέ, ώστε να παχύνησθε µε το
καλήτερον πασών των προσφορών του Ισραήλ του
λαού µου»;
Ο µόνος τρόπος να εξασφαλίσετε το σωστό
οικογενειακό περιβάλλον για τα παιδιά σας είναι να
τοποθετήσετε τον Θεό και την δόξα Του πάνω από
αυτά και να τα οδηγήσετε στους δρόµους του Θεού.
Είστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού για την
ποιότητα της οικογένειας που τους προσφέρετε.
Τόσο εγώ όσο και η γυναίκα µου εργαζόµεθα,
αυτή έχει ηµερήσια και εγώ νυχτερινή βάρδια. Τα
παιδιά µας ξεφεύγουν από τον έλεγχό µας αλλά
θέλουµε µια σωστή οικογένεια. Πως µπορούµε να
το καταφέρουµε;
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι φυσικά αδύνατο να το καταφέρετε. Πρώτον το ανδρόγυνο χρειάζεται συναναστροφή. Όσο δουλεύετε σε διαφορετικές βάρδιες αυτό είναι ακατόρθωτο. Τα παιδιά
σας είναι πολύ φυσικό, να έχουν έντονο το αίσθηµα
της ανασφάλειας. Όσο η εργασία σας είναι
σηµαντικότερη από τα παιδιά σας, τότε αυτά
γίνονται λιγότερο σηµαντικά. Αλλά πρέπει να σκεφθείτε ότι τα φέρατε στον κόσµο και είσθε
υποχρεωµένοι να τους εξασφαλίσετε το καλύτερο
δυνατό οικογενειακό περιβάλλον.
Τα παιδιά σας, δεν είναι τα αντικείµενα στο
σπίτι, που απαρτίζουν την οικογένεια. Μάλλον είναι
η αγάπη, η συναναστροφή, το γέλιο, η κατανόηση
και το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον.
Προτείνω λοιπόν η γυναίκα σας να µείνει στο σπίτι
και να δηµιουργήσει µια σωστή οικογένεια και
εσείς να βρείτε µια ηµερήσια δουλειά ώστε να
µπορείτε τα βράδια να τα περνάτε µε την
οικογένειά σας. Αυτό βεβαίως θα σηµαίνει λιγότερο
εισόδηµα, αλλά λογαριάστε τι κέρδος είναι αυτό να
έχετε περισσότερα χρήµατα και δυστυχισµένα
παιδιά, και πολύ πιθανόν µε διάφορα ψυχολογικά
προβλήµατα, ενδεχοµένως µια κατεστραµµένη οικογένεια;
Και το πιο σηµαντικό απ΄ όλα. ∆ηµιουργήστε µια
χριστιανική οικογένεια, παρακαλώντας τον Ιησού
να έλθει στην καρδιά σας και να κατευθύνει την
ζωή σας. Να έχετε οικογενειακή λατρεία µε µελέτη
της Βίβλου και µε προσευχή. Κάνοντας αυτό θα
έχετε λιγότερα γι΄ αυτήν την ζωή, αλλά θα βάλετε
το σωστό θεµέλιο για την αιωνιότητα.
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Κεφάλαιο 4
Τι θα έπρεπε να γνωρίζει ο κάθε έφηβος.
Επειδή µεγάλωσα σε χριστιανική οικογένεια, δεν
θα ήθελα να ρωτήσω τους γονείς µου επί του
θέµατος. Πολλά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο
σχολείο µε οδήγησαν να αµφιβάλω για την ύπαρξη
του Θεού. Πως µπορώ να είµαι βέβαιος για την
ύπαρξή Του; Αν ρωτήσω τους γονείς µου, πιστεύω
ότι θα πληγωθούν, µπορείτε εσείς να µε βοηθήσετε;
Μέχρι τώρα πιστεύατε στον Θεό, επειδή οι γονείς
σας και ο ιεροκήρυκας πιστεύουν. Μην ανησυχείτε
για αυτές τις αµφιβολίες. Είναι δικαιολογηµένες.
Κάθε νέος περνά µια περίοδο αµφιβολιών πάνω
σε πολλά πράγµατα. Πιστεύω ότι πάνω σε πολλά
θέµατα για τα οποία ήσασταν σίγουρος, τώρα αµφιβάλετε. Σας ενοχλεί όµως η έλλειψη της βεβαιότητος όσον αφορά το Θεό και τον Λόγο Του.
Θα πρέπει να σταµατήσετε να δέχεστε πράγµατα
ως αληθή ή µη, ανάλογα µε το πώς οι γονείς σας
σκέπτονται. Χρειάζεστε εξηγήσεις για το κάθε τι. Η
πίστη στον Θεό έχει και αυτή την αιτιολογία της.
Πιστεύουµε εις τον Θεό όπως ο επιστήµων πιστεύει στον νόµο της σχετικότητας ή στο άτοµο.
∆εν µπορούµε να δούµε κανένα απ΄ αυτά, όµως
είναι η µόνη εξήγηση του κόσµου γύρω µας. Έτσι ο
επιστήµων συνεχίζει την δουλειά του βασιζόµενος
στην αλήθεια και στην πραγµατικότητα του νόµου
της σχετικότητας και του ατόµου.
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Ο Θεός είναι η µόνη απάντηση στην απορία της
ύπαρξης, συνείδησης και πολλών άλλων ερωτηµατικών. Με βάση την πίστη στον Θεό, πλησιάστε
Τον, και ζητήστε από Αυτόν να σας αποκαλύψει το
πρόσωπό Του και Αυτός θα σας ανταµείψει πλούσια.
Θέλουµε να αρραβωνιαστούµε, οι γονείς µας όµως
έχουν αντίρρηση. Παρ΄ όλο που είµαστε πολύ νέοι,
είµεθα πολύ σοβαροί, φυσικά δεν σκοπεύουµε να
παντρευτούµε πριν περάσουν τουλάχιστο 3 χρόνια.
Θα µπορούσαµε να επιµένουµε σ΄ αυτό το θέµα
και να κάνουµε αυτό που θέλουµε;
Ίσως οι γονείς σας φέρνουν αντίρρηση υπολογίζοντας ότι είσθε ακόµη πολύ νέοι. Πιστεύουν ότι
πρέπει να ωριµάσετε αρκετά, για να πάρετε µια
τέτοια σοβαρή απόφαση. Μου φαίνεται ότι για την
βιασύνη σας να αρραβωνιαστείτε έχετε µόνο ένα
λόγο. Φοβάσθε ότι ο ένας από τους δυο σας θα αισθανθεί ότι δεν θα έχει την ελευθερία να κινείται
ελεύθερα, αν αρραβωνιαστείτε. Αν έτσι σκέπτεστε,
και δεν υπάρχει η αµοιβαία εµπιστοσύνη, τότε δεν
νοµίζω ότι σας ενώνει µια αληθινή αγάπη. Κάτι
άλλο που θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ όψιν είναι
η σχέση σας µε τον Ιησού Χριστό. ∆εν θα πρέπει να
ελπίζετε σ΄ έναν ευτυχισµένο γάµο, αν αυτή η σχέση δεν είναι ζωντανή και ειλικρινής.
Για αυτόν τον λόγο θα σας πρότεινα να ακολουθήσετε την συµβουλή των γονιών σας. Το
πρόβληµά σας είναι το τυπικόν του αρραβώνα,
όµως δεν είναι και το σοβαρό µέρος του προβλή55

µατος. Η γνήσια επιστροφή στον Ιησού Χριστό, η
αφιέρωση σ΄ Αυτόν και η γνήσια, ειλικρινής αγάπη
µεταξύ σας, είναι αυτό που χρειάζεστε για να αποκτήσει η σηµερινή σας φιλία νόηµα και σηµασία
για τα επόµενα χρόνια.
Υπάρχει αµαρτία στις ερωτοτροπίες;
Μου κάνετε µία σοβαρή ερώτηση, και θα σας δώσω µια σοβαρή απάντηση. Ερωτοτροπήµαταχαϊδολογήµατα µπορεί να πληγώσουν πρόσωπα,
συνειδήσεις και την προσωπικότητα των ατόµων
που επιδίδονται σ΄ αυτά, εποµένως είναι αµαρτία
και λανθασµένη κατάσταση.
Γενικά, προκαλεί ερεθίσµατα και προετοιµάζει το
έδαφος της ανηθικότητας. Εξετάζοντας το θέµα επιφανειακά και επιπόλαια µπορεί κάποιος να πει ότι
είναι αθώο και αβλαβές. ∆εν είµαι ο µόνος που το
απορρίπτει ως άκρως ολισθηρό και επικίνδυνο
έδαφος.
Οφείλουµε να το δούµε ότι είναι η φυσική προεισαγωγή για περισσότερες σαρκικές σχέσεις. Η
επίδοση σε αχαλίνωτες σχέσεις προ του γάµου προκαλεί στα άτοµα απογοητεύσεις, τύψεις συνειδήσεως και µπορεί ν΄ αφήσει τραύµατα στο νευρικό
σύστηµα και στην προσωπικότητα των ατόµων.
Ευτυχισµένος ο άνθρωπος που παντρεύεται ένα
άτοµο αγνό. Αν περίµεναν οι νέοι µέχρι τον γάµο
για να δοκιµάσουν όλ΄ αυτά, δεν θα υπήρχαν
σήµερα τόσοι πολλοί δυστυχισµένοι γάµοι.
Μην παίζετε µε τα αισθήµατα και τα πάθη σας.
Αφήστε τον Ιησού να έχει τον έλεγχο πάνω σ΄ αυτά,
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και η ζωή σας θα γίνει πλουσιότερη και οµορφότερη.
Πόση αγάπη πρέπει να δείξει µια κοπέλα στον νέο
προκειµένου να τον εµποδίσει να τρέχει πίσω από
άλλες κοπέλες; Αγαπώ πάρα πολύ ένα νέο, όµως
έχει παράλογες απαιτήσεις στο χώρο της αγάπης.
Η ερώτηση σας, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι.
Θα πρέπει να αποφασίσετε, γιατί δείχνετε αγάπη
σ΄ αυτόν τον νέο! Αν ο λόγος είναι προκειµένου να
τον εµποδίσετε να βρει άλλη ή άλλες φίλες, τότε θα
ήταν καλύτερα να τον αφήσετε. Μια «αθώα» επαφή
µε έναν νέο µπορεί να µην θεωρείται ανηθικότητα,
όµως είναι το προστάδιο για ολοκληρωτική σχέση,
και αυτό είναι πέρα για πέρα αναµφισβήτητα αµαρτία.
Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο η κάθε νέα θα έπρεπε
να σκεφθεί σοβαρά πριν παραχωρήσει τον εαυτό
της σ΄ έναν νέο. Μάθετε την διαφορά µεταξύ αληθινής αγάπης και του ζωώδους πάθους. Την διαφορά µεταξύ γνήσιας αγάπης και σαρκικής επιθυµίας. Αυτοί που δεν έκαναν αυτή την διάκριση είναι
εκείνοι που πολύ σύντοµα είχαν προβλήµατα και σ΄
όλη την ζωή τους λυπούνται για την αφροσύνη
τους.
Βρίσκοµαι στην εφηβική ηλικία. Οι γονείς µου µε
µεταχειρίζονται σαν µικρό παιδί. Έχω υπευθυνότητες ενός ενήλικα, αλλά τα προνόµια ενός παιδιού του νηπιαγωγείου. Είµαι δυστυχισµένος.
Μπορείτε να βοηθήσετε;
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Να ενηλικιώνεται κάποιος είναι δύσκολο. Να θυµάστε ότι η κάθε ηλικία είναι συνδεδεµένη µε ειδικά προβλήµατα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η περίοδος που περνάτε είναι επώδυνη και για τους γονείς
σας. ∆εν είναι εύκολο γι΄ αυτούς να προσαρµοστούν στο γεγονός ότι το παιδί µεγαλώνει.
Έχω παρατηρήσει ότι µερικοί έφηβοι απαιτούν
προνόµια µεγάλων, αλλά αναλαµβάνουν υποχρεώσεις νηπιαγωγείου. Στο σηµείο αυτό ευρίσκεται η
αιτία των προστριβών µεταξύ γονέων και εφήβων.
Κάτι που πρέπει να προσέξετε στην διάρκεια αυτής της περιόδου είναι να µην φιλοξενήσετε πικρία
στην καρδιά σας. Μην επιτρέψετε αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα των δύσκολων χρόνων να αφήσουν
σηµάδια στην ψυχή που θα εµποδίσουν να ζήσετε
άνετα, ευτυχισµένα χρόνια στο µέλλον.
Μ΄ όλη µου την καρδιά προτρέπω τους νέους να
δεχθούν τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και Κύριό
τους. Όταν θα έρθουν τα προβλήµατα, θα µπορούν
να πουν: «Τα πάντα δύναµαι δια του ενδυναµούντος µε Χριστού». Οι µόνοι ευτυχισµένοι νέοι που
γνωρίζω, είναι αυτοί που κατάλαβαν το µυστικό να
ζουν γι΄ Αυτόν. Όταν έχουµε συµφιλιωθεί µε τον
Θεό µπορούµε να ζούµε αρµονικά µε τους άλλους.
Είµαστε ένα γκρουπ από νέους και έχουµε την
διάθεση να πιστέψουµε αυτά που κηρύττετε. Εντούτοις θα θέλαµε προηγουµένως να απολαύσουµε, πριν δεχθούµε τον Ιησού σωτήρα µας. ∆εν
νοµίζετε ότι θα ήταν καλύτερο για µας να έχουµε
αυτή την πείρα πριν αρχίσουµε να πηγαίνουµε
στην εκκλησία;
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Ή έχετε πάρει µια ανόητη απόφαση ή δεν καταλάβατε τι είναι η χριστιανική πίστη. ∆εν υπάρχει
πιο θαυµαστή ζωή από την ζωή του χριστιανού. Η
χριστιανική πίστη είναι τόσο απαραίτητη για τον
νέο, όσο και για τον ηλικιωµένο.
Όποιος δοκίµασε την ζωή που προτείνετε, αναφώνησε τα λόγια του Σολοµώντα: «ενθυµού τον
πλαστη σου στις ηµέρες της νεότητός σου».
Σας προτείνω, να παραδώσετε την ζωή σας στον
Ιησού Χριστό τώρα που το Άγιο Πνεύµα σας µιλά.
Η αναβολή αυτής της απόφασης θα µπορούσε να
αποδειχθεί καταστρεπτική για την ζωή σας.
Υπάρχει ο κίνδυνος να σκληρύνει η καρδιά σας
κατά την διάρκεια που απολαµβάνετε τις νεανικές
επιθυµίες σας.
Η ζωή σε µια µικρή πόλη είναι πολύ ανιαρή. Κάθε
δραστηριότητα που αναλαµβάνουµε παρεξηγείται
από τους ηλικιωµένους, λέγοντας µας ότι δεν είναι
χριστιανική. Πιστεύετε ότι να περνάµε ευχάριστα
θα µπορούσε να είναι αµαρτία;
Ένας από τους λόγους που οι νέοι νιώθουν
βαρετά είναι ότι δεν έχουν δραστηριότητες για να
καταναλώσουν την δραστηριότητά τους. Πολλοί
ηλικιωµένοι ξεχνούν πάρα πολύ συχνά ότι ήσαν
κάποτε νέοι, και γι΄ αυτό παρεξηγούν τις δραστηριότητές σας.
Όποιος δηµιουργεί, δεν βαριέται. Βαριούνται
µόνον αυτοί που έχουν άλλους να τους κάνουν τις
δουλειές τους. Γι΄ αυτό προγραµµατίστε µερικές
δραστηριότητες που θα προσελκύσουν και άλλους
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νέους. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, ανταγωνιστικά
που είναι ευχάριστα και καθαρά.
Το να έχετε ευχάριστες, αµέριµνες ώρες ως νέοι
δεν είναι κακό. Μόνον όταν κάνουµε κακή χρήση
αυτών που ο Θεός µας έδωσε, αυτό είναι κακό και
αυτό βλάπτει..
«... αλλά εις τον Θεόν τον ζώντα όστις δίδει εις ηµάς
πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν». Για να βεβαιωθείτε
ποια είναι τα δώρα του Θεού «προς απόλαυσιν»,
διαβάστε (Φιλιππισίους 4:8). «Το λοιπόν, αδελφοί,
όσα είναι αληθή, όσα προσφιλή, όσα εύφηµα, αν
υπάρχει τις αρετή, και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε».
Είµαι 18 ετών, σπουδάζω στο κολέγιο. Είµαι
ερωτευµένη µ΄ ένα φοιτητή που θέλει να µε
παντρευτεί αµέσως, αν και δεν έχει ακόµα
κανέναν επαγγελµατικό προσανατολισµό. Θα
έπρεπε να θυσιάσω τις σπουδές µου και να τον
παντρευτώ;
Το γεγονός ότι ζυγίζετε τις σπουδές σας από την
µια και τους κινδύνους αυτού του γάµου από την
άλλη, αποδεικνύει ότι δεν είσθε ακόµη έτοιµη να
πάρετε µια τέτοια απόφαση. Κατά πάσα πιθανότητα
δεν γνωρίζετε τον νέο για πολύ χρονικό διάστηµα.
Εκτός αυτού το µέλλον του νέου είναι τόσο αβέβαιο που σας αναγκάζει να διστάζετε να προχωρήσετε.
Όλ΄ αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρέπει να
περιµένετε. Η αναµονή έχει δύο πλεονεκτήµατα.
Σας ικανώνει να γνωρίσετε την δική σας καρδιά και
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να διαπιστώσετε αν είναι αγάπη ή άλλοι υπολογισµοί που σας οδήγησαν σ΄ αυτόν τον νέο.
∆εύτερον θα έχετε καιρό να ωριµάσετε και να
σκεφθείτε ώριµα και υπεύθυνα τι να κάνετε. Τέλος
ο χριστιανός έχει το προνόµιο και το δικαίωµα να
ζητά από τον Θεό να τον οδηγεί σε κάθε τι που
σχεδιάζει να κάνει.
Επιτρέψτε µου να σας προτείνω να εµπιστευθείτε
τελείως τον Ιησού ως Σωτήρα και Κύριό σας, και
ως παιδί του Θεού παρακαλέστε Τον να σας δώσει
την οδηγία του Αγίου Πνεύµατος. Αν κάνετε αυτό,
µπορείτε να αναπαυθείτε έχοντας την βεβαιότητα
ότι το µέλλον είναι στα χέρια Του και όχι στα δικά
σας.
Είµαι 18 ετών, ερωτευµένη, αλλά οι γονείς µου δεν
µου επιτρέπουν να παντρευτώ, επειδή πιστεύουν
ότι είναι πολύ νωρίς να παίρνω µόνη µου
αποφάσεις. Θέλω να τελειώσω τις σπουδές αλλά η
αγάπη είναι µεγαλύτερη της γνώσεως. Τι µε
συµβουλεύετε;
∆εν αµφιβάλω ότι είστε ερωτευµένη, γιατί η αγάπη όπως και η ωριµότητα έρχονται στην νεανική
ηλικία. Πιστεύω όµως ότι οι γονείς σας έχουν δίκαιο και θα έπρεπε να προσευχηθείτε για την
σωστή απόφαση από την οποίαν εξαρτάται η
επιτυχία ή η αποτυχία στην γνώση σας.
Ο νέος που έχει µια επαγγελµατική κατάρτιση
έχει εξασφαλίσει το µέλλον του. Ακούω συχνά νέους να ισχυρίζονται ότι αρκεί η αγάπη, αλλά δεν
έχω συναντήσει κανέναν να του είναι η αγάπη
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αρκετή, όταν πρέπει να πληρώσει ενοίκιο ή όταν το
στοµάχι απαιτεί φαγητό.
Τι σας ενοχλεί να συνεχίσετε το σχολείο ερωτευµένη; Η αληθινή αγάπη θα σας βοηθήσει στο
σχολείο και θα είναι µια ηθική ασφάλεια.
Μην ξεχνάτε ότι η αγάπη ενέπνευσε πολλούς
συγγραφείς, καλλιτέχνες και µουσικούς.
Πρέπει να θυµάστε ότι υπάρχουν δύο ειδών
αγάπες. Το ένα είδος είναι η σαρκική έλξη, δύο
ατόµων διαφορετικού φύλλου. Το άλλο είδος είναι
η αληθινή αγάπη η οποία έχει πνευµατική βάση. Αν
η αγάπη σας είναι ειλικρινής και αληθινή µπορεί να
περιµένει. Η Βίβλος µας λέει: «η αγάπη µακροθυµεί.δεν ζητάει τα εαυτής». Πάνω απ΄ όλα βεβαιωθείτε ότι έχετε το φρόνηµα του Χριστού και να
ζείτε το θέληµά του. Τότε, θα µπορέσετε να πάρετε
την σωστή απόφαση.
Είµαι πολύ µπερδεµένος και το ξέρω. Βρίσκοµαι
στα τελευταία χρόνια της εφηβείας και έχω µπλέξει σε µια κλίκα. Τα έχουµε δοκιµάσει κυριολεκτικά όλα. Ξέρω ότι θα πάω στην κόλαση. Η
µητέρα µου ήταν χριστιανή, δεν ζει πια και ο
πατέρας µου λείπει τον περισσότερο καιρό. ∆εν
θέλω να συνεχίσω αυτόν τον τρόπο ζωής και
φοβάµαι να πεθάνω σ΄ αυτήν την κατάσταση.
Αισθάνοµαι ότι είµαι αλυσοδεµένος µε τον
διάβολο. Τι µπορώ να κάνω;
Φθάσατε στο σηµείο που αναγνωρίζετε ότι είσθε
αµαρτωλός, λυπάστε για τις αµαρτίες σας και
ζητάτε την βοήθεια. Όσο παράξενο και αν ακούγε62

ται, είσθε σε καλό έδαφος. Αισθάνεστε αλυσοδεµένος µε τον διάβολο, αλλά ο Ιησούς είναι ισχυρότερος από τον διάβολο και µπορεί να σας ελευθερώσει από την εξουσία του.
Παρακαλώ κάνετε αυτό που σας συνιστώ: Γονατίστε, και πέστε στον Ιησού όλες τις ανησυχίες
σας. Εξοµολογηθείτε όλες τις αµαρτίες σας. Πέστε
στον Ιησού ότι λυπάστε γι΄ αυτές. Ζητήστε να σας
συγχωρέσει, να έλθει να κατοικήσει στην καρδιά
σας και να σας δώσει την δύναµη να νικάτε τους
καθηµερινούς πειρασµούς σας. Κατόπιν, πέστε
ευχαριστώ στον Ιησού που σας άκουσε και έγινε ο
σωτήρας σας και συνεχίστε να Του µιλάτε µέρα και
νύχτα στην προσευχή. Ρωτάτε πάντα τον Ιησού αν
εκεί που θα πάτε µπορεί κι΄ Αυτός να έλθει µαζί
σας. Ρωτήστε Τον αν αυτό που θα σχεδιάζετε να
κάνετε θα µπορεί να µείνει µαζί σας καθ΄ ον
χρόνον το πραγµατοποιείτε. Πάρτε αµέσως µια
Αγία Γραφή και αρχίστε να την µελετάτε. Θα σας
συµβούλευα να αρχίσετε από το Ευαγγέλιο τού
Ιωάννου. ∆ιαβάστε το µερικές φορές. Ζητάτε από
τον Θεό να σας µιλά µέσα από τον Λόγο Του και
ζητάτε να σας βοηθήσει να εφαρµόζετε το Λόγο
Του. Κατόπιν διαβάστε το βιβλίο των Παροιµιών
από την Παλαιά ∆ιαθήκη. Μελετάτε ένα κεφάλαιο
την ηµέρα. Αν µείνετε στην µελέτη και στην
προσευχή, µπορώ να σας υποσχεθώ ότι η καρδιά
σας θα γεµίσει µε χαρά και ειρήνη.
Οι γονείς µου δεν µου επιτρέπουν να συναντώ έναν
νέο από το σχολείο. ∆εν είναι κακός, είναι πολύ
δηµοφιλής σ΄ όλο το σχολείο. Ο λόγος που
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προβάλλουν είναι ότι αυτός έχει διαφορετική
θρησκεία.
∆εν έχω σκοπό να τον παντρευτώ, αλλά απλά
µου αρέσει να έχω κάποιον µε τον οποίο να
βγαίνω έξω. Νοµίζω ότι οι γονείς µου είναι
στενοκέφαλοι. Μπορώ να τους αγνοήσω και να
κάνω αυτό που νοµίζω;
Μπορεί οι γονείς σου να είναι στενοκέφαλοι σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, όµως γνωρίζουν
καλύτερα από εσάς τους κινδύνους τους οποίους
µια τέτοια σχέση εγκυµονεί. Τα ανθρώπινα συναισθήµατα είναι πολύ δυνατά, και µας εµποδίζουν
συχνά να παίρνουµε σωστές αποφάσεις.
Αν εξετάσετε την περίπτωσή σας λογικά, θα αναγνωρίσετε ότι οι γονείς σας ενεργούν µε σοφία.
Πάνω από όλα, δεν είναι σωστό να περιφρονείτε
τη γνώµη τους. Μην ξεχνάτε ότι σας αγαπούν πολύ,
και σε καµιά περίπτωση δεν προσπαθούν να
εµποδίσουν την ευτυχία σας. Όταν ο Θεός έδωσε
τις εντολές, είπε: «Τα παιδιά να υπακούουν τους
γονείς».
Η µητέρα µου πέθανε πριν µερικά χρόνια, και από
τότε φροντίζω το σπίτι του πατέρα µου. Θέλω να
συνεχίσω τις σπουδές µου στο Κολέγιο, αλλά
τούτο θα σήµαινε τη διάλυση του σπιτιού. Πρέπει,
ως χριστιανή, να µείνω µε τον πατέρα µου ή θα
µπορούσα να εγκαταλείψω το σπίτι;
Επειδή δεν γνωρίζω όλους τους λόγους για τους
οποίους θέλετε να πάρετε αυτή την απόφαση,
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λυπάµαι, αλλά δεν θα µπορέσω να σας δώσω µια
συγκεκριµένη απάντηση. Εντούτοις δεν είστε υποχρεωµένη να αναλάβετε την ευθύνη του πατέρα
σας. Πολλές φορές µερικοί άνθρωποι απαιτούν από
τους άλλους περισσότερα από ό,τι πρέπει. Και
τέτοια µου φαίνεται πως είναι η περίπτωσή σας.
Από την άλλη πλευρά, πριν εγκαταλείψετε το
σπίτι σας, θα πρέπει να συζητήσετε το θέµα µε τον
πατέρα σας. Πιστεύω πως θα σας κατανοήσει. Ο
χριστιανός, βλέπετε, έχει διπλή ευθύνη απέναντι
στους γονείς. Πρέπει τόσο να τους τιµά. Και να
τους σέβεται. Συγχρόνως η Βίβλος έχει παραδείγµατα θεοσεβείας ανθρώπων που φρόντισαν τους
γονείς τους κατά ιδιαίτερο τρόπο, όπως η Ρουθ
φρόντισε την πεθερά της Ναοµί, και ο Κύριος την
ευλόγησε γι’ αυτό. ∆ιαβάστε µε τον πατέρα σας
Εφεσίους 6: 1-4 και µαζί θα βρείτε το θέληµα του
Θεού. Μόνο τότε θα είστε και οι δυο ευτυχείς,αλλά
και σίγοθροι για το θέληµα του Θεού.
Φέτος τελειώνω το Λύκειο. Πριν λίγες µέρες
έµαθα πως οι γονείς µου δεν είναι παντρεµένοι,
και είµαι απελπιστικά λυπηµένος. Θα προτιµούσα
να ήµουν νεκρός. Νοµίζετε ότι είναι τόσο τροµερό
για µένα;
Είναι αρκετά άσχηµο για σας να γνωρίζετε ότι οι
γονείς σας είναι ανύπαντροι. Αλλά δεν θα πρέπει να
υποφέρετε τόσο πολύ γι΄ αυτό. Το λάθος είναι δικό
τους και όχι δικό σας. Ο Θεός ποτέ δεν θα σας
κατηγορήσει γι΄ αυτό, κι εσείς δεν χρειάζεται να το
συζητήσετε µε κάποιον.
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Το µόνο που ο Θεός θέλει από σας τώρα είναι, να
εµπιστευτείτε το έλεός Του και να δεχτείτε την
σωτηρία που προσφέρει εν Χριστώ Ιησού, και να
παραδοθείτε τελείως στο θέληµά Του (Ρωµ. 6:4):
«Συνετάφηµεν λοιπόν µετ' αυτού διά του βαπτίσµατος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη
εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και ηµείς
περιπατήσωµεν εις νέαν ζωήν».
Στο σχολείο µια µαθήτρια µε ενοχλεί λέγοντας µου
διαρκώς γλυκόλογα. Οι γονείς µου µε συµβουλεύουν να συνεχίσω να είµαι ευγενικός µαζί της
και να της φέροµαι σαν χριστιανός ευγενικά.
Όµως πειραµατίστηκα ότι παρεξηγεί την ευγένειά
µου. Μπορείτε να µου υποδείξετε πώς να φέροµαι
απέναντί της µε χριστιανική συµπεριφορά;
Η κοπέλα αυτή σύµφωνα µε την περιγραφή σας
φαίνεται να έχει συµπτώµατα κάποιας σεξουαλικής
ανωµαλίας. Μπορεί να γίνει επικίνδυνη αν την
ενθαρρύνετε κατά κάποιο τρόπο. Αν γνωρίζετε το
πρόβληµά της, πρέπει να είστε προσεκτικός εις το
να αποφεύγετε κάθε είδους οικειότητες. Συγχρόνως
υπάρχει η δυνατότητα να µπορέσετε ίσως, να την
βοηθήσετε.
Συχνά οι χριστιανοί κάνουν το λάθος να πιστεύουν ότι ο µόνος τρόπος να βοηθήσουν κάποιον
πνευµατικά είναι να αναπτύξουν κάποια ιδιαίτερη
σχέση µαζί του. Ο Θεός όµως δεν µας κάλεσε να
δίνουµε την µαρτυρία µας µ΄ αυτόν τον τρόπο. Να
είσαι πολύ προσεκτικός, όσον αφορά την συµπεριφορά σου απέναντί της. Να είσαι ειλικρινής και
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σωστός ως χριστιανός, αλλά ποτέ µην υποκύψεις
στις απαιτήσεις της. Να θυµάσαι πάντα ότι εσύ δεν
θα µπορέσεις να την κερδίσεις στον Χριστό, αλλά ο
Χριστός µπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που εσύ δεν
µπορείς. Εµπιστέψου τελείως τον Ιησού.
Πιστεύετε ότι οι γονείς έχουν το δικαίωµα να
επιβάλλουν την πίστη τους στα παιδιά τους; Οι
γονείς µου, επαναλαµβάνουν συνεχώς ότι καθετί
που είναι καλό γι΄ αυτούς, είναι εξ΄ ίσου καλό και
για µένα.
Αλήθεια, η θρησκεία και πιο συγκεκριµένα η
πίστη στον αληθινό Θεό δεν πρέπει και δεν µπορεί
να επιβληθεί σε κανέναν και από κανέναν. Το χαρακτηριστικό της αληθινής θρησκείας είναι ότι
αυτή είναι εκούσια. Καθένας πρέπει να πάρει την
προσωπική του απόφαση, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί καταλλήλως.
Ο χριστιανισµός είναι ένα παράδειγµα όσον
αφορά τον σεβασµό στην ελευθερία του ατόµου. Οι
αλήθειες πρέπει να κατανοηθούν και να γίνουν
τρόπος ζωής στο άτοµο που τις πιστεύει.
Ίσως οι γονείς σας από υπερβολικό ζήλο να
χρησιµοποιούν µια λανθασµένη µέθοδο. Θα ήθελα
να σας συµβουλέψω να αρχίσετε να συγκρίνετε τις
απόψεις των γονέων σας µε την διδασκαλία της
Βίβλου. Κατόπιν πάρτε τις δικές σας αποφάσεις µε
την βοήθεια του Θεού. «Όσοι εδέχθησαν Αυτόν εις
αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού εις
τους πιστεύοντας εις το όνοµα Αυτού». Ετσι κανείς
γίνεται παιδί του Θεού.
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Ζω σε µια φοιτητική εστία και είµαι χριστιανός.
Συµβαίνουν πράγµατα µέσα σ΄ αυτή που θα ήθελα
ν΄ αλλάξω. Πώς µπορώ να το κάνω; Αισθάνοµαι
τόσο µόνος.
Ανοίξτε την Γραφή σας και διαβάστε τις θαυµαστές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι ήσαν µόνοι σ΄
ένα περιβάλλον το οποίον αρνείται τον Θεό και τις
εντολές Του. Παρ΄ όλα αυτά µε την βοήθεια του
ζωντανού Θεού και µε την παρουσία Του στην ζωή
τους, έδωσαν µια ένδοξη µαρτυρία γι΄ αυτό που ο
Θεός µπορεί να κάνει στην ζωή αυτών που τον
εµπιστεύονται.
Ο Ιωσήφ ζούσε σ΄ ένα πολύ αµαρτωλό και δόλιο
περιβάλλον στην Αίγυπτο. Η γυναίκα του κυρίου
του προσπάθησε να τον παρασύρει σε µια φρικτή
αµαρτία. Τον έριξαν στην φυλακή. ∆εν απογοητεύτηκε. Είχε κάθε λόγο να υποφέρει από κατάθλιψη.
Όµως ο Ιωσήφ εµπιστεύτηκε τον Θεό Του.
Εκζήτησε και εκτέλεσε το θέληµά Του. Μέχρι σήµερα ο Ιωσήφ είναι ένα λαµπρό παράδειγµα προς
µίµηση για την δύναµη του Θεού στις καρδιές
αυτών που τον πιστεύουν και τον εµπιστεύονται.
Ο ∆ανιήλ και οι φίλοι του είχαν µια µεγάλη δοκιµασία. Η πίστη τους δοκιµάστηκε. Έπρεπε να
διαλέξουν µεταξύ του Θεού του ουρανού και στις
διαταγές του Ναβουχοδονόσορα. Ο ∆ανιήλ και οι
σύντροφοί του αρνήθηκαν. Ο Θεός τίµησε την
πίστη τους.
Ο Μωϋσής αρνήθηκε την πολυτέλεια, αλλά συγχρόνως το άθλιο και άθεο περιβάλλον της Αιγυπτιακής αυλής και προτίµησε να ταλαιπωρείται µε
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τον λαό του. Ο Λωτ ζούσε στην πόλη των Σοδόµων
και είδε τον άσεµνο τρόπο ζωής της καταδικασµένης αυτής πόλης. Ο Θεός τον έσωσε, επειδή ο
Λωτ Τον εµπιστεύτηκε. Ο κάθε ένας απόστολος του
Κυρίου µας Ιησού σφράγισε την πίστη του µε την
αγία και αφιερωµένη ζωή του.
Μέχρι σήµερα η ιστορία της εκκλησίας είναι
γεµάτη από ανθρώπους του Θεού, των οποίων η µόνη φροντίδα και ο µοναδικός σκοπός της ζωής τους
ήταν να ζήσουν για τον Θεό και για την δόξα Του.
Φυσικά δεν γνωρίζω τα ιδιαίτερα που αντιµετωπίζετε στην φοιτητική εστία, όµως σας προτρέπω, προσεύχεστε καθηµερινά ο Θεός να σας δώσει
την αγάπη, υποµονή, σοφία και χάρη, ώστε να είστε
µια µαρτυρία γι΄ Αυτόν και να ζείτε όπως ένας
χριστιανός οφείλει να ζει. Η επιρροή που έχει στο
περιβάλλον του ένας χριστιανός που είναι πλήρως
αφιερωµένος στο θέληµα του Θεού και στην εκτέλεση αυτού, είναι τροµακτική.
Είµαι παιδί χωρισµένων συζύγων. Θα προτιµούσα
να ζω µε την µητέρα µου, η οποία είναι χριστιανή,
αλλά το δικαστήριο απεφάσισε ότι πρέπει να ζω
µε τον πατέρα µου. Ποτέ δεν θα διάλεγα αυτή την
δυνατότητα και δεν θέλω να ζω µαζί του, αλλά
δεν ξέρω τι να κάνω;
Έως ότου φθάσετε σε µια ορισµένη ηλικία
οφείλετε να προσαρµοσθείτε στην απόφαση του δικαστηρίου. Κάθε διαλυµένο σπίτι (οικογένεια) είναι
ένα ιδιαίτερο δράµα και µεγάλη δοκιµασία για τα
παιδιά. Η κατάστασή σας είναι κάθε άλλο παρά εύ69

κολη. Πολλοί νέοι αντιδρούν άσχηµα και επαναστατούν για να διασκεδάσουν την ατυχία τους
(δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται).
Αυτές όµως οι αντιδράσεις δεν βοηθούν κανένα.
Αφού δεν έχετε κάποια εναλλακτική λύση υποταχθείτε σ΄ αυτό που προβλέπει στην περίπτωσή
σας ο νόµος. Μην δηµιουργείτε επιπρόσθετα προβλήµατα στον πατέρα σας και στον εαυτό σας. ∆εν
αποκλείετε να είναι ο δρόµος του Θεού για σας, για
να µπορέσετε να δείξετε στον πατέρας σας τον
Ιησού Χριστό. Αγαπήστε τον όπως οφείλετε να τον
αγαπάτε. Ζήστε την ζωή του Ιησού, και µην
λησµονείτε ότι ο πατέρας σας χρειάζεται τον Ιησού.
Ακόµη και αν ο πατέρας σας δεν είναι χριστιανός, ο
Θεός σας παραγγέλλει να τον αγαπάτε, να τον
τιµάτε και να τον υπακούετε.
Πάνω απ΄ όλα να είσθε ικανοποιηµένη µ΄ αυτά
που έχετε, διότι ο Θεός µας λέει στον Λόγο Του:
«∆εν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω»
(Εβραίους 13:5).
Είµαι πολύ νέος, αλλά η πίστη µου στον Ιησού
είναι ειλικρινής. Οι γονείς µου δεν είναι χριστιανοί, και δεν µου επιτρέπουν να πηγαίνω στην
εκκλησία που θέλω. Προτιµούν να µε κρατούν στο
σπίτι. Μερικές φορές παραφέροµαι και στενοχωρούµαι γι΄ αυτό. Μήπως θα έπρεπε να τους
αγνοήσω και να πηγαίνω κρυφά;
Οι γονείς σου είναι αδικαιολόγητοι. Σου απαγορεύουν να πηγαίνεις στην εκκλησία όπου θα
βοηθηθείς να γίνεις ένας γιος για τον οποίον θα
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είναι περήφανοι. Ο διάβολος τους έχει τυφλώσει
τόσο, ώστε δεν µπορούν να δουν το µεγάλο λάθος
τους. «Εάν δε και είναι το ευαγγέλιον ηµών κεκαλυµµένον, εις τους απολλυµένους είναι κεκαλυµµένον, των οποίων απίστων όντων ο Θεός του
κόσµου τούτου ετύφλωσε τον νουν, διά να µη επιλάµψη εις αυτούς ο φωτισµός του ευαγγελίου της δόξης
του Χριστού, όστις είναι εικών του Θεού» (Β Κορινθίους 4: 3-4).
Μην απογοητεύεσαι ούτε πρέπει να χάσεις το
θάρρος σου. Οι γονείς σου χρειάζονται τις προσευχές σου και να παρατηρήσουν τον χριστιανικό
τρόπο που ζεις. Μερικές φορές οι γονείς οδηγούν τα
παιδιά τους στο Χριστό, αλλά πολλές φορές παιδιά
έχουν οδηγήσει τους γονείς τους στον σωτήρα.
Απαντώντας στην ερώτησή σου, θα σου έλεγα:
Εκµεταλλεύσου κάθε ευκαιρία που έχεις να ακούς
το ευαγγέλιο, µπορείς να ακούς το κήρυγµα και
από το ραδιόφωνο. ∆ιάβαζε την Γραφή σου, και
χριστιανική φιλολογία. Στο σπίτι σου να είσαι ένα
παράδειγµα χριστιανού, να είσαι υπάκουος ακόµη
και αν οι γονείς σου συµπεριφέρονται τόσο παράλογα.
Κεφάλαιο 5
Τι θα έπρεπε να ξέρουν οι γονείς.
Ο 16χρονος γιος µας είναι ένας τέλειος αντάρτης
και φοβούµαστε ότι θα εξελιχθεί σε ένα µεγάλο
πρόβληµα. Ο άνδρας µου κι΄ εγώ εργαζόµαστε.
Μπορείτε να µας υποδείξετε κάποιο ίδρυµα που
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θα µπορούσαµε να τον στείλουµε για να µπει στο
σωστό δρόµο;
∆εν υπάρχει τίποτε το οποίο µπορεί να αντικαταστήσει την οικογένεια για έναν νέο 16 ετών.
Προς το παρόν υπάρχουν πολλοί, κατά τα άλλα
ευγενικοί νέοι, που επαναστατούν εναντίον εργαζόµενων γονέων που τους παραµελούν λόγω
έλλειψης χρόνου. Χρειάζονται την θαλπωρή και την
ασφάλεια ενός σπιτιού στο οποίον να νιώθουν την
αγάπη των γονέων. Έχουν την ανάγκη µιας σωστής
οικογένειας η οποία θα τους προετοιµάσει να
αναλάβουν τις κοινωνικές υποχρεώσεις τους σαν
ενήλικες αργότερα. Θα ήταν πολύ καλλίτερο για
σας να κανονίσετε έτσι τα έσοδά σας, να ζείτε
ενδεχοµένως µε λιγότερη πολυτέλεια ώστε να σας
µείνει ο απαραίτητος χρόνος που ο νεαρός γιος σας
χρειάζεται. Σε λίγο θα εγκαταλείψει το σπίτι. Τότε
θα λυπάστε, γιατί παραλείψατε να του δώσετε αυτό
που είχε ανάγκη όσο ήταν κοντά σας και για το
οποίο δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο.
∆ιδάξτε το παιδί σας τα χαρακτηριστικά ενός
καλού χαρακτήρα. ∆ιδάξετε το τις αιώνες αξίες.
Βοηθήστε το να βρει τον δρόµο του Θεού. Ας είναι
η ζωή σας ένα φωτεινό παράδειγµα χριστιανικής
πορείας. Αν κάνετε όλα αυτά, το πρόβληµά σας θα
λυθεί. Να θυµάστε πάντα ότι δεν υπάρχει τίποτε
που να µπορεί να αντικαταστήσει την αγάπη.
Η 13χρονη κόρη µας έχει αρχίσει να λέει ψέµατα,
σε τέτοιο βαθµό, που σταµάτησα πλέον να την
πιστεύω. Άρχισε να καπνίζει κι έχασε όλους τους
φίλους της. Εντούτοις οι βαθµοί της είναι πολύ
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καλοί και παρακολουθεί το κατηχητικό σχολείο
και τα προγράµµατα της εκκλησίας. Μπορείτε να
µε βοηθήσετε;
Μπορώ να καταλάβω τις ανησυχίες σας όσον
αφορά την συµπεριφορά της κόρης σας. Βρίσκεται
στην αρχή της δύσκολης ηλικίας που δεν είναι παιδί
ούτε ενήλικας. Στην επιθυµία της να µεγαλώσει
υιοθέτησε µερικά όχι και τόσο αξιοθαύµαστα
χαρακτηριστικά της ενήλικης ηλικίας. Σ΄ αυτήν την
κατάσταση που βρίσκεται το παιδί σας, χρειάζεται
τόση αγάπη και κατανόηση όσο ποτέ στην ζωή της.
Βεβαιωθείτε ότι είστε ένα φωτεινό παράδειγµα
και πρότυπο για αυτήν. Θα ήταν σοφό και φρόνιµο
εκ µέρους σας να συζητήσετε όλα αυτά µαζί της.
Και αν σε κάποιο σηµείο έχετε φταίξει απέναντι
της, να είστε ειλικρινής, να οµολογήσετε το λάθος
σας και να την παρακαλέσετε να σας συγχωρήσει.
Μην αναφέρετε ποτέ αν κάποτε είχε οµολογήσει
τον Ιησού ως σωτήρα της ή να την κατηγορήσετε
αν δεν το έχει κάνει ακόµη. Βρίσκεται στην ηλικία
που χρειάζεται την δύναµη που έρχεται από µια
ζωντανή πίστη. Πολλά παιδιά παραπλανόνται σ΄
αυτήν την ηλικία. Και είναι η ιδανική ηλικία να
καλέσουν τον Ιησού Χριστό στην ζωή τους.
Συµβουλέψτε την κόρη σας να κάνει αυτό το
σοβαρό βήµα και αν έχετε αποτύχει σαν χριστιανοί
θα ήταν θαυµαστό να αρχίσετε µαζί µε την κόρη
σας µια καινούργια ζωή.
Είµαι µητέρα δύο αγοριών, των οποίων σχεδόν η
µεγαλύτερη ευχαρίστηση είναι να κοιτούν τηλεό73

ραση. ∆υστυχώς παρακολουθούν περισσότερο απ΄
ό,τι επιτρέπεται έργα βίας. Τι µπορούµε να κάνουµε για να περιορίσουµε, τουλάχιστον, αυτό το
πάθος;
Να είσθε βέβαιη ότι οι παραγωγοί των προγραµµάτων της τηλεόρασης δεν ασχολούνται να επιβάλλουν κάποια από τα προγράµµατα στο κοινό.
Θέλουν να προσελκύσουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό στα προγράµµατά τους. Με άλλα
λόγια, παρουσιάζουν ακριβώς αυτό που το κοινό
απαιτεί. Όταν το κοινό επιθυµεί να βλέπει έργα
βίας, θα δείχνουν φυσικά έργα βίας.
Μπορείτε να ενώσετε την φωνή σας µε άλλους
γονείς που σκέπτονται όπως εσείς και να διαµαρτυρηθείτε στον αρµόδιο σταθµό. Επίσης µπορείτε
να διαλέγετε προγράµµατα µε όσο τον δυνατόν καλό περιεχόµενο. Είναι καιρός να ακουστεί η φωνή
των χριστιανών επί του σοβαρού αυτού θέµατος. Ο
Ιησούς είπε, «είσθε το άλας της γης». Μ΄ αυτό
εννοούσε φυσικά ότι πρέπει να επηρεάσουµε την
κοινωνία όσο περισσότερο µπορούµε. Επίσης είπε,
«Εσείς είσθε το φως του κόσµου». Και ως τέτοιοι
έχουµε την από του Θεού δοθείσα ευθύνη να
φωτίζουµε κάθε θέµα κοινωνικό και να δίνουµε
µαρτυρία της προσωπικής πίστης µας.
Έτσι λοιπόν οφείλετε να βοηθήσετε τα παιδιά
σας να µάθουν να εκλέγουν τα προγράµµατα στην
τηλεόραση. Υπάρχουν πολλά προγράµµατα που δεν
θα επιτρέψουµε στα παιδιά µας να τα δουν. Στο
σπίτι µας περιορίζουµε τα θεάµατα σε ένα µέχρι
δύο προγράµµατα ηµερησίως, και αυτά υπό την
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επίβλεψή µας, φυσικά, ώστε τα παιδιά µας να µην
βλέπουν ανεξέλεγκτα ό,τι παρουσιάζουν οι στθµοί.
Η κόρη µου σκοπεύει να παντρευτεί ένα νέο ο
οποίος δεν είναι χριστιανός. Αισθάνοµαι ότι πρέπει να εµποδίσω αυτόν τον γάµο. Αλλά δεν ξέρω
πώς και τι να κάνω; Να της δείξω τα εδάφια από
την Γραφή που απαγορεύουν τέτοιου είδους
γάµους;
∆εν είναι λίγο αργά να διδάξετε την κόρη σας
κάτι τέτοιο; Φοβούµαι ότι δεν µπορείτε πλέον να
επιτύχετε πολλά. Θα έπρεπε να τις διδάξετε τις
αρχές της Βίβλου επί του θέµατος πριν ακόµη αρχίσει να σκέπτεται να παντρευτεί, ώστε να είναι σε
θέση να πάρει την σωστή απόφαση.
Η Βίβλος µας διδάσκει στην Β΄επιστολή προς
Κορινθίους (6: 14-15): «Μη οµοζυγείτε µε τους
απίστους, διότι τίνα µετοχήν έχει η δικαιοσύνη µε την
ανοµίαν, τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος.
Τινα δε συµφωνίαν ο Χριστός µε τον Βελίαλ.... »;
Εάν είχατε εκπληρώσει το καθήκον σας όταν η
κόρη σας ήταν στην κατάλληλη ηλικία, δεν θα αντιµετωπίζατε σήµερα τέτοιου είδους προβλήµατα.
Υπάρχουν θέµατα στην ζωή που δεν µπορούµε
να τα διορθώσουµε πλέον, επειδή απλώς έχουν
συµβεί. Αν και ο Ιησούς συγχωρεί κάθε αµαρτία,
πολύ συχνά πρέπει να ζούµε µε τα προβλήµατα που
απερίσκεπτα δηµιουργήσαµε.
Ακόµη, σας συµβουλεύω να έχετε µια συζήτηση
µε την κόρη σας και να προσευχηθείτε µαζί της.
Πέστε στον Θεό τις ανησυχίες σας.
75

Είµαι χήρος και έχω δυο κόρες στην εφηβεία. ∆εν
είναι άτακτες, αλλά είµαι ενεργό µέρος στην
εκκλησία και πιστεύω ότι οι χριστιανοί οφείλουν
να µην έχουν τίποτε κοινό µε το πνεύµα του
κόσµου. Οι κόρες µου όµως είναι λίγο επηρεασµένες απ΄ αυτό το κοσµικό πνεύµα και σε
µερικά σηµεία έχουν πλήρη προσαρµογή. Τι να
κάνω;
Έχετε ξεχωρίσει τον εαυτόν σας από τον κόσµο ή
έχετε πάρει αρνητική θέση στις απόψεις του κόσµου που είναι αντίθετες στις Βιβλικές αλήθειες;
∆εν θέλω να ακουσθεί σκληρό αυτό που θα σας πω,
όµως πιστεύω ότι το πρόβληµα είναι δικό σας. Να
είστε βέβαιος ότι ο διαχωρισµός για τον οποίον
µιλάτε είναι το πρόβληµα πολλών χριστιανών.
Μερικοί από τους πλέον µη ελκυστικούς χριστιανούς στον κόσµο, κτίζουν ένα φράχτη από µια
σειρά απαγορευτικών ταµπελών γύρω τους και
κρατούν τους περισσότερους ανθρώπους έξω απ΄
αυτόν τον φράχτη.
Μην ξεχνάτε ότι οι έφηβοι είναι όλο ζωή και
χρειάζονται να περνούν ευχάριστες ώρες. Να είσθε
βέβαιος ότι ο προβαλλόµενος από σας χριστιανισµός του σκυθρωπού ανθρώπου και των απείρων
«µη» δεν ελκύει τις κόρες σας. ∆εν εννοώ, φυσικά
µ΄ αυτό, ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγµατα που ο
χριστιανός δεν πρέπει να κάνει. Οι δέκα εντολές
αναφέρονται σε ορισµένες αµαρτίες.Είναι πολύ εύκολο για τα ώριµα άτοµα να επεκτείνουν τις απαγορεύσεις σε θέµατα που στην ουσία δεν είναι
αµαρτία.
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Έχω στο γραφείο µου ένα γράµµα από έναν νέο
που του αρέσει το άθληµα της πάλης. Η µητέρα του
ισχυρίζεται ότι είναι επικίνδυνο και δεν αρµόζει σ΄
ένα χριστιανό. Κάνει το λάθος να συγχέει την σωµατική άσκηση µε τις αµαρτωλές επιθυµίες.
Αποφύγετε παρακαλώ τέτοιου είδους αντιδράσεις.
Η χριστιανική ζωή, είναι ζωή χαράς και ευτυχίας.
Τα αυστηρά πρόσωπα δεν αρµόζουν στα παιδιά του
Θεού. Προσεύχεστε καθηµερινώς για την οδηγία
του Αγίου Πνεύµατος στην υπηρεσία σας ως πατέρας που αγαπά τον Θεό και ζητά την δόξα Του.
Κεφάλαιο 6
Η συµπεριφορά µας στα ενηλικιωµένα παιδιά.
Πριν λίγο καιρό απογοητεύθηκα κυριολεκτικά,
όταν συνειδητοποίησα ότι η κόρη µου δεν µε
εµπιστεύεται. Φανταστείτε ότι ετοιµάζεται για
γάµο και εγώ δεν έχω ιδέα. Οφείλω να απαιτήσω
απ΄ αυτήν να συζητά τα θέµατά της µαζί µου ή θα
πρέπει να περιµένω;
Εάν έχετε οριστικά χάσει την εµπιστοσύνη της
κόρης σας είναι σχεδόν πολύ αργά να την ξανακερδίσετε. Τώρα είναι ενηλικιωµένη. Μήπως χάσατε την πολύτιµη ευκαιρία όταν ήταν παιδί; Μήπως δεν λαµβάνατε σοβαρά υπ όψιν τα προβλήµατά της; Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος που οδηγεί
τους νέους να παύουν να εµπιστεύονται τους γονείς
τους. Κατά πάσα πιθανότητα δεν δείξατε ενδιαφέρον για την αγάπη της στον άνδρα που σκέπτεται να
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παντρευτεί, ο οποίος δεν είναι πλέον ο νεαρούλης
αλλά ένας ώριµος άνδρας. Αν φροντίσετε να της
αποδείξετε ότι σας ενδιαφέρουν άµεσα τα προβλήµατα και οι επιδιώξεις της, χωρίς κρίσεις και
κατακρίσεις, πιστεύω ότι θα έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε την αγάπη και την εµπιστοσύνη
της.
Είναι πολύ αργά να καθοδηγήσετε την κόρη σας,
που είναι τώρα µια νέα γυναίκα, σε µια σωστή απόφαση σχετικά µε τον γάµο. Αυτό θα έπρεπε να το
είχατε κάνει πολύ ενωρίτερα. Να θυµάστε πάντα ότι
στις συχνές αποτυχίες µας ως άνθρωποι αδύναµοι,
µπορούµε σε κάθε στιγµή και περίπτωση στην ζωή
µας, να προσευχόµαστε στον Κύριο για ειδική
σοφία και κατανόηση. Ο Θεός δεν αδιαφορεί για τα
προβλήµατά σας και όταν επιθυµείτε ό,τι γίνεται να
γίνεται για την δόξα Του, τότε µπορεί να
συγχωρήσει τα λάθη σας σαν µην τα είχατε κάνει
ποτέ.
Έχουµε µία κόρη που ερωτεύθηκε κάποιον, ο
οποίος προέρχεται από κατώτερη κοινωνική τάξη
και επιµένει να τον παντρευτεί. Οι καρδιές µας θα
ραγίσουν πραγµατικά αν παντρευτεί κάποιον κατώτερης τάξης από αυτήν. Μπορείτε να µας
συµβουλεύσετε τι να κάνουµε;
Μπορώ να σας υπενθυµίσω ότι υπάρχουν δύο
πράγµατα τα οποία οι γονείς δεν µπορούν να ελέγξουν, ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν ήδη συµβεί.
Μπορούµε να ασκήσουµε ελάχιστο έλεγχο στα
αισθήµατα των παιδιών µας πρώτον, και δεύτερον
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να τους υποδείξουµε ποιον να ερωτευθούν. Μπορώ
να κατανοήσω την απογοήτευσή σας, αλλά ας εξετάσουµε πιο προσεκτικά την ερώτησή σας και να
δούµε µήπως βιάζεστε να βγάλετε συµπεράσµατα.
Κατ΄ αρχήν τι εννοείτε όταν λέτε «άτοµο κατώτερης κοινωνικής τάξης»; Εννοείτε ότι βρίσκεται σε
λανθασµένο δρόµο; Λυπάσθε γι΄ αυτήν την σχέση
για την κοινωνική του τάξη µόνο; Παρά πολύ συχνά
ακόµη πρίγκιπες και βασιλείς παντρεύονται κοινούς
θνητούς. Ο πρίγκιπας της βασιλικής οικογένειας
της Ιαπωνίας παντρεύτηκε την κόρη ενός εµπόρου
και όλοι φάνηκαν να είναι χαρούµενοι γι΄ αυτό.
Νοµίζω ότι σας απασχολεί περισσότερο η
κοινωνική θέση της κόρης σας, παρά το γεγονός αν
ο µελλοντικός σύζυγος της είναι χριστιανός ή αν
έχει καλό χαρακτήρα. Ξέρετε πόσες φορές οι νέοι
από υψηλή κοινωνία εξελίχθηκαν σε απαίσιους συζύγους;
Από την άλλη πλευρά, η κόρη σας είναι πολύ
µικρή να σκέπτεται για γάµο. Βοηθήστε την να καταλάβει ότι πρέπει να περιµένει τουλάχιστον δύο
χρόνια. Το διάστηµα αυτό της αναµονής µπορεί να
αποδειχθεί ευεργετικό γι΄ αυτήν, αλλά και για σας.
Η κόρη µου παντρεύτηκε κάποιον που ποτέ δε
συµπάθησα. Επόµενη φυσικά συνέπεια είναι να µη
θέλει ούτε αυτός να µε δει στα µάτια του. Τι µπορεί να συµβεί σε µια τέτοια κατάσταση;
Αυτός ο νέος είτε το θέλετε είτε όχι, είναι ο γαµπρός σας. Πρέπει να τον δεχθείτε ως τον σύζυγο της
κόρης σας. Η εκλογή ήταν της κόρης σας, κι αν την
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αγαπάτε, πρέπει να την αποδεχθείτε, αλλιώς θα
χάσετε κάθε επαφή µαζί της. Κρατήστε για τον
εαυτόν σας όλες τις προκαταλήψεις που έχετε εναντίον του. Προσεύχεστε να κάνουν µια ευτυχισµένη
οικογένεια. Βοηθήστε τους όπου µπορείτε. Αν
δεχτείτε τον Ιησού Χριστό και οδηγήσετε και το
νέο ζευγάρι σ΄ Αυτόν, τότε ο αντιπαθητικός άνδρας
της κόρης σας µπορεί να γίνει ο πιο συµπαθητικός
και ο πιο καλός γαµπρός για σας.
Ο άνδρας µου και εγώ είµαστε χριστιανοί για πολλά χρόνια. Έχουµε µια κόρη πάνω από 30 η οποία
εξακολουθεί να µένει ακόµη µαζί µας. Μας βοηθάει όπου µπορεί, αλλά δεν έχει καθόλου σχέδια
για το µέλλον της. Ποια είναι η ευθύνη µας
απέναντί της;
Ίσως δεν έµαθε ότι κάποτε πρέπει να αναλάβουµε
τον ρόλο του ενήλικου και να αντιµετωπίσουµε τις
ευθύνες µας. Αναµφισβήτητα η χριστιανική φροντίδα σας γι΄ αυτήν και η ευγένειά σας της ήταν
αρκετά. Σε µερικά όµως σηµεία της διαπαιδαγώγησης αποτύχατε. Νοµίζω ότι µια συζήτηση µαζί της
θα ήταν απαραίτητη. Πέστε στην κόρη σας ότι έχετε εκπληρώσει το καθήκον σας απέναντί της , στο
να την προετοιµάσετε να αντιµετωπίσει την ζωή της
µε όλες τις δυσκολίες και απαιτήσεις της. Πρέπει να
αποφασίσει να αναλάβει τις ευθύνες της µόνη της
µε την βοήθεια του Θεού. Το πρόβληµά της είναι η
έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αν µπορείτε, τονώστε
την σ΄ αυτό το σηµείο, λέγοντάς της ότι ο Θεός την
έχει προικίσει µε χαρίσµατα και κάτω από την
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οδηγία Του και πρόνοιά Του θα µπορέσει να κερδίσει πολλές µάχες αυτής της ζωής.
Όσο πιο αργά αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί
από σας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι γι΄ αυτήν. Εδώ
ταιριάζει η παροιµία: «το γοργόν και χάρην έχει».
Μια εύκολη µεταβατική λύση θα ήταν να βρει
απασχόληση µακριά από το πατρικό της σπίτι, ώστε
να πρέπει τελείως µόνη να αποφασίζει ή να µην
αποφασίζει. Ίσως να την απασχολεί η σκέψη, τι θα
κάνετε χωρίς αυτήν. Βεβαιώστε την κόρη σας ότι
µπορείτε να τα καταφέρετε, χωρίς την βοήθειά της.
Έχω δυο παντρεµένους γιους. Μια από τις νύφες
µου έχει το «χάρισµα» της παθολογικής ζήλιας.
Απαγορεύει τον γιο µου να µας επισκέπτεται και
σπάνια επιτρέπει να δούµε το παιδί τους. Αυτή η
κατάσταση µας λυπεί υπερβολικά. Τι µπορούµε να
κάνουµε;
Η λύση αυτής της δυσάρεστης κατάστασης είναι
στα χέρια του γιου σας. Κατά την γνώµη µου θα
έπρεπε να εµποδίσει από την αρχή την γυναίκα του
να του υπαγορεύει τι να κάνει, σ΄ αυτό το σηµείο η
Βίβλος µας διδάσκει ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή
της γυναίκας και η γυναίκα θα πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα (Εφεσίους 5: 22-23).
Στην περίπτωση του γιου σας και της νύφης σας
νοµίζω ότι οι ρόλοι αντεστράφησαν. Είναι κρίµα
που ο γιος σας παντρεύτηκε µια τόσο ακοινώνητη
γυναίκα. Τώρα όµως δεν µπορεί να αλλάξει τίποτε.
Το µόνο που µπορείτε να κάνετε είναι να γνωστοποιήσετε στο γιο σας πόσο σας επιβαρύνει αυτή η
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κατάσταση και να τον πιέσετε να αναλάβει την
εξουσία στην οικογένειά του. Φυσικά δεν θέλω να
πιστεύω ότι θα επιθυµούσατε να έχει το ζευγάρι κάποια κρίση. Μπορεί ο γιος σας να είναι ευτυχισµένος µαζί της και να είναι µια καλή µητέρα.
Κάθε φορά που σας παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία δείξετε στην νύφη σας όση ευγένεια και
συµπάθεια µπορεί µια πεθερά να διαθέσει. Κάντε
την να αισθανθεί ότι δεν σκοπεύετε, σε καµιά
περίπτωση, να κερδίσετε τον άνδρα της και το παιδί
της εναντίον της και προσέξτε µήπως το πνεύµα της
ζήλιας καταστρέψει την δική σας ζωή.
Προσεύχεστε η αγάπη του Θεού να γκρεµίσει το
φράγµα που σας χωρίζει και να αγαπήσετε όλοι τον
Θεό και ο ένας τον άλλο.
Είµαι χήρα και µητέρα 7 παιδιών. Η κόρη µου
παντρεύτηκε κάποιον, ο οποίος έχει ήδη παντρευτεί 3 φορές. Έχω το συναίσθηµα ότι µε ανοιχτά τα
µάτια βαδίζει µέσα στην αµαρτία. Μπορώ να τον
δεχτώ στο σπίτι µου και κυρίως στην καρδιά µου
και στην οικογένειά µου; Πως µπορώ να το κάνω
αυτό;
∆εν αναφέρετε καθόλου τις συνθήκες των προηγούµενων γάµων του. Όµως γεγονός είναι ότι είναι
χωρισµένος. Τρία σηµεία θα ήθελα να θίξω σχετικώς µε αυτή την κατάσταση:
Πρώτον: Οι κύβοι ερίφθησαν. Η κόρη σας είναι τώρα παντρεµένη µ΄ αυτό το άτοµο. Ό,τι και αν
κάνετε δεν θα µπορέσετε ν΄ αλλάξετε την πραγµατικότητα. Ίσως δεν είχατε αυτά τα όνειρα για το
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παιδί σας, αλλά δυστυχώς εµείς οι γονείς δεν µπορούµε να σχεδιάσουµε τις ζωές των παιδιών µας.
∆εύτερο. Είναι πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός να
µην έχει γνωρίσει κάποιον ζωντανό χριστιανό στην
ζωή του. Πρέπει να του δώσετε την ευκαιρία να το
κάνει και υπάρχει η πιθανότητα να µπορέσετε να
τον οδηγήσετε στον Χριστό. Ίσως να έχει υποφέρει
πολύ από τους προηγούµενους γάµους του και έχει
την ανάγκη της συγχωρητικότητας και της δύναµης
που µόνο ο Χριστός µπορεί να δώσει.
Τρίτον: ∆εν είναι χριστιανικό να αποφεύγετε
αµαρτωλούς. Ο Ιησούς έφαγε µε αµαρτωλούς.
Εµείς είµαστε καλύτεροι από τον Ιησού ώστε να
τους αποφεύγουµε; Σε κάθε περίπτωση, συµπεριφερθείτε ευγενικά, χριστιανικά και βοηθήστε την
κόρη σας να χτίσει ένα χριστιανικό σπίτι.
Είµαι µια πιστή χήρα. Ο γιος µου τελειώνει την
χειρουργική και θέλει να δουλέψει ως ιεραπόστολος. Θα πρέπει να τον εµποδίσω από του να
χάσει το χρόνο του και τα χαρίσµατά του;
Θα πρέπει να είσθε ευγνώµων στον Θεό, που ο
γιος σας άκουσε την κλήση του Θεού για τον ιεραποστολικό αγρό. Όχι µόνον δεν θα χάσει τα χαρίσµατά του, όπως φοβάσθε, αλλά θα τα χρησιµοποιήσει περισσότερο απ΄ ό,τι στην χώρα του.
Είχα το προνόµιο να επισκεφθώ πολλές ιεραποστολές και διαπίστωσα ότι οι ιεραπόστολοι είναι
οι καλλίτεροι πρέσβεις της Αµερικής. Το σηµαντικότερο είναι ότι οι χριστιανοί ιεραπόστολοι φέρνουν την καλή αγγελία της αγάπης και της χάρης
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του Θεού σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.
Ο Ιησούς είπε: «Όποιος χάσει την ζωή του, αυτός
θα την βρει». Μ΄ αυτό εννοεί ότι όποιος ξοδέψει
την ζωή του για τον εαυτό του, είναι χαµένος
χρόνος ενώ όταν κάποιος ξοδέψει την ζωή του για
τους άλλους, έζησε σύµφωνα µε το θέληµα του
Θεού.
∆ιαπιστώνω ότι ο χωρισµός από τον γιο σας
σηµαίνει για σας απώλεια. Σας παρακαλώ να σκεφθείτε άλλη µια φορά, ότι ο γιος σας καλείται να
βοηθήσει αβοήθητους ανθρώπους και κυρίως να πει
σε χαµένους αµαρτωλούς ότι ο Ιησούς σώζει από
την αµαρτία και τον θάνατο. ∆εν θα κάνει ίσως
κάποια περιουσία, αλλά δυστυχισµένοι και απελπισµένοι θα ακούσουν για την µοναδική ελπίδα
κάθε ανθρώπου που είναι ο Ιησούς Χριστός.
Κάποτε συνάντησα έναν ιεραπόστολο που ζούσε
κάτω από πολύ άθλιες συνθήκες. Όµως δεν γνώρισα
ποτέ ευτυχέστερο άνθρωπο. Έκανε στην ζωή του το
θέληµα του Θεού και ο Θεός τον χρησιµοποίησε να
κερδίσει ψυχές στον Χριστό. Αυτή είναι η µεγαλύτερη χαρά που ένας άνθρωπος µπορεί να έχει σ΄
αυτόν τον κόσµο.
Κεφάλαιο 7
Λύσεις των επαγγελµατικών προβληµάτων.
Είναι σωστό να λέµε την αλήθεια ακόµη κι΄ αν
είµαστε βέβαιοι ότι θα πληγώσει; Εάν πω την
αλήθεια σχετικώς µε τις υποθέσεις της δουλειάς
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µου, η οικογενειακή µου ευτυχία θα µεταβληθεί σε
οικογενειακή καταστροφή.
Θα απαντήσω στην ερώτησή σας βλέποντας το
θέµα σας από µια άλλη πλευρά. Το να ζει κάποιος
µέσα στο ψέµα δεν είναι έντιµο. Η έλλειψη της
αλήθειας είναι πάντα καταστρεπτική. Ο Θεός ποτέ
δεν θα συµφωνήσει µε το ψέµα και η συνείδησή
σας αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να σας ενοχλεί. ∆εν
έχω ακούσει µέχρι αυτή την στιγµή ποτέ ότι
κάποιος κατέστρεψε την οικογένειά του, επειδή
ήταν ιδιαίτερα ειλικρινής.
Φυσικά δεν είναι πάντα σοφό να κάνει κανείς
δηλώσεις δηµοσίως σε ότι αφορά τις ιδιωτικές του
υποθέσεις, αλλά να κρύβει κάποιος την αλήθεια
από ανθρώπους που είναι άµεσα ενδιαφερόµενοι,
όπως είναι η οικογένεια, αυτό είναι λάθος.
Πιστεύω να το καταλαβαίνετε και ο ίδιος διότι αν
ήσασταν πεπεισµένος για τις ενέργειες σας, ποτέ
δεν θα κάνατε αυτή την ερώτηση.
Εργάζοµαι κάπου σαν λογιστής και ξέρω πολύ καλά για τις απάτες που γίνονται από αυτούς που
εργάζονται στην εταιρεία. Φυσικά προσωπικά δεν
είµαι αναµεµιγµένος σ΄ αυτήν την υπόθεση, όµως
πως µπορώ να σιωπώ όταν ξέρω ότι αυτή η
κατάσταση συνεχίζεται;
Πριν λίγο ο αµερικανικός λαός πληροφορήθηκε
για την µεγαλύτερη απάτη της ιστορίας. Πρόκειται
για τις καθηµερινές απάτες που γίνονταν από άτοµα
που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες οι οποίες
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εκµεταλλεύονταν κάθε νόµιµο τρόπο για να αυξήσουν το εισόδηµά τους εις βάρος της εταιρείας. Αν
αυτοί οι άνθρωποι έκαναν µια ληστρική επίθεση σε
µια τράπεζα ή κατάστηµα, είµαι βέβαιος ότι δεν θα
θεωρούσατε αυτή την ενέργεια ως µια πράξη
αξιοπρεπούς πολίτου.
∆ιαβάστε Αβδίου: 10-11. «∆ιά την αδικίαν την
προς τον αδελφόν σου Ιακώβ θέλει σε καλύψει
αισχύνη και θέλεις εκκοπή διαπαντός. Εν τη ηµέρα
καθ' ην ίστασο απέναντι, τη ηµέρα καθ' ην οι
αλλογενείς έφεραν εις αιχµαλωσίαν το στράτευµα
αυτού και οι αλλότριοι εισήλθον εις τας πύλας αυτού
και έβαλον κλήρους επί την Ιερουσαλήµ, έσο και συ
ως εις εξ αυτών».
Σ΄ αυτό το σηµείο ο Θεός ενοχοποιεί έναν λαό ο
οποίος γνωρίζοντας την αδικία προς τον Ιακώβ
ήσαν παρατηρητές και δεν διαµαρτυρήθηκαν για το
κακό που ελάµβανε χώρα. Έχετε ευθύνη, πρέπει να
κάνετε το καθήκον σας και να µη συνεχίζετε να
καλύπτετε τέτοιες απάτες εις βάρος της εταιρείας
που δουλεύετε.
Επιτρέπεται ένας χριστιανός να είναι µέλος κάποιας εργατικής οργανώσεως; Κάποιος µε συµβούλεψε να µην το κάνω, όµως µ΄ αυτό τον τρόπο
θα συνεχίσω να παραµένω άνεργος.
Η Βίβλος µας προτρέπει να µην οµοζυγούµε µε
τους απίστους. Φυσικά εννοεί τέτοιου είδους ζυγό
που µας πιέζει να συµφωνούµε και να παίρνουµε
µέρος σε διάφορες απάτες που σχεδόν όλοι οι άπιστοι κάνουν για να πάει µπροστά η δουλειά τους.
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Μια εµπορικής φύσεως συνεργασία δεν είναι
κακό. Στην πραγµατικότητα τα εργατικά σωµατεία
έχουν πολλά καλά αποτελέσµατα σε εργατικά
προβλήµατα. Στις µέρες µας λίγα απ΄ αυτά τα σωµατεία έχουν κακούς και άδικους ανθρώπους σε
υπεύθυνη θέση οι οποίοι δυσφήµησαν αυτές τις
οργανώσεις.
Σήµερα πολλοί χριστιανοί είναι σε τέτοιες θέσεις
κλειδιά και αποφεύγονται τέτοιες ατιµίες. Πάρετε
µια υγιή θέση σ΄ αυτό το θέµα, αποφύγετε κάθε είδος συµβιβασµού ή συµµετοχή σε κάθε παρανοµία.
Παραδοθείτε τελείως στον Ιησού Χριστό και
γίνετε ένας άνθρωπος που µαρτυρεί τις χριστιανικές
αρετές στο περιβάλλον του. Να θυµάστε αυτό που
είπε ο Ιησούς: «Σεις είσθε το άλας της γης». Το µοναδικό καθήκον του χριστιανού είναι να κατακτήσει
τον κόσµο για τον Χριστό.
Είµαι χριστιανός και προσπαθώ να ζω σύµφωνα
µε το θέληµα του Θεού. ∆ουλεύω σε κάποιο γραφείο όπου χιουµοριστικές ιστορίες, και συζητήσεις
σεξουαλικού περιεχοµένου είναι της µόδας. Πως
µπορώ να αντιµετωπίσω την κατάσταση χωρίς να
δώσω την εντύπωση του σεµνότυφου;
Ένας χριστιανός βιοµήχανος από την Florida
αντιµετωπίζει παρόµοιο πρόβληµα, γράφει ότι βρήκε έναν αποτελεσµατικό τρόπο να λύσει το πρόβληµα. Μου είπε ότι τοποθετεί επάνω στο γραφείο
του µια Καινή ∆ιαθήκη, η οποία είναι ορατή από
τον καθένα. ∆ιηγείται ότι µέχρι τώρα κανένας δεν
αγνόησε τον «σιωπηλό µάρτυρα» ο οποίος υπενθύ87

µιζε στον καθένα τον χώρο στον οποίον ευρίσκετο.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επαναφέρουµε στην
τάξη όσους ξεπερνούν τα όρια χωρίς να καταφεύγουµε στην αγένεια. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι
αντιλαµβάνονται αµέσως ποιον έχουν απέναντί
τους, και συγχρόνως ο τρόπος της ζωής µας τους
υπαγορεύει την συµπεριφορά τους απέναντί µας.
Έτσι λοιπόν βεβαιωθείτε ότι η συµπεριφορά σας
και ο τρόπος ζωής σας είναι τέτοιος που εµπνέει
σεβασµό.
Ο Woodrow Wilson* διηγήθηκε την ιστορία κάποιου που χρησιµοποιούσε βρώµικη φρασεολογία
παρουσία του πατέρα του, ο οποίος ήταν κήρυκας
του ευαγγελίου.«Σας ζητώ συγνώµη» είπε ο άνθρωπος µε το απρεπές λεξιλόγιο στον πατέρα του
προέδρου. «Μα κύριέ µου δεν προσβάλλατε εµένα»
απήντησε ο ιεροκήρυκας. Κάθε βρώµικη φρασεολογία είναι ύβρις στο πρόσωπο του Ιησού, και
µόνον το όνοµα του Ιησού είναι αυτό που βασικά
θίγεται και προσβάλλεται.
* Πρόεδρος των Η.Π.Α.
Είµαι µαθητευόµενη νοσοκόµα σε ένα µεγάλο νοσοκοµείο. Οι περισσότεροι γιατροί συµπεριφέρονται µε σεβασµό και υπόληψη, αλλά ένας από
τους πλέον φηµισµένους χειρούργους βρίζει και
κάνει χυδαία αστεία µε τις αδελφές µε τις οποίες
συνεργάζεται. Είµαι χριστιανή και θέλω να
υποφέρω όλα για την χάρη του Ιησού, όµως αυτό
ξεπερνά κάθε επιτρεπτό όριο.
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Μπορείτε να κάνετε αρκετά για να σταµατήστε
το κακό. Μπορείτε, παραδείγµατος χάρη, να έχετε
µια συνοµιλία µε τον συγκεκριµένο γιατρό, µαζί µε
µια συνάδελφό σας. Ρωτήστε τον αν θα ήθελε η
κόρη του να αντιµετωπίζει την ίδια κατάσταση, στο
χώρο της εργασίας της, που αντιµετωπίζετε εσείς..
Πέστε του, ότι είσθε πρόθυµοι να κάνετε οποιαδήποτε εργασία απαιτήσει από σας, όµως δεν είσθε
διατεθειµένη να ανεχθείτε πλέον αυτή την κατάσταση.
Αν αυτή η ενέργεια δεν φέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα, τότε θα πρέπει να συζητήσετε αυτό το
θέµα µε τον διευθυντή του νοσοκοµείου. Ξέρω ότι
κάθε νοσοκοµείο έχει µια επιτροπή που επιµελείται
τα πάσης φύσεως προβλήµατα του προσωπικού. Σε
κάθε περίπτωση συνεχίστε να έχετε µια άψογη συµπεριφορά, ως µαθήτρια του Ιησού Χριστού. Το δίκαιο είναι µε το µέρος σας, γι΄ αυτό µην υποχωρείτε. Παροιµίες κη΄ 1: «Οι ασεβείς φεύγουσιν,
ουδενός διώκοντος».
Εργάζοµαι σ΄ ένα καθαριστήριο. Η εργασία είναι
σκληρή, µονότονη, ανιαρή. Σαν να µην είναι όλ΄
αυτά αρκετά, είµαι υποχρεωµένη να ακούω όλη
την ηµέρα παράπονα από αυτούς µε τους οποίους
εργάζοµαι. Μπορείτε να µε βοηθήσετε να βρω µια
λύση στο πρόβληµά µου;
Εάν ήσασταν ο µοναδικός άνθρωπος στον κόσµο,
αναµφίβολα δεν θα υπήρχαν ποτέ συνθήκες ή καταστάσεις για τις οποίες κάποιος θα σας παραπονείτο. Ο κόσµος είναι γεµάτος από παράπονα.
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Είναι µια παγκοσµίως αποδεκτή κατάσταση, γι΄
αυτό και έχουν δηµιουργηθεί «Γραφεία Παραπόνων».
Οι χριστιανοί είναι υποχρεωµένοι να δουλεύουν
ως κατενώπιον του Κυρίου και όχι να ευχαριστήσουν τον εργοδότη τους. «Οι δούλοι, υπακούετε εις
τους κατά σάρκα κυρίους σας µετά φόβου και τρόµου
εν απλότητι της καρδίας σας ως εις τον Χριστόν, µη
κατ' οφθαλµοδουλείαν ως ανθρωπάρεσκοι, αλλ' ως
δούλοι του Χριστού, εκπληρούντες το θέληµα του
Θεού εκ ψυχής, µετ' ευνοίας δουλεύοντες εις τον
Κύριον και ουχί εις ανθρώπους (Εφεσίους 6:5-7).
Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για σας, το παράπονό σας
λοιπόν για τις δυσάρεστες συνθήκες εργασίας είναι
εναντίον του σχεδίου του Θεού. «∆ιότι τα πάντα
συνεργεί στο αγαθό για τους αγαπώντας τον Θεό».
Λυπηθείτε αυτούς που παραπονιούνται, και γκρινιάζουν, και επωφεληθείτε αυτή την κατάσταση να
τους µιλήσετε για την αγάπη του Θεού, αφού
προηγουµένως σταµατήστε να γκρινιάζετε εσείς γι΄
αυτούς που γκρινιάζουν.
Κεφάλαιο 8
Πώς να είσαι τον περισσότερο καιρό
ευτυχισµένος.
Είµαι µητέρα ενός εξώγαµου παιδιού και περιµένω το δεύτερο. Πριν λίγο καιρό αναγεννήθηκα.
Πού και πώς µπορώ ν΄ αρχίσω µια νέα ζωή µε δύο
παιδιά που έχουν γεννηθεί µέσα στην αµαρτία;
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Όταν µια οµάδα Φαρισαίων έφεραν στον Ιησού µια
γυναίκα που είχε συλληφθεί για µοιχεία, ο Ιησούς
τους είπε: «Ο αναµάρτητος πρώτος ας την
πετροβολήσει» (Ιωάννης 8: 1-11). Σιγά-σιγά έφυγαν
όλοι. Και τότε ο Ιησούς είπε στην γυναίκα: «Κανείς
δεν σε καταδίκασε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω.
Πήγαινε και µην αµαρτάνεις πλέον».
Μετάνοια και πίστη έχουν γνησιότητα, όταν ο
αµαρτωλός αρχίζει µια καινούργια ζωή. Φυσικά τα
παιδιά θα σας υπενθυµίζουν συνεχώς το άθλιο παρελθόν, αλλά να θυµάστε πάντα ότι αυτή η αµαρτία
σας έχει συγχωρηθεί. Αρχίστε την καινούργια σας
ζωή µε το να είσθε µια σωστή µητέρα. Να προσεύχεστε για τα παιδιά σας, να τους µιλάτε για τον
Ιησού, για την αγάπη Του. Θα έρθει η ώρα που και
τα παιδιά σας θα αναγνωρίσουν την αλλαγή που το
Πνεύµα του Θεού εργάσθηκε µέσα στην ζωή σας.
∆εν µπορώ να απαλλαγώ από τις τύψεις που µε
δέρνουν για µια έκτρωση που έκανα. Μπορείτε να
µε βοηθήσετε να βρω την πολυπόθητη ειρήνη;
∆εν αναφέρετε λεπτοµέρειες για την περίπτωσή
σας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι καθηµερινά οι γιατροί
προβαίνουν στην έκτρωση προκειµένου να σώσουν
την ζωή µιας µητέρας.
Αν όµως υποθέσουµε ότι διακόψατε την εγκυµοσύνη για άλλους λόγους και όχι για λόγους υγείας,
τότε έχετε αµαρτήσει τόσο εσείς, όσο και αυτοί που
έλαβαν µέρος σε όλη την υπόθεση. Ο Θεός δηµιουργεί την ζωή και κανείς δεν έχει το δικαίωµα
να την διακόψει. Όµως δεν υπάρχει κανένα χωρίο
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στην Αγία Γραφή που να αποδεικνύει ότι αυτή είναι
µια ασυγχώρητη αµαρτία. Κάποτε ο Μωυσής σκότωσε έναν Αιγύπτιο, βρήκε συγχώρηση, και έγινε ο
µεγαλύτερος απελευθερωτής στην ανθρώπινη ιστορία.
Ο Σαύλος από την Ταρσό, αργότερα θα γίνει ο
απόστολος Παύλος, έλαβε µέρος στην εκτέλεση του
Στεφάνου. Αργότερα ο Παύλος εξελίσσεται στον
µεγαλύτερο χριστιανό ιεραπόστολο. Το να απελπίζεστε επειδή η αµαρτία σας είναι όντως σοβαρή,
δεν διορθώνει τη κατάσταση. Σας συµβουλεύω να
πάτε σ΄ Αυτόν που είπε: «Ελάτε σε µένα όλοι οι
κουρασµένοι και φορτωµένοι και θα βρείτε ανάπαυση». Κανένα άτοµο, ανεξαρτήτως της έκτασης
της αµαρτίας, που ανταποκρίθηκε σ΄ αυτήν την
κλίση του Ιησού δεν απογοητεύτηκε.
Είµαι µέλος µιας εκκλησίας για πολλά χρόνια,
αλλά ποτέ δεν πειραµατίσθηκα αυτήν την ειρήνη
την οποία εσείς κηρύττετε. Πώς µπορώ να νιώσω
αυτό το είδος της τελείας ειρήνης; Μήπως υπάρχει σε κάποια άλλη εκκλησία; Μήπως πρέπει να
προσευχηθώ, ο Θεός να µε οδηγήσει;
Όσο και να ψάξετε, δεν θα βρείτε καµιά εκκλησία που να µοιράζει ειρήνη. Καµιά εκκλησία και
καµιά θρησκεία δεν είναι εγγύηση ειρήνης. Πολλές
φορές νοιώθει κανείς για λίγο χρονικό διάστηµα ειρήνη και ικανοποίηση, όταν εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Αυτό όµως είναι µια
αυταπάτη. Η ειρήνη του Θεού πηγάζει από την προσωπική επικοινωνία µαζί Του. Αυτή η ειρήνη είναι
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καρπός της θυσίας του Ιησού Χριστού. Η Αγία
Γραφή θα µας πει: «∆ιότι αυτός είναι η ειρήνη ηµών,
όστις έκαµε τα δύο εν και έλυσε το µεσότοιχον του
φραγµού, καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού,
τον νόµον των εντολών των εν τοις διατάγµασι, διά
να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον,
φέρων ειρήνην, και να συνδιαλλάξη αµφοτέρους εις
εν σώµα προς τον Θεόν διά του σταυρού, θανατώσας
δι' αυτού την έχθραν. Και ελθών εκήρυξεν ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους µακράν και εις τους
πλησιον» ( Εφεσίους 2: 14-17).
Αυτήν την ειρήνη χρειάζεστε και µπορείτε να την
απολαύσετε µόνον, µε την προσωπική πίστη στον
Ιησού Χριστό.
Είµαι απογοητευµένος και γεµάτος φόβους. Η
θρησκεία µε απογοήτευσε. ∆ιερωτώµαι αν µια
αλλαγή θα µου έδινε καινούργια ελπίδα. Θα µου
συνιστούσατε κάποια αλλαγή;
Η περίπτωσή σας µου θυµίζει κάποιον φίλο
µου, ο οποίος είχε ένα παλιό αυτοκίνητο, που του
δηµιουργούσε µόνο προβλήµατα. Το πήγε σε διάφορους µηχανικούς οι οποίοι έκαναν ό,τι µπορούσαν να το συνεφέρουν, αλλά η παλιά µηχανή
του αυτοκινήτου αρνείτο να υποταχθεί. Μια µέρα
ένας ικανός µηχανικός τον συµβούλευσε να αλλάξει
µηχανή. Η καινούργια µηχανή έδωσε τέλος στα
προβλήµατα του αυτοκινήτου.
Στην περίπτωσή σας λοιπόν, η λύση που σκέπτεστε είναι να αλλάξετε θρησκεία. Η αλλαγή
λοιπόν της θρησκείας µοιάζει µε το να µεταφέρετε
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το αυτοκίνητο µε την παλιά µηχανή σ΄ ένα καινούργιο γκαράζ. Τίποτε δεν είναι πιο µάταιο από το
να προσπαθεί κανείς να είναι «θρησκευόµενος»
χωρίς να έχει την «νέα ζωή» η οποία αποκτάται
µόνο µε την αναγέννηση. Η προσπάθεια αυτή
µοιάζει µε το να επιχειρεί κανείς να θέσει σε κίνηση
το παλιό αυτοκίνητο σπρώχνοντάς το σε µια κατηφόρα.
Η συµβουλή µου είναι να αφήσετε τον Ιησού
Χριστό να αλλάξει την ζωή σας. Εξοµολογηθείτε σ΄
Αυτόν τις αµαρτίες σας, τις αποτυχίες και αµφιβολίες σας. Πέστε στον Ιησού: «Κύριε Ιησού πάρε την
ζωή µου στα χέρια σου». Σταµατήστε κάθε προσπάθεια και εµπιστευθείτε µόνον τον Ιησού Χριστό.
Θα θυµάστε και θα απορήσετε µε το θαύµα που θα
ζήσετε από την στιγµή που θα παραδώσετε τα
κλειδιά της ζωής σας στον Ιησού Χριστό.
Λυπηθείτε για τις αµαρτίες σας και δεχθείτε τον
Ιησού Χριστό δια πίστεως. Αυτή η πράξη ονοµάζεται αναγέννηση. Και αυτό πρέπει να κάνετε,
πρέπει να αναγεννηθείτε.
Η πνευµατική µου ζωή είναι πολύ µπερδεµένη.
Πολλές φορές απολαµβάνω τις χαρές της χριστιανικής ζωή, άλλες φορές έχω την σφοδρή επιθυµία
να επιστρέψω στην ζωή της αµαρτίας. Φυσικά
δεν το κάνω, αλλά αυτή η επιθυµία µε προβληµατίζει. Πως εξηγείται αυτό το φαινόµενο;
Το πρόβληµά σας είναι πολύ συνηθισµένο παρ΄
όλο που πολλοί χριστιανοί δεν το οµολογούν. Είναι
το πανάρχαιο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σχεδόν
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κάθε χριστιανός. Ο Παύλος θα γράψει : «∆ιότι η
σαρξ επιθυµεί εναντία του Πνεύµατος, το δε Πνεύµα
εναντία της σαρκός· ταύτα δε αντίκεινται προς
άλληλα, ώστε εκείνα, τα οποία θέλετε, να µη
πράττητε (Γαλάτες 5:17). Αυτός είναι ο αγώνας που
αντιµετωπίζει λιγότερο ή περισσότερο καθένας
χριστιανός.
Θα πρέπει λοιπόν να είσθε προετοιµασµένος γι΄
αυτόν τον αγώνα. Η Βίβλος λέει: «Ο αγώνας µας
δεν είναι εναντίον σαρκός και αίµατος αλλά εναντίον
των πνευµατικών δυνάµεων». Στην επιστολή προς
Εφεσίους στο κεφάλαιο 6:11-17 πληροφορούµεθα
για την προετοιµασία που χρειαζόµεθα για να
κερδίσουµε αυτή την πνευµατική µάχη. «Ενδύθητε
την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε
εναντίον εις τας µεθοδείας του διαβόλου· διότι δεν
είναι η πάλη ηµών εναντίον εις αίµα και σάρκα, αλλ'
εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας,
εναντίον εις τους κοσµοκράτορας του σκότους του
αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύµατα της
πονηρίας εν τοις επουρανίοις. ∆ιά τούτο αναλάβετε
την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να
αντισταθήτε εν τη ηµέρα τη πονηρά και αφού καταπολεµήσητε τα πάντα, να σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν
περιεζωσµένοι την οσφύν σας µε αλήθειαν και ενδεδυµένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες
υποδεδηµένους τους πόδας µε την ετοιµασίαν του
ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την
ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να
σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωµένα·
και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την
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µάχαιραν του Πνεύµατος, ήτις είναι ο λόγος του
Θεού».
Πάντα να θυµάστε: «Όπου επερίσσευσε η αµαρτία υπερεπερίσσευσε η χάρη του Θεού» (Ρωµαίους
5:20).
Μπορούµε να θριαµβεύουµε εν Χριστώ. Η
Βίβλος µας συµβουλεύει: «Υποταχθείτε εις τον
Θεόν, αντισταθείτε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει
από σας» (Ιάκωβος 4:7). Ο Θεός µας έχει υποσχεθεί: Η αµαρτία δεν θα σας κυριεύσει.
Πριν λίγο καιρό αναγνώρισα την αµαρτωλότητά
µου και άρχισα να πηγαίνω στην εκκλησία. Για
κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα αισθανόµουν καλύτερα, αλλά δεν ήµουν σε θέση να απαλλαγώ
από ορισµένες αµαρτωλές συνήθειες που µ΄
ενοχλούσαν επί µονίµου βάσεως. Πρέπει να συνεχίσω να ζω κάτω απ΄ αυτό το συχνά δυσβάστακτο βάρος της συνειδήσεως; Υπάρχει λύση;
Είναι δυνατόν η επίσκεψη στην εκκλησία και η
εξάσκηση θρησκευτικών καθηκόντων να ησυχάσει
προσωρινά την συνείδησή σας. Ακόµη και οι ηθικές
αξίες ανεβαίνουν αισθητά, αλλά όλ΄ αυτά δεν είναι
αρκετά! Αυτός ήταν ο λόγος που ο Ιησούς αναγκάστηκε να µας τονίσει: «Αν δεν αναγεννηθείτε, δεν
θα δείτε την βασιλείαν των ουρανών». Η πνευµατική αυτή αναγέννηση είναι απόλυτα απαραίτητη. Μην επιτρέψετε η θρησκεία να αντικαταστήσει την αναγέννηση. Πολύ περισσότερο θα
ήθελα να σας παρακαλέσω να πάρετε την απόφαση
να δεχτείτε τον Ιησού στην ζωή σας και να πει96

ραµατισθείτε την αναγέννηση. Μόνο δι΄ αυτού του
τρόπου θα είσθε ικανός να ζήσετε την νικηφόρο
ζωή που ο Χριστός χαρίζει.
Θα ήθελα να σας συµβουλεύσω να πάρετε την
Γραφή σας και να µελετήσετε το κοµµάτι του Λόγου του Θεού από την επιστολή προς (Ρωµαίους
10:9) «Ότι εάν οµολογήσης διά του στόµατός σου
τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου
ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις
σωθή». Όταν θα πειραµατισθείτε την σωτηρία που
προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, τότε και µόνο τότε, η
ζωή σας θα αλλάξει ριζικά.
Πριν λίγους µήνες νοµίζω, ότι πρέπει να έγινα
χρστιανός. Αν και δεν είµαι απόλυτα βέβαιος,
επειδή εξακολουθώ να αντιµετωπίζω τα ίδια
προβλήµατα. Κανένα πρόβληµά µου δεν λύθηκε
έως τώρα. Μάλιστα θα πρέπει να οµολογήσω ότι
από τότε οι δυσκολίες µου πολλαπλασιάστηκαν. Ο
χριστιανισµός λοιπόν δεν είναι η λύση των προβληµάτων µας;
Ασφαλώς, η προσωπική πίστη λύνει προβλήµατα,
αλλά πολλά απ΄ αυτά δεν λύνονται µε τον τρόπο
που εσείς θα θέλατε. Βλέπετε, η ζωντανή πίστη δεν
σας παίρνει από τον κόσµο, δεν πληρώνει τους
λογαριασµούς σας, και κυρίως δεν θεραπεύει κάθε
ασθένειά σας. Αυτά τα προβλήµατα τα αντιµετωπίζουν και οι χριστιανοί. Ο απόστολος Παύλος είχε
ένα σοβαρό πρόβληµα και προσευχήθηκε πολύ
σοβαρά γι΄ αυτό. Το πρόβληµα παρ΄ όλ΄ αυτά, παρέµεινε αλλά ο Θεός έδωσε στον Πάυλο την δύνα97

µη να ζει µε αυτό το πρόβληµα, και ίσως το ίδιο
πρέπει και εσείς να κάνετε. Ο Κύριος είπε: «Αρκεί
εις σε η χάρης µου, διότι η δύναµή µου στην αδυναµία φάινεται τελεία» (Β Κορινθίους 12:9).
Η αληθινή πίστη στον Ιησού Χριστό λύνει ένα
ορισµένο είδος προβληµάτων, ειδικά τα προβλήµατα που δηµιουργεί η αµαρτία. Αυτό είναι και το
µεγαλύτερο πρόβληµα του ανθρώπου και απ΄ αυτό
πηγάζουν τα υπόλοιπα προβλήµατα. Η σωτηρία δεν
είναι όπως η ασπιρίνη.
Η σωτηρία λύνει το πρόβληµα ριζικά: «διότι τον
µη γνωρίσαντα αµαρτίαν έκαµεν υπέρ ηµών
αµαρτίαν, διά να γείνωµεν ηµείς δικαιοσύνη του
Θεού δι' αυτού» (Β Κορινθίους 5:21). Ο Ιησούς
είπε: «Στον κόσµο θα έχετε θλίψη αλλά έχετε
θάρρος, εγώ ενίκησα τον κόσµο».
Μου είπαν ότι δεν υπάρχει ευτυχία χωρίς τον
Χριστό. Σαν νέος βρίσκω την ευτυχία µου κάνοντας πιστούς φίλους, στις διασκεδάσεις και
στον αθλητισµό. Πολύ συχνά σκέπτοµαι να γίνω
χριστιανός, να πηγάινω τακτικά στην εκκλησία,
αλλά πάρα πολλοί απ΄ αυτούς που συναντώ εκεί,
δεν είναι τόσο ευτυχισµένοι όσο είµαι εγώ. Η
θρησκεία τους τούς κάνει λυπηµένους και ανόρεκτους για ζωή. Είναι αυτή η κατάσταση ένα
µέρος της χριστιανικής ζωής;
Ο αληθινός χριστιανισµός δεν βρίσκεται σε κάποιο πρόσωπο ή ακόµη σ΄ ένα σύνολο ανθρώπων.
Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουνε ότι η χαρά και η
ευτυχία είναι χαρακτηριστικά του κόσµου, άλλοι
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πάλι µπορούν να είναι χαρούµενοι και ευτυχισµένοι
µόνον όταν όλα στην ζωή τους είναι όπως τα
επιθυµούν.
Συγχρόνως η χριστιανική ζωή είναι η µόνη γνήσια ζωή ευτυχίας και χαράς για τον απλούστατο
λόγο ότι αυτή η ευτυχία και χαρά που νιώθουν οι
χριστιανοί δεν εξαρτώνται από τις εξωτερικές
συνθήκες. Γράφετε ότι σε φίλους και σε διασκεδάσεις έχετε ήδη βρει τόσο ευτυχία όσο και χαρά.
Να είσθε βέβαιος ότι σύντοµα αυτές οι πηγές της
ευτυχίας σας θα στερέψουν.
Κάθε ευτυχία που βασίζεται σε εξωτερικές
συνθήκες της ζωής ενός ατόµου δεν διαρκεί πολύ.
Οι καταστάσεις αλλάζουν από την µια ώρα στην
άλλη.
Υπάρχει µια µεγάλη µερίδα ανθρώπων που µπορούν πάντα να χαίρονται και να έχουν ειρήνη. Είναι
αυτοί που αντλούν την χαρά τους, την ειρήνη τους
και την ευτυχία τους από ένα πρόσωπο που παραµένει το ίδιο, δεν αλλάζει ποτέ, το πρόσωπο του
Σωτήρα Ιησού Χριστού, γιατί η αγάπη Του δεν απογοητεύει, δεν τελειώνει, δεν αλλάζει, διαρκεί αιώνια.
Αναµφισβήτητα δεν είσθε τόσο ανόητος να πιστεύετε ότι η ευτυχία σας χωρίς Χριστό θα διαρκέσει. Ζητείστε την ευτυχία που χαρίζει ο Ιησούς σ΄
αυτόν που θα Του παραδοθεί τελείως. Και θα
παραµείνετε ευτυχισµένος, χαρούµενος, ικανοποιηµένος ακόµη και τότε που οι συνθήκες της ζωής σας
θα αλλάξουν, τότε που µαύρα σύννεφα θα σας
απειλούν και κανείς από τους φίλους σας δεν θα
µπορεί να σας βοηθήσει. Τότε αν µένετε συνδε99

δεµένος µε τον Ιησού η ειρήνη θα πληµµυρίζει την
καρδιά σας και θα µπορείτε να είσθε χαρούµενος
γιατί έχετε Εκείνον που είναι η χαρά και η ζωή.
Μεγάλωσα σ΄ ένα χριστιανικό σπίτι, αλλά πριν
από χρόνια έµπλεξα µε κακές παρέες και έκανα
πράγµατα για τα οποία ντρέποµαι. Συνήντησα
όµως µια θαυµάσια κοπέλα και επιθυµώ να αλλάξω τρόπο ζωής. Πώς µπορώ να απαλλαγώ από
τις κακές αναµνήσεις που µε βασανίζουν;
Πρέπει να µετανοήσεις ειλικρινά. Γονάτισε και
ζήτησε από τον Θεό να σε συγχωρήσει. Φυσικά δεν
το αξίζεις, αλλά ο Θεός σε αγαπά. Έστειλε τον Υιό
Του να θυσιαστεί και να πλύνει τις αµαρτίες σου.
∆έξου τον Ιησού σαν σωτήρα σου. Ακολούθησέ
Τον. Άφησέ Τον να σε οδηγήσει σε µια καινούργια
ζωή. Όταν αρχίσεις να ζεις την καινούργια, καθαρή
ζωή της πίστεως, ο Θεός θα εξαφανίσει από την
µνήµη σου την ταινία της αµαρτωλής ζωής σου. Ο
ίδιος δεν θα την θυµάται πλέον. Γιατί να την
θυµάσαι εσύ; Ξέχασέ την. Συγκέντρωσε την
προσοχή σου στο µέλλον, ρώτα πάντα τον Ιησού τι
θα ήθελε να κάνεις.
Επανέλαβε τα λόγια του Παύλου: «αλλ' εν πράττω· τα µεν οπίσω λησµονών, εις δε τα έµπροσθεν
επεκτεινόµενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το
βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ
Ιησού (Φιλιπππησίους 3:13-14). Η κλήση για την
οποία ο Παύλος κάνει λόγο είναι η υπηρεσία του
ευαγγελίου. Μην σκέπτεσαι τον εαυτό σου, αλλά
του άλλους. Μήπως έχεις βλάψει κάποιον; Κάνε
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επανόρθωση όσο πιο γρήγορα µπορείς. Φρόντισε να
κάνεις κάποιους ευτυχισµένους.
Μπορώ να σε ακούω να µου λες: «Billy, δεν µπορώ να κάνω τίποτε που να διορθώσει ή να καταργήσει το κακό που έχω ήδη κάνει». Σε καταλαβαίνω. Κάνε το καλύτερο που µπορείς. Να είσαι
συνεχώς ευγνώµων στον Ιησού Χριστό. Μόνον αυτός µπορεί να σε βοηθήσει! Αναπαύσου στις
υποσχέσεις Του. Αφιέρωσε την ζωή σου σ΄ Αυτόν,
και θα βρεις την ειρήνη που ζητάς.
Κεφάλαιο 9
Ο καλύτερος τρόπος να αντισταθείς στον
πειρασµό.
Είµαι χριστιανός, πιστεύω, αλλά συνεχώς αντιµετωπίζω ισχυρούς πειρασµούς. Υπάρχει τρόπος να
ζω µια νικηφόρα ζωή;
Ο Θεός δεν υποσχέθηκε να εξαφανίσει τους πειρασµούς από την ζωή µας. Ο ίδιος ο Ιησούς αντιµετώπισε πειρασµούς. Στην Βίβλο διαβάζουµε: «Πειρασθείς κατά πάντα παρ΄ εκτός αµαρτίας».
∆εν υπάρχει λόγος να θέλετε να ξεφύγετε από τις
περιόδους του πειρασµού οι οποίες είναι ωφέλιµες
για την πνευµατική σας πρόοδο. Η νίκη κατά των
πειρασµών είναι µια εξαιρετική πείρα που δεν θα
την είχατε χωρίς αυτούς. Όταν βρισκόµαστε σε
περίοδο πειρασµών τότε καταλαβαίνουµε, τι είδους
χριστιανοί είµαστε. Μέσω των πειρασµών αποκτούµε δύναµη και ανακαλύπτουµε τις πηγές της
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δύναµης. Επίσης θα πειραµατισθείτε τι σηµαίνει να
είσαι χριστιανός και η σωτηρία του Ιησού Χριστού
θα έχει για σας µια άλλη σηµασία στην ζωή σας.
Θέλω να κάνω το σωστό, αλλά είµαι τόσο αδύνατος να υπερνικήσω τον πειρασµό. Υπάρχει ελπίδα
για µένα;
Βρίσκεστε στο σηµείο που όλοι οι χριστιανοί βρίσκονται. Κανείς από µας δεν είναι αρκετά δυνατός
όταν αντιµετωπίζει πειρασµούς, ανεξαρτήτως των
καλών προθέσεων που µπορεί να έχουµε. Γι΄ αυτόν
ακριβώς τον λόγο ήλθε ο Χριστός στον κόσµο, να
πεθάνει για τις αµαρτίες µας και να µας δώσει
δύναµη να υπερνικούµε πειρασµούς. Υποθέτω, ότι
το κύριο πρόβληµά σας είναι ότι στηρίζεστε πολύ
στον εαυτό σας και όχι στον Ιησού Χριστό ο οποίος
µπορεί και θέλει να σας βοηθήσει.
Ο Λόγος του Θεού λέει: «∆εν θα σας αφήσει να
πειρασθείτε περισσότερο από την δύναµή σας».
Φυσικά δεν θα προκαλέσετε ο ίδιος τον πειρασµό.∆εν έχουν όλοι οι χριστιανοί τους ίδιους πειρασµούς. Σε κάποιον είναι το αλκοόλ πειρασµός, στον
άλλον ο χώρος των σκέψεων ή των συναισθηµάτων.
Ενας άλλος έχει δυσκολία να κοντρολάρει την
γλώσσα του. Ανεξαιρέτως λοιπόν, την αδύνατη
πλευρά του κάθε χριστιανού ο διάβολος θα πειράξει
το αδύνατο σηµείο και όχι το ισχυρό. Ο Κύριος µας
έδωσε παράδειγµα πως να υπερνικούµε τους
πειρασµούς. Όταν ο ίδιος πειράχθηκε από τον
διάβολο στην έρηµο αντιµετώπιζε συνεχώς τις
προτάσεις χρησιµοποιώντας τον Λόγο του Θεού.
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Και ο ψαλµωδός συµπληρώνει: «Μες στην καρδιά
µου εφύλαξα τον Λόγο Σου για να µην αµαρτάνω
σε σένα».
Είµαι χριστιανός, διαβάζω την Γραφή µου και
προσεύχοµαι. Πριν από λίγο καιρό πονηρές και
άσχηµες σκέψεις µε καταλαµβάνουν. ∆εν µπορώ
να αντισταθώ σ΄ αυτές. Τι µπορώ να κάνω;
Η πείρα σας αυτή δεν µε εκπλήσσει ούτε είναι
αφύσικη. Είναι ο στόχος του διαβόλου αυτός να
κλέβει το σπόρο της αλήθειας από την καρδιά σας,
και να σας στέλνει φθοροποιές σκέψεις.
Η διαφορά του χριστιανού από τον µη χριστιανό
είναι ότι ο χριστιανός αποβάλλει τις άσχηµες και
αµαρτωλές σκέψεις και κρατά τις αγαθές. Βλέπετε
π.χ. κάποιον να πηγαίνει στην συµπροσευχή της
εκκλησίας µε την Γραφή στο χέρι. Να είστε βέβαιος
ότι αυτός ο άνθρωπος πριν ξεκινήσει για την
συµπροσευχή αντιµετώπισε ορισµένους πειρασµούς. Φαντάζοµαι ο διάβολος να του έκανε
ορισµένες εισηγήσεις: Όπως π.χ. πήγαινε µια βόλτα
στον καθαρό αέρα, ξέρεις πόσο καλό είναι για την
καρδιά σου, ή θα του είπε σήµερα είναι η επέτειος
του γάµου σου, τι θα σκεφτεί η γυναίκα σου, αν
αντί να την βγάλεις έξω εσύ πηγαίνεις στην
συµπροσευχή. Όµως ο γνήσιος χριστιανός, συγκρίνει τις υποχρεώσεις του και βάζει τα πρώτα
πράγµατα στην πρώτη θέση.
Κάποιος άλλος κατευθύνεται σε κάποιο µπαρ.
Πιστεύω ότι και αυτός έπρεπε να αποφασίσει αν θα
έµενε στο σπίτι µε την οικογένειά του ή να πάει στο
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µπαρ. ∆ιάλεξε να ικανοποιήσει της χαµηλής αξίας
ορέξεις του, δηλαδή το µπαρ.
Αυτό που µετρά δεν είναι οι σκέψεις που
κατακλύζουν το µυαλό σας, αλλά η απόφαση, η
ταξινόµηση και ενδεχοµένως αποβολή αυτών που
δεν συµφωνούν µε τον λόγο του Θεού.
Ένα µικρό κοριτσάκι είπε: «Όταν ο διάβολος
κτυπά την πόρτα µου, στέλνω τον Ιησού να του
ανοίξει».
Για πολλά χρόνια ζούσα µια άθλια και αµαρτωλή
ζωή. Από τότε που αποφάσισα να ακολουθήσω
τον Ιησού Χριστό πολλά πράγµατα άλλαξαν. Η
αγάπη µου όµως για το αλκοόλ παρέµεινε. Μπορείτε να µε βοηθήσετε;
Ο ίδιος Κύριος που άλλαξε την πορεία της ζωής
σας µπορεί να σας δώσει την νίκη πάνω σ΄ αυτό το
πάθος του αλκοόλ.
Όµως θέλω να σας τονίσω κάτι: Μην διανοηθείτε
ποτέ ότι δεν είσθε αναγεννηµένος, επειδή αντιµετωπίζετε αυτόν τον πειρασµό. Αυτή η συνήθεια
έχει πνευµατικές και οργανικές αιτίες. Ο αλκοολισµός είναι ένα είδος ασθένειας η οποία προήλθε
από τις αµαρτωλές επιθυµίες σας. Τώρα πρέπει να
εµπιστευθείτε τον Ιησού ο οποίος µπορεί να σας
ικανώσει να αντιµετωπίσετε αυτό το πρόβληµα. Η
δύναµη που ο Ιησούς θα σας δώσει είναι ισχυρότερη από τη δύναµη του αλκοόλ.
Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξετε είναι να
τρέφεστε µε την πνευµατική τροφή που έχετε
ανάγκη. Αυτό θα το επιτύχετε µε την συστηµατική
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µελέτη της Αγίας Γραφής. Τα κηρύγµατα βοηθούν,
αλλά δεν αντικαθιστούν την προσωπική µελέτη. Ο
Πέτρος θα γράψει: «επιποθήσατε ως νεογέννητα
βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι'
αυτού» (Α Πέτρου 2:2).
Το τελευταίο και εξ΄ ίσου σηµαντικό είναι η ζωή
της προσευχής. Όταν ο πειρασµός σας καταλαµβάνει, προσεύχεστε. Όταν προσεύχεστε ο διάβολος δεν έχει καµιά εξουσία επάνω σας. Μιλήστε
στον Θεό για το πρόβληµά σας και παρακαλέστε
Τον να σας ελευθερώσει.
Κεφάλαιο 10
Αντίδοτο της µοναξιάς και αποτυχίας.

Υπάρχει ένα εδάφιο στην Αγία Γραφή που λέει:
«Όποιος γεννήθηκε από τον Θεό δεν αµαρτάνει».
Ξέρω όµως ότι έχω αµαρτήσει. Σηµαίνει αυτό ότι
δεν είµαι παιδί του Θεού;
Νοµίζω ότι αναφέρεσθε στην Α΄ Ιωάννου 3:9.
Πολλοί µπερδεύονται µ΄ αυτό το εδάφιο. Στην
πραγµατικότητα αυτό το εδάφιο σηµαίνει ότι για το
παιδί του Θεού η αµαρτία µέσα στην ζωή του είναι
σαν ένα ατύχηµα. ∆εν είναι η αµαρτία ο τρόπος της
ζωής του. Μην απογοητεύεστε. Όταν µέσα στην
καρδιά σας υπάρχει η επιθυµία να ακολουθείτε τον
δρόµο του Θεού και αν έχετε δεχθεί τον Ιησού
προσωπικό σας σωτήρα, τότε να είσθε βέβαιος ότι
το αίµα Του καθαρίζει κάθε αµαρτία.
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Αυτό το εδάφιο θα µπορούσε να µεταφρασθεί ως
εξής: «Όποιος γεννήθηκε από τον Θεό, δεν πράττει
την αµαρτία στην ζωή του».
Είµαι ένας νέος, όχι εξαιρετικά ταλαντούχος, µε
ικανοποιητική εµφάνιση και συµπεριφορά. Ποτέ
δεν είχα την ικανότητα να έχω φίλους, επειδή
µόλις τους αποκτούσα τους έχανα. Χρειάζοµαι
όµως φίλους όπως κάθε ένας από µας. Υπάρχει
κάποιο µυστικό πώς να διατηρεί κανείς τους
φίλους του;
∆εν υπάρχει κανένα µυστικό πως να αποκτήσει
κάποιος φίλους και να τους διατηρήσει. Μια
πρόταση στο γράµµα σας προδίδει γιατί δεν έχετε
φίλους. Είστε ατοµιστής, και θέλετε οι φίλοι σας να
λειτουργούν για την ικανοποίησή σας. Για να έχεις
φίλους, πρέπει κατ΄ αρχήν να είσαι ευγενικός.
Πρέπει να προσφέρεις την φιλία σου χωρίς να περιµένεις αντάλλαγµα. Αυτό µπορεί να σας φαίνεται
παράξενο, αλλά είναι ο µόνος τρόπος για να
αποκτήσει κάποιος φίλους. Ο Ιησούς ήταν το καλλίτερο παράδειγµα στον κόσµο. «Τον αγαπήσαµε
επειδή Αυτός πρώτος µας αγάπησε». Αυτή η ανιδιοτελής αγάπη ανέβασε τον Ιησού στον σταυρό και
έκανε εξιλέωση των αµαρτιών µας. Μπορεί να
νοµίζετε ότι το πρόβληµά σας δεν είναι πνευµατικό, αλλά όµως είναι. Ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό
λατρεύει τον εαυτό του. Με την αναγέννηση, όµως
η φιλαυτία, µεταβάλλεται σε αυταπάρνηση. Οι
χριστιανοί βρίσκουν την χαρά τους εις το να
θυσιάζονται, όπως ο Χριστός έδωσε τον εαυτόν του
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για µας, έτσι λοιπόν και τα παιδιά του Θεού, δεν
στερούνται της χαράς και της ικανοποίησης το να
έχουν φίλους.
Ο αδελφός µου και η αδελφή µου είναι πολύ έξυπνοι. Εγώ είµαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
Έχουν πολλές ευκαιρίες να προσφέρουν υπηρεσία
στην εκκλησία, ενώ εγώ έχω ελάχιστες. Αυτό µε
απογοητεύει τροµερά. Αισθάνοµαι ότι ο Κύριος
δεν µε χρησιµοποιεί όπως αυτούς.
Τι να κάνω για να απαλλαγώ από το αίσθηµα
αυτής της απογοήτευσης;
Κανένας χριστιανός ανεξαρτήτως ηλικίας δεν
έχει λόγο να απογοητεύεται για τέτοιες αιτίες. Στον
κόσµο υπάρχει ανταγωνισµός, αλλά όχι στο έργο
του Θεού. Στην Αγία Γραφή διαβάζουµε: «όστις
όµως µη γνωρίσας έπραξεν άξια δαρµών, θέλει
δαρθή ολίγον· εις πάντα δε, εις τον οποίον εδόθη
πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ' αυτού, και εις όντινα
ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει
παρ' αυτού» (Λουκάς 12:48). Αυτό που ο Θεός
ζητάει από µας είναι να χρησιµοποιήσουµε τα
χαρίσµατα και τα δώρα που µας εµπιστεύθηκε για
την δόξα Του.
Το µήνυµα αυτό το παίρνουµε από την παραβολή
των ταλάντων στο ευαγγέλιο του Ματθαίου
(κεφ.25). ∆ιαβάστε την παραβολή και θα δείτε ότι
ουσιαστικό ρόλο παίζει µόνον κατά πόσον είµεθα
πιστοί και ευσυνείδητοι και καλοί διαχειριστές
αυτών που ο Κύριος µας χάρισε. Χρησιµοποίησε
ίσως το µοναδικό ταλέντο που έχεις και επένδυσέ
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το σε αιώνιες αξίες. Πολυταλαντούχοι χριστιανοί
έχασαν το βραβείο χρησιµοποιώντας τα χαρίσµατα
που είχαν από τον Θεό, για να εντυπωσιάσουν
ανθρώπους. Άλλοι πάλι λιγότερο ταλαντούχοι έχασαν και αυτοί το βραβείο επειδή υποτίµησαν την
αξία του, δεν το χρησιµοποίησαν για την δόξα του
Θεού, επειδή δεν προκαλούσε τον θαυµασµό των
ανθρώπων. Και οι δυο αυτές κατηγορίες αµάρτησαν
εξ΄ ίσου ενώπιον του Θεού.
Είχα ένα φοβερό ατύχηµα το οποίον µου άφησε
µια άσχηµη ουλή στο πρόσωπο. Φοβούµαι ότι
ποτέ δεν θα απαλλαγώ απ΄ αυτό. Νοµίζετε ότι θα
έπρεπε να πιέσω τον εαυτό µου να βγω από το
σπίτι, να συναντήσω ανθρώπους παρ΄ όλο ότι
αυτή η σκέψη µε τροµάζει;
Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνετε. Θα καταντήσετε να σκέπτεστε µόνο τον εαυτό σας και την
ατυχία σας, αν αποκλεισθείτε από τον υπόλοιπο
κόσµο.
Το πρόβληµά σας είναι πως να απαλλαγείτε από
τον φόβο των ανθρώπων. Η Βίβλος µας λέει: «Μετά
τα πράγµατα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον
Άβραµ εν οράµατι, λέγων, µη φοβού, Άβραµ· εγώ
είµαι ο υπερασπιστής σου, ο µισθός σου θέλει είσθαι
πολύς σφόδρα» (Γένεσις 15:1). Αν αποφασίσετε να
βγείτε έξω, να ξέρετε ότι ο Θεός προηγείται. Θα
δώσει χάρη ώστε οι άνθρωποι να προσέχουν την
καρδιά σας και όχι το πρόσωπο. Ο πόνος σας
µπορεί να έχει δουλέψει θετικά στον χαρακτήρα
σας, να έχετε εξελιχθεί σ΄ ένα συµπαθητικό και
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γεµάτο κατανόηση άτοµο. ∆εν θα δυσκολευτείτε να
έλθετε σε επαφή µε ανθρώπους αν σταµατήσετε να
σκέπτεστε τον εαυτό σας και αρχίσετε να σκέπτεστε
τα προβλήµατα που οι άλλοι αντιµετωπίζουν.
Μήπως πιστέψατε ότι είστε η µοναδική στον
κόσµο µε πρόβληµα; Όλοι κουβαλούν κάποιο
πακετάκι. Προσπαθήστε να έχετε ένα ανοικτό αυτί
για τις δυσκολίες των άλλων, δείξτε συµπάθεια
στον ανηφορικό δρόµο κάποιων συνανθρώπων σας
και µην είσθε φειδωλή σε ενθαρρυντικά λόγια.
Συµφιλιωθείτε µε την κατάστασή σας και ζητήστε
από τον Θεό να ξεχάσετε τον εαυτό σας για να
µπορέσει Αυτός να σας κάνει αγγελιοφόρο χαράς
και παρηγοριάς στους άλλους.
Από τότε που ήρθα στο Σικάγο αισθάνοµαι φοβερά µόνη. Οι γείτονες ακόµη δεν µε έχουν
χαιρετήσει. Πώς είναι δυνατό οι άνθρωποι σε µια
χριστιανική χώρα να είναι τόσο σκληροί;
Σκεφτήκατε άραγε ποτέ ότι µερικοί από τους
γείτονές σας αισθάνονται και αυτοί µόνοι; Μην περιµένετε να έλθουν αυτοί να σας µιλήσουν.
Μπορείτε να προσφέρετε κάτι από τον κήπο σας
στην γειτόνισσα. Μπορείτε να χτυπήσετε την πόρτα
του διπλανού διαµερίσµατος και να δώσετε από το
κέικ που ψήσατε. Όπου και αν στρέψετε τη µατιά
σας στην γειτονιά, χωρίς αµφιβολία θα βρείτε
κάποιον που θα χαρεί για ένα χαµόγελο και για
κάποιον καλό λόγο.
Όταν την Κυριακή ο ιεροκήρυκας πει το Αµήν,
µην βιαστείτε να επιστρέψετε σπίτι σας. Στις εκ109

κλησίες του Σικάγου όπως και σε άλλες πόλεις
υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που χαίρονται να
καλωσορίσουν κάποιον επισκέπτη. Κάνετε το µέρος
σας και δηµιουργήστε ευκαιρίες και συνθήκες
πρόσβασης.
∆εν πρέπει να είστε µόνη. Ο Ιησούς είναι ο φίλος
σας. Κανένας δεν µπορεί να Τον αντικαταστήσει
στην ζωή σας. Αφιερώστε την καρδιά σας σ΄ Αυτόν
και θα πειραµατισθείτε ότι είναι κοντά σας, όπου
κι΄ αν βρίσκεσθε. «∆εν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει» (Εβραίους 13: 5). Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου µας, και µπορούµε να εµπιστευθούµε τον Λόγο Του. Έτσι λοιπόν, έχοντας τον
Ιησού πλάι σας, και χριστιανούς φίλους να σας
υποστηρίζουν, ανεξαρτήτως σε ποιον τόπο βρίσκεστε, ποτέ δεν θα είστε µόνη.
Θα έπρεπε να είχα πάρει το πτυχίο µου τον περασµένο Ιούνιο, απέτυχα όµως στις εξετάσεις.
Τώρα φυσικά δεν µπορώ να βρω µια καλή δουλειά
και φοβούµαι ότι ποτέ δεν θα τα καταφέρω.
Μπορείτε να βοηθήσετε;
∆εν είναι εύκολο να ζεις µε το βάρος µιας αποτυχίας, αλλά δεν είναι ποτέ αργά για µια καινούργια
αρχή. Αν αποτύχατε επειδή δεν κάνατε καθηµερινώς το καθήκον σας, αυτό πρέπει να σας γίνει
µάθηµα. Σήµερα δεν µπορείς να χάνεις τον καιρό
σου και να περιµένεις να τον κερδίσεις, όταν έλθει
η ώρα των εξετάσεων. Αυτό έχει την εφαρµογή του
τόσο κατά την περίοδο του σχολείου όσο και κατά
την διάρκεια εξασκήσεως του επαγγέλµατος.
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Τώρα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την
αποτυχία ως δικαιολογία και να εγκαταλείψετε τον
αγώνα της ζωής ή να επωφεληθείτε απ΄ αυτή.
Μέσω της σωτήριας χάρης του Ιησού µπορείτε να
έχετε µια ζωή νίκης και θριάµβου, κάνοντας µια
εργασία όχι πολύ ενδιαφέρουσα και ανιαρή, αν
αυτό είναι αναπόφευκτο. ∆ιαβάστε το χωρίο από
την επιστολή προς Ρωµαίους 8:37. «Αλλ' εις πάντα
ταύτα υπερνικώµεν διά του αγαπήσαντος ηµάς».
Πειραµατιζόµαστε την αλήθεια αυτού του
εδαφίου αν δεχτούµε την βοήθεια που ο Ιησούς
δίνει στον καθένα από µας.
Ζητήστε από τον Θεό να σας οδηγήσει, oΠατέρας
µας έχει αρκετή δουλειά για τον καθένα µας.
Μιλήστε µε τον ιεροκήρυκα της εκκλησίας σας και
ζητήστε την συµβουλή του. Έτσι λοιπόν, είτε
συνεχίσετε το σχολείο είτε αναζητήστε κάποια
δουλειά, απαραίτητο είναι να προσευχηθείτε
προηγουµένως για οδηγία από τον Θεό. Με την
βοήθεια του Θεού θα ανακαλύψετε χαρίσµατα και
ιδιότητες που ο Θεός σας έχει πλουτίσει και θα
µπορέσετε να πραγµατοποιήσετε πράγµατα στην
ζωή σας, που ποτέ µόνη σας δεν θα καταφέρνατε.

Κεφάλαιο 11
Πώς να απαλλαγώ από κακές συνήθειες.
∆εν έχω καµία κατανόηση για τους ανθρώπους
που µεθούν, αλλά δεν νοµίζετε ότι λίγο αλκοόλ για
την βελτίωση των σχέσεων µιας συντροφιάς είναι
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απαραίτητο; Θα ήθελα πολύ να ακούσω την
γνώµη σας.
Μπορείτε να αγνοήσετε το γεγονός ότι το ένα
ποτό φέρνει το άλλο; Σε κάθε πόλη που επισκέπτοµαι κάποιος θα µε παρακαλέσει να
προσεύχοµαι για έναν σύζυγο ή µια σύζυγο ή γιο
που άρχισε να πίνει κατ΄ αρχήν ένα ποτηράκι για το
καλό της παρέας και τώρα έχει εξελιχθεί σε αλκοολικό. Σήµερα, νοµίζετε ότι µπορείτε να ελέγξετε τον
εαυτόν σας. Όταν όµως έχετε συνηθίσει να πίνετε,
πώς θα αντιδράσετε σε µια απογοήτευση;
Είστε υπεύθυνος για το περιβάλλον σας. Το παράδειγµά σας µπορεί να οδηγήσει κάποιον σε µια
συνήθεια από την οποίαν δεν θα µπορέσει να
απαλλαγεί. Μην ξεχνάτε ότι το αλκοόλ είναι η αιτία
πολλών τροχαίων ατυχηµάτων.
Το σώµα µας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύµατος.
Πρέπει να το σεβόµεθα. Στην Βίβλο διαβάζουµε:
«Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι,
πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού» (Α Κορ. 10:31).
Είναι µία εντολή την οποίαν κανένας χριστιανός δεν
πρέπει να αγνοεί.
Υπάρχει ελπίδα για έναν αλκοολικό; Είµαι αλκοολικός και αισθάνοµαι ένοχος. Η ενοχή µε βαραίνει
ακόµη και στον ύπνο. Όλοι µου λένε να
σταµατήσω, αλλά δεν είναι εύκολο. Ξέρω ότι
πρέπει να το κάνω, όµως η µανία που αισθάνοµαι
για το λικέρ είναι ακατανίκητη. Έχω κατάθλιψη
και η µόνη µου ελπίδα είναι να µην ξύπναγα
κάποιο πρωί.
112

Βεβαίως και υπάρχει ελπίδα για τον αλκοολικό.
Πολλοί είναι οι αλκοολικοί που µε τον Ιησού
Χριστό απαλλάχθηκαν από το πάθος του αλκοολισµού. Υπάρχουν επίσης πολλές οργανώσεις που
προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στον αλκοολικό,
την κυρίως όµως βοήθεια την παρέχει ο Ιησούς
Χριστός ο οποίος µπορεί να θεραπεύσει τελείως απ΄
αυτή την ασθένεια.
Αυτοί που έχουν πείρα από αλκοολισµό µας λένε
ότι το πρώτο βήµα για την απελευθέρωση είναι να
έχει ο αλκοολικός την επιθυµία να απαλλαγεί απ΄
αυτό το πάθος. Το δεύτερο είναι να δεχτεί την πραγµατικότητα ότι είναι αλκοολικός.
Ο Ιησούς Χριστός µπορεί να αλλάξει την ζωή
σας. Ο ίδιος είπε: «Ηλθα για να έχουν ζωή, και να
την έχουν εν αφθονία». Η υπερβολική χρήση του
αλκοόλ είναι αµαρτία σύµφωνα µε την Βίβλο και
πρέπει να αντιµετωπιστεί σαν αµαρτία, αν και
εξελίσσεται σε αρρώστια.
Για να χτυπηθεί το κακό στην ρίζα του, πρέπει να
ζητήσετε ο Θεός να σας συγχωρήσει και η συγχώρηση αυτή πάρα πολύ συχνά οδηγεί σε θεραπεία.
Γνωρίζω πολλούς που µε χαρά θα οµολογούσαν
αυτό το θαύµα που πειραµατίστηκαν στην ζωή
τους.
Έχω αϋπνίες και δεν µπορώ να κοιµηθώ χωρίς
την βοήθεια φαρµάκων. Είναι αµαρτία η χρήση
φαρµάκων αυτού του είδους;
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Οι γιατροί οµολογούν ότι 10 εκατοµµύρια του
πληθυσµού µας πρέπει να χρησιµοποιούν αυτά τα
χάπια προκειµένου να κοιµηθούν.
Η αϋπνία έχει πολλές αιτίες: ανησυχίες και
έλλειψη σωστής και ισορροπηµένης σωµατικής
άσκησης. Η Βίβλος µας πληροφορεί για µια άλλη
αιτία. «Οι δε ασεβείς είναι ως η τεταραγµένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάση· και τα
κύµατα αυτής εκρίπτουσι καταπάτηµα και πηλόν»(Ησαίας νζ:20). Αν και δεν θα έλεγα ότι οι πιστοί δεν υποφέρουν από αϋπνία, εντούτοις πιστεύω ότι συχνά αυτή προέρχεται από βεβαρηµένη
συνείδηση. Συνήθως δεν µπορώ να κοιµηθώ όταν
διάφορες
σκέψεις
µε βασανίζουν. Τότε γονατίζω και παρακαλώ τον Θεό να γεµίσει την καρδιά µου µε την αγάπη Του, και αµέσως έχω ειρήνη
και ανάπαυση.
∆οκιµάστε να επαναλάβετε τα λόγια του Ησαία
όταν δεν µπορείτε να κοιµηθείτε: «Θέλεις φυλάξει
εν τελεία ειρήνη το πνεύµα το επί σε επιστηριζόµενο» (Ησαϊας κς 3).
Να σκέφτεστε την αγάπη, την αγιότητα και την
µεγαλοπρέπεια του Θεού κατά την διάρκεια των
βασανιστικών ωρών της αϋπνίας. Πιστεύω ότι θα
σας βοηθήσει να βυθιστείτε σ΄ έναν ήσυχο ύπνο.
Ξέρω ότι αδυνατώ να ελέγχω την γλώσσα µου.
Είναι στην φύση µου να µιλώ χωρίς κόµµα και
τελεία. Αυτό ενοχλεί τον σύζυγο µου, και θα ήθελα
να απαλλαγώ απ΄ αυτό. Τι µου προτείνετε;
Ζητείστε από τον Κύριο να σας δώσει αγάπη και
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ενδιαφέρον για τους άλλους. Προσπαθήστε να γίνετε µια καλή ακροάτρια. Τέλος, όταν πρέπει να
πείτε κάτι, προσπαθήστε ό,τι πείτε, να είναι οικοδοµητικό, ευγενικό, να έχει ευχάριστο χιούµορ, και
ενδιαφέρον. Ο,τιδήποτε και αν πείτε, να είσθε
σύντοµη. Ο Σολοµών είπε: «Εν τη πολυλογία δεν
λείπει η αµαρτία». Κάποιος σοφός είπε: «Είναι
πολύτιµο να µιλάς πολλές γλώσσες. Να µπορείς
όµως να κρατάς την γλώσσα σου, είναι ανεκτίµητο». Να θυµάστε ότι οι µεγαλύτεροι οµιλητές,
σε φιλικούς κύκλους δεν έλεγαν πολλά.
Οταν συναντώ µεγάλη κίνηση, συλλαµβάνω τον
εαυτό µου να στολίζω τους άλλους οδηγούς µε
διάφορα επίθετα. Φυσικά αυτοί δεν µε ακούνε.
Επιτρέπεται αυτό σ΄ έναν χριστιανό;
Πριν σας απαντήσω επιτρέψτε µου µια ερώτηση:
Γιατί ένας νοµοταγής και θεοσεβούµενος πολίτης
συχνά όταν οδηγεί το αυτοκίνητό του, γίνεται
ανυπόµονος και αγενής; Από ηθικής απόψεως δεν
είναι λιγότερο κακό το ότι ο οδηγός τον οποίον βρίζετε δεν σας ακούει. Φυσικά υπάρχει µια διαφορά.
Εάν σας άκουγε, θα έπρεπε να ήσασταν καλός στην
πάλη ή να ήσασταν ταχύς στο τρέξιµο. Αυτή η
συµπεριφορά σας στο τιµόνι µπορεί να γίνει αιτία
πολλών ατυχηµάτων. Αυτoκυριαρχία και ευγένεια
συµβάλει σε µεγαλύτερη ασφάλεια στον αυτοκινητόδροµο. Κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι
αµφιβάλλω για την απόλυτη ειλικρίνειά σας.
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Αναγεννήθηκα τελευταία. Η ζωή µου άλλαξε από
τότε. Συχνά νιώθω απογοητευµένος, διότι δεν
µπορώ τελείως να απαλλαγώ από τον απότοµο
τρόπο µου και από µερικές παλιές συνήθειές µου.
Είµαι καταδικασµένος να ζω µια τέτοια αποτυχηµένη χριστιανική ζωή;
Φυσικά όχι, επειδή ο Θεός φρόντισε να µπορούµε να ζούµε µια νικηφόρα χριστιανική ζωή.
Αυτή είναι η διδασκαλία της Βίβλου και ο κάθε
χριστιανός πρέπει να την βιώνει καθηµερινώς. Θα
σας πω κάτι το οποίον µπορεί να σας βοηθήσει.
Κατ΄ αρχήν, νικηφόρα χριστιανική ζωή δεν
σηµαίνει ζωή τέλεια, χωρίς λάθη. Η δύναµη της
αµαρτίας έχει αφήσει ίχνη σε όλους εµάς, τα οποία
δεν εξαφανίζονται σε µια στιγµή. Μετά την αναγέννηση αρχίσατε να περπατάτε σε καινούργιους
δρόµους, όµως υπάρχει τώρα το στάδιο της πνευµατικής προόδου.
∆εύτερον, τα αναγεννηµένα παιδιά χρειάζονται
τροφή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αυτή η
τροφή αυξάνεται σταδιακά. Σαν ένα πνευµατικό
βρέφος χρειάζεστε τον Λόγο του Θεού για να
αυξηθείτε (Α΄ Πέτρου 2:2).
Τρίτον, µελετάτε όσο το δυνατόν περισσότερα
πνευµατικά βιβλία. Να είσθε βέβαιος ότι ο Θεός θα
σας χαρίσει πνευµατικές νίκες που επιθυµείτε.
Η Αγία Γραφή µας υπόσχεται (η αµαρτία δεν θα
σας καταλάβει). Αυτό σηµαίνει ότι η αµαρτία δεν
θα σας κυβερνά πλέον. Κερδίστε την νίκη δια της
πίστεως.
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Κεφ. 12
Αρρώστια, ατυχία, ανηθικότητα
Έχω τρία παιδιά το ένα εκ των οποίων µογγολικό.
Ο γιατρός µου συνιστά να βάλω το άρρωστο παιδί
σ΄ ένα ίδρυµα ώστε τα άλλα παιδιά να µεγαλώσουν φυσιολογικά, χωρίς το στίγµα του
µογγολισµού!
∆εν θέλω να πάω κόντρα στην συµβουλή του γιατρού σας, όµως η πείρα έχει δείξει ότι τα µογγολικά
παιδιά, αν έχουν κατανόηση και αγάπη, µπορούν να
ενταχθούν στην κοινωνία. Αυτά τα παιδιά έχουν
την ικανότητα να αγαπούν και φυσικά έχουν την
ανάγκη να αγαπηθούν. Μιλάτε για «στίγµα».∆εν
νοµίζω ότι το άρρωστο παιδί θα δηµιουργήσει
κοινωνικό πρόβληµα στην οικογένεια. Μερικά
παιδιά που είναι φυσιολογικά κατά τα άλλα, έχουν
ανωµαλίες στο φέρσιµό τους και στην προσωπικότητά τους, κατάσταση που είναι συχνά χειρότερη.
Υπάρχει η τάση σήµερα να ψάχνουµε στις δύσκολες καταστάσεις να βρούµε την εύκολη λύση.
Αν οι τύψεις της συνείδησης που θα νιώθετε είναι
χειρότερες από την κούραση που θα έχετε
υπηρετώντας αυτό το δυστυχισµένο πλάσµα, τότε
νοµίζω ότι θα είναι άσοφο να το στείλετε σ΄ ένα
ίδρυµα.
Υπάρχει µεγαλύτερη ευλογία να δίνεις αγάπη από
του να λαµβάνεις. Στην Βίβλο διαβάζουµε: «Μακάριο είναι να δίνει τις παρά να λαµβάνει».
Και
αυτό το ανάπηρο παιδί σας χρειάζεται εσάς και την
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αγάπη σας περισσότερο από τα άλλα παιδιά σας.
Ζητήστε από τον Θεό σοφία και οδηγία.
Ίσως ο Θεός έχει κάποιο λόγο που σας έδωσε
αυτό το παιδί που µόνο Αυτός γνωρίζει προς το
παρόν.

Μια πρόσφατη εγχείρηση απεκάλυψε έναν προχωρηµένο καρκίνο, χωρίς ελπίδα γιατρειάς. Είµαι
χριστιανός και κατά την διάρκεια των τελευταίων
µηνών της ζωής µου θέλω να δώσω την µαρτυρία
µου από το κρεβάτι του πόνου.
Ο Θεός σας δίνει πράγµατι µια θαυµαστή ευκαιρία. Στην τελευταία ανάλυση ο κάθε άνθρωπος
θα αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα του θανάτου.
Μόνον ο χριστιανός ξέρει πώς να ζει και πώς να
πεθάνει. Ως χριστιανός γνωρίζετε ότι ο θάνατος
είναι η πόρτα σ΄ έναν κόσµο παρόµοιο µε τον οποίο
δεν έχει δει κανένα ανθρώπινο µάτι. Καµιά
ανθρώπινη φαντασία δεν µπορεί να συλλάβει αυτό
που ο Θεός έχει ετοιµάσει γι΄ αυτούς που Τον
αγαπούν. Έχετε αυτή την θαυµαστή ελπίδα στην
καρδιά σας. Ζητήστε από τον Θεό να σας δώσει την
δύναµη να µαρτυρήσετε και στους άλλους γι΄ αυτή
την ζωντανή ελπίδα. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες
πολλοί να οδηγηθούν στην σωτηρία του Ιησού
Χριστού µέσω της µαρτυρίας σας.
Τα δύο τελευταία κεφάλαια της Αποκάλυψης µας
περιγράφουν περίπου πώς είναι ο ουρανός. Ο Ιησούς ήρθε στην γη µας για να µας σώσει και να µας
ικανώσει να ζήσουµε γι΄ Αυτόν. Ήλθε επίσης για να
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µας δώσει την δύναµη να πεθάνουµε µε την
βεβαιότητα στην καρδιά µας ότι θα είµεθα για
πάντα µαζί Του.
Πάσχω από υπέρταση. Ο γιατρός µου µού έδωσε
χάπια να ηρεµίσει το νευρικό µου σύστηµα, όµως
η συνεχής χρήση έχει φέρει κάποια έξη στον
οργανισµό ώστε αυτά τα φάρµακα να µην φέρνουν
το ποθητό αποτέλεσµα. Νοµίζετε πως η προσευχή
και η θρησκεία θα µπορούσαν να βοηθήσουν; Και
αν όντως µπορούν, ποια βήµατα πρέπει να κάνω;
Αν ψάχνετε να βρείτε θεραπεία της ασθένειας
µέσω της προσευχής και της θρησκείας, υπάρχει
περίπτωση να απογοητευθείτε. Ξέρετε η πίστη είναι
αποτέλεσµα µιας ζωντανής επικοινωνίας µε τον
Θεό, και ο Θεός δεν θα σας δώσει τα αποτελέσµατα
αυτής της πίστης, αν αδιαφορήσετε για το θέµα της
αµαρτίας και της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Αυτό
που όλοι χρειαζόµαστε είναι η σωτήριος πίστη εν
Χριστώ Ιησού που αποκτάται µόνον µε µετάνοια
για τις αµαρτίες και αποδοχή του έργου του Ιησού
Χριστού στον σταυρό. Έτσι λοιπόν ξεκινήστε από
την αρχή. ∆εχθείτε τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα
και εµπιστευθείτε στον Θεό την υπόλοιπη ζωή σας.
Κάθε φορά που σχεδιάζω να πάω στην εκκλησία η
γυναίκα µου προσποιείται ότι δεν αισθάνεται
καλά. Ίσως να είναι αλήθεια όµως εγώ φοβάµαι
ότι παίζει κάποιο θέατρο. Στην πραγµατικότητα
είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος και αυτός είναι
ένας λόγος που έχω διάφορα ερωτηµατικά. Γιατί
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άραγε αντιδρά έτσι και πώς µπορώ να την
βοηθήσω;
Η αδιαθεσία της γυναίκας σας µπορεί να είναι
πραγµατική και όχι προσπάθεια να σας εξαπατήσει.
Μπορεί να έχει ανησυχίες για τις αµαρτίες της και
την σχέση της µε τον Θεό και αυτή η αντίστασή της
στα πνευµατικά πράγµατα προκαλεί, ενδεχοµένως
αυτή την νευρική αντίδραση. Μιλήστε µε έναν
άνθρωπο του Θεού, να της εξηγήσει πως η αιτία
των αδιαθεσιών της είναι κατά πάσα πιθανότητα η
άρνησή της να συµφιλιωθεί µε τον Θεό. Ίσως µε
αυτόν τον τρόπον να αρχίσει να ενδιαφέρεται να
τακτοποιήσει την θέση της απέναντι στον Θεό.
Όταν βρει την συγχώρηση των αµαρτιών της, τότε
θα δείτε ότι οι αντιδράσεις της θα είναι τελείως
διαφορετικές.
Τελευταία η γυναίκα µου παρουσίασε σοβαρή
παραφροσύνη και έπρεπε να κλεισθεί στο ανάλογο
νοσοκοµείο. Ήταν µια πολύ συνεπής χριστιανή.
Πως θα επιδράσει αυτή η κατάσταση τις σχέσεις
της µε τον Κύριο;
∆ιανοητικά, ψυχικά προβλήµατα σχετίζονται πολύ συχνά µε οργανικά προβλήµατα. Από το γράµµα
σας συµπέρανα ότι στην περίπτωση της γυναίκας
σας η αιτία του προβλήµατος είναι οργανική. Αυτές οι καταστάσεις διαρκούν πάρα πολύ καιρό. ∆εν
θα πρέπει να ανησυχείτε καθόλου για την σχέση της
µε τον Θεό. ∆εν χάνουµε την σωτηρία µας, όταν
περνούµε από διάφορες δοκιµασίες. Στις δύσκολες
120

περιόδους της ζωής µας την χρειαζόµαστε
περισσότερο από ποτέ. Ο απόστολος Παύλος θα
διακηρύξει: «Επειδή είµαι πεπεισµένος ότι ούτε
θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε
δυνάµεις ούτε παρόντα ούτε µέλλοντα ούτε ύψωµα
ούτε βάθος ούτε άλλη τις κτίσις θέλει δυνηθή να
χωρίση ηµάς από της αγάπης του Θεού της εν
Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ηµών» (Ρωµαίους η΄ 3839). Αυτή θα πρέπει να είναι η ελπίδα σας για το
πρόσωπο που αγαπάτε τόσο πολύ.
Έχω ένα διανοητικώς καθυστερηµένο παιδί.
Μερικές στιγµές σκέπτοµαι πόσο σκληρός και
άκαρδος είναι ο Θεός, αλλά στην πραγµατικότητα
ξέρω ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ότι τα παιδιά
µας, κάποια µέρα θα τα πάρει κοντά Του.
Εκατον είκοσι χιλιάδες καθυστερηµένα παιδιά
γεννιόνται κάθε χρόνο στην Αµερική. Περισσότεροι
από τέσσερα εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν αυτό το
πρόβληµα. Να ξέρετε ότι δεν είσθε µόνη.
Καταλαβαίνω την κατάστασή σας αν και δεν έχω
προσωπική πείρα του προβλήµατός σας. Το φορτίο
σας είναι βαρύ και συγχρόνως αντιµετωπίζετε την
περιέργεια των ανθρώπων οι οποίοι συχνά αιτιώνται τους γονείς για την οποιαδήποτε ανωµαλία των
παιδιών.
∆εν µπορούµε να ενοχοποιούµε τον Θεό για κάθε
ανωµαλία της φύσης. Αν το κάνουµε αυτό, δηλητηριάζουµε την ζωή µας και αυξάνουµε την λύπη
µας. Επιτρέψτε µου να σας υπενθυµίσω ότι κανένα
σπίτι, καµιά οικογένεια δεν είναι τέλεια. Ίσως εκ
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πρώτης όψεως φαίνονται όλα εντάξει, όταν όµως
κοιτάξετε πίσω από τα παρασκήνια θα δείτε ότι ο
καθένας σηκώνει το σταυρό του.
Μια τέλεια πίστη στον Θεό θα σας δώσει θάρρος,
ελπίδα, και την ικανότητα να δεχτείτε τον κλήρο
της ζωής σας. Η Βίβλος µας προτρέπει: «Μη
φροντίζετε για τίποτε, διότι ο Θεός φροντίζει για
µας».
Έχω συνεχώς φόβους και ανησυχίες. Προς το
παρόν έχω φθάσει στο σηµείο του νευρικού
κλονισµού. Ξέρω αυτό δεν αρµόζει σ΄ ένα
χριστιανό. Έχω συµβουλευθεί αρκετούς οι οποίοι
µε διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος
να ανησυχώ. Όµως εγώ ξέρω ότι έχω πολλά
προβλήµατα. Έναν άρρωστο άνδρα, έναν γιο στον
στρατό, µια επισφαλή θέση εργασίας και πολλά
άλλα. Μπορείτε να µε συµβουλέψετε;
Όλοι αυτοί που σας λένε ότι δεν έχετε καµιά
αιτία για ανησυχία, απλώς δείχνουν την άγνοιά τους
στην κατάσταση που αντιµετωπίζετε. Βεβαίως και
έχετε λόγους για ανησυχία. Τα προβλήµατά σας
είναι µεγάλα και χωρίς την βοήθεια του Θεού, δεν
µπορείτε να τα σηκώσετε. Χωρίς την πίστη στον
Θεό έχετε κάθε λόγο να απελπίζεστε. Πίστη όµως
και ανησυχία δεν συµπορεύονται. ∆εν θα σας πως
να µην ανησυχείτε, θα σας πω ότι είναι κάποιος που
σας αγαπά και φροντίζει για σας. Είναι κάποιος που
γνωρίζει το πρόβληµά σας και κάτι πολύ καλλίτερο,
µπορεί να αναλάβει τις φροντίδες σας. Η Βίβλος
µας προτρέπει: «Πάσαν την µέριµνάν σας ρίψατε
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επάνω σ΄ Αυτόν διότι Αυτός φροντίζει για σας».
Επιτρέψτε στον Ιησού να πάρει τις ανησυχίες σας.
Αν µπορεί να σηκώσει το βάρος των αµαρτιών σας
και την αµαρτία του κόσµου, µπορεί να σηκώσει
και τα βάρη σας, και να δυναµώσει τον εσωτερικό
σας άνθρωπο, και να σας ικανώσει να ζείτε µια ζωή
νίκης και θριάµβου.
Είµαι σχεδόν ανάπηρη εξ΄ αιτίας µιας αρθρίτιδας
και ανίκανη να προσφέρω κάτι. Ποιο είναι το
νόηµα µιας τέτοιας ζωής;
Ο Θεός όµως δεν νοµίζει ότι είσθε ανίκανη. Έχει
ανάγκη κάθε άνθρωπο για να κάνει το έργο Του.
Χρειάζεται τον δυνατό και τον αδύνατο. Γνωρίζω
έναν νέο χωρίς βραχίονες ο οποίος ζωγραφίζει µε
τα δάκτυλα των ποδιών. Το θάρρος αυτού του
αγοριού βοήθησε πολλούς να ξεχάσουν την
αναπηρία τους. Όταν κατά την διάρκεια των πόνων
είσθε χαρούµενη και υποµονετική είσθε µια
µαρτυρία για τον Ιησού.
Ένας συνταξιούχος ιεροκήρυκας γράφει κάθε µέρα οικοδοµητικά γράµµατα σε ανθρώπους µε προβλήµατα. Πολλοί ενθαρρύνονται και παρηγορούνται µε τα µηνύµατά του.
Ο Θεός περιµένει και από εσάς να συµβάλετε στο
έργο Του. Ίσως να µην είναι κάτι που θα µπορούσατε να κάνετε πριν αρρωστήσετε. Ρωτήστε τον
Θεό να σας οδηγήσει να κάνετε κάτι γι΄ Αυτόν. Και
είναι στ΄ αλήθεια πολλά αυτά που θα µπορούσατε
να κάνετε.
∆εν µπορούµε συχνά να καταλάβουµε γιατί έρχεται
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η αρρώστια. Όµως όταν υποφέρουµε πρέπει να µην
παύσουµε να εµπιστευόµαστε στον ουράνιο Πατέρα
µας. Σ΄ αυτή την περίοδο της ζωής µας έχουµε
καιρό για περισσότερη προσευχή. Προσεύχεστε και
για άλλους που αντιµετωπίζουν προβλήµατα.
Προσεύχεστε για τους πολιτικούς της χώρας µας
και παγκοσµίως. Το λιγότερο που µπορείτε να
κάνετε είναι να προσεύχεστε. Καµιά προσευχή δεν
πάει χαµένη.
Μια φίλη µου, όχι πιστή, υπέφερε σ΄ όλη της την
ζωή µε έναν µέθυσο σύζυγο, δύστροπα παιδιά και
µια σειρά από σοβαρά ατυχήµατα. ∆εν νοµίζετε
ότι µερικοί άνθρωποι πειραµατίζονται την κόλαση
ήδη από τούτη την ζωή;
Η Βίβλος µας πληροφορεί ότι «ο ήλιος λάµπει
για δικαίους και αδίκους». Ο Θεός δεν προστατεύει
µερικούς και αφήνει άλλους στο έλεος των περιστάσεων. Γνωρίζει την κάθε λεπτοµέρεια της ζωής
µας. Η ζωή αυτή για κάθε άνθρωπο είναι µια
εναλλαγή από χαρά και λύπη. Το τι επιφυλάσσει το
µέλλον για τον καθένα µας εξαρτάται από την
σχέση µας µε τον Ιησού Χριστό.
Η απογοήτευση και ο πόνος αυτής της ζωής µας
βοηθούν να δούµε τον εαυτό µας στο φως της Αγίας
Γραφής. Κανείς δεν ζει σ΄ αυτή την ζωή την
κόλαση, αλλά υπάρχει ο ουρανός γι΄ αυτούς που
δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό τους
σωτήρα και η κόλαση γι΄ αυτούς που αδιαφόρησαν
για την σωτηρία του Ιησού Χριστού και τον
αρνήθηκαν. «Όποιος έχει τον Υιό, έχει την ζωή,
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όποιος δεν έχει τον Υιό, την ζωή δεν έχει».∆εν έχει
σηµασία τι σας επιφυλάσσει ετούτη η ζωή, βεβαιωθείτε ότι έχετε δεχτεί την σωτηρία του Ιησού
Χριστού και ότι έχετε τακτοποιήσει το πρόβληµα
της αµαρτία σας.
Κεφάλαιο 13
Ο τρόπος της συµπεριφοράς
Πιστεύετε ότι µια χριστιανή µπορεί να ντύνεται
αποκαλυπτικά φορέµατα και να φοράει σορτς.
Η Βίβλος στ΄ αλήθεια µας λέει πολύ λίγα πάνω
στο θέµα αυτό. Το κύριο θέµα της Βίβλου είναι η
σωτηρία µέσω του Ιησού Χριστού. Το βασικό
µήνυµα της Βίβλου είναι ο σταυρός του Χριστού
και η ανάστασή Του. Ο Παύλος όµως αναφέρεται
πολύ σύντοµα στο θέµα αυτό όταν γράφει στον
Τιµόθεο. «Ωσαύτως και αι γυναίκες µε στολήν
σεµνήν, µε αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν
εαυτάς, ουχί µε πλέγµατα ή χρυσόν ή µαργαρίτας ή
ενδυµασίαν πολυτελή» (Α΄ Τιµόθεον 2:9). Ο
Πέτρος θα γράψει: «Ο στολισµός της ας είναι ουχί ο
εξωτερικός, ο του πλέγµατος των τριχών και της
περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των
ιµατίων»(Α΄ Πέτρου 3:3). Ρόλο σηµαντικό παίζει
για ποιο λόγο ντύνεται µε τον ένα ή µε τον άλλο
τρόπο. Αν διαλέγει το ντύσιµο της για να
προκαλέσει το άλλο φύλο, τότε φυσικά αυτό είναι
καταδικαστέο. Η χριστιανή γυναίκα έχει πάντα την
ικανότητα να ντύνεται θεάρεστα και να ΄ναι µια
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µαρτυρία µε την εµφάνισή της.
Υπάρχει διαφορά µεταξύ της υπερηφάνειας που
νοιώθει κάποιος, όταν κατορθώσει κάτι και του
εγωισµού να θέλει να προσέχει την εµφάνισή του;
Χωρίς όµως εγωισµό κανείς δεν θα περιποιείτο
τον εαυτόν του ή δεν θα κατέβαλε καµιά
προσπάθεια να κάνει κάτι στην ζωή του.
Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι ο
Θεός βραβεύει την ατηµέλεια και την ακαταστασία.
Εντούτοις ο Θεός δίνει περισσότερη έµφαση στην
πνευµατική καθαρότητα παρά στην φυσική. Είναι
δυνατόν κάποιος να είναι άψογος στο ντύσιµό του
και να είναι βρώµικος στην ηθική συµπεριφορά
του. Από την άλλη πλευρά ένας σεµνός άνθρωπος
µπορεί να µην πάρει το πρώτο βραβείο ως ο πιο
καλοντυµένος της περιοχής, αλλά ο χαρακτήρας
του είναι άµεµπτος και αυτό µετράει στην τελευταία ανάλυση. Ο Θεός δεν προσέχει την εξωτερική
µας εµφάνιση, αλλά την καρδιά. Συγχρόνως όµως
πρέπει να πω, ότι ένας καθαρός και καλοντυµένος
χριστιανός κάνει µεγαλύτερη εντύπωση από έναν
βρώµικο και ατηµέλητο. Η παροιµία «η καθαριότητα είναι µισή αρχοντιά» λέει πολλά στο σηµείο
αυτό. Θα είναι σχιζοφρενικό να καθαρίζω το σπίτι
µου και ο κήπος µου να είναι γεµάτος από σκουπίδια, τενεκεδάκια µπύρας και πορτοκαλάδας. Έτσι
λοιπόν, εάν ο Ιησούς Χριστός καθάρισε τις καρδιές
µας, το λιγότερο που µπορούµε να κάνουµε για το
σώµα µας, το οποίον είναι ο ναός του Αγίου
Πνεύµατος, είναι να είµεθα καθαροί, εµφανίσιµοι,
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κοµψά και ευπρεπώς ντυµένοι.
Είµαι µια γυναίκα µε πολύ ωραίο σώµα. Υπάρχει
λόγος να µην ντύνοµαι ανάλογα ώστε να τονίζω
την οµορφιά του; Ο άνδρας µου επιµένει ότι
ντύνοµαι προκλητικά για να προκαλώ το άλλο
φύλο. ∆εν βρίσκω ότι είναι λάθος να επιδεικνύει
µια γυναίκα τις χάρες της.
Σκεφτήκατε ποτέ ότι η γυναίκα έχει και άλλου
είδους οµορφιές εκτός τις σωµατικές; Γιατί να
καµαρώνετε σαν το παγώνι για τις φυσικές
οµορφιές σας; Προσπαθήστε να είστε µια γυναίκα
µε την πραγµατική έννοια της λέξεως. Έχω
συναντήσει γυναίκες των οποίων η εξωτερική
εµφάνιση δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστική, όµως
µπορούσαν να ελκύσουν πολλούς µε την χάρη και
την γλυκύτητά τους.
Εάν σκέπτεστε ότι είσθε απλώς µια ωραία
ύπαρξη, παραµελείτε αυτοµάτως την οµορφιά του
πνεύµατος και της διάνοιας. Για να είµεθα
ολοκληρωµένοι άνθρωποι, πρέπει να εξελιχθούµε
συµµετρικά προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι µόνον
προς µια κατεύθυνση. Μην είσθε µια παροιµιώδης
όµορφη και χαζή κοπέλα, αλλά κοιτάξτε να
πλουτίσετε το µυαλό σας µε γνώσεις και την ψυχή
σας µε πνευµατική χάρη. Μόνον ο Ιησούς Χριστός
µπορεί να δώσει στην γυναίκα αληθινή και µόνιµη
χάρη και οµορφιά.
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Κεφάλαιο 14
Φίλοι, συγγενείς και γείτονες.
Ο άνδρας µου και εγώ φιλοξενήσαµε κάποιους
συγγενείς µας, για να τους βοηθήσουµε να
ξεπεράσουν κάποια δύσκολη περίοδο της ζωής
τους. Τους οδηγήσαµε στον Χριστό και
πιστέυουµε ότι είναι γνήσιοι χριστιανοί. Αλλά δεν
εννοούν να φύγουν από το σπίτι µας και εµείς δεν
έχουµε οικογενειακή ζωή. ∆εν θέλουµε να τους
διώξουµε µήπως αυτό τους κάνει κακό στην
πνευµατική τους πρόοδο. Τι µπορούµε να
κάνουµε;
Εάν κάποιου η πνευµατική ζωή είναι τόσο ευαίσθητη, τότε δεν έχει δουλέψει ο Θεός στην ζωή
του. Αυτοί που ο Θεός έσωσε και πειραµατίστηκαν
την σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι άνθρωποι
ανθεκτικοί. Η βασική υποχρέωση κάθε παιδιού του
Θεού είναι η δουλειά. Ο Παύλος θα πει: «∆ιότι και
ότε ήµεθα παρ' υµίν, τούτο σας παρηγγέλλοµεν, ότι
εάν τις δεν θέλη να εργάζηται, µηδέ ας τρώγη» (Β΄
Θεσ. γ΄ 10).
Σε κάποιο άλλο του γράµµα ο Παύλος γράφει:
«επειδή και πράττετε αυτό εις πάντας τους
αδελφούς τους καθ' όλην την Μακεδονίαν. Σας
παρακαλούµεν δε, αδελφοί, να περισσεύητε κατά
τούτο επί το µάλλον και να φιλοτιµήσθε εις το να
ησυχάζητε και να καταγίνησθε εις τα ίδια και να
εργάζησθε µε τας ιδίας υµών χείρας, καθώς σας
παρηγγείλαµεν, διά να περιπατήτε µε ευσχηµο128

σύνην προς τους έξω και να µη έχητε χρείαν
µηδενός» (Α΄ Θεσ. 4:10-12).
Σαν χριστιανοί πρέπει να βοηθούµε ο ένας τον
άλλον, και αν οι συγγενείς σας είναι υγιείς και
ικανοί για δουλειά, τότε θα πρέπει να τους ορίσετε
µια µέρα κατά την οποίαν θα πρέπει να αρχίσουν
µόνοι τους να φροντίζουν τον εαυτόν τους.
Πριν µερικά χρόνια απογοητεύθηκα από την
εκκλησία µου εξ΄ αιτίας µιας κυρίας η οποία δεν
ήταν ικανή να ελέγχει τα λόγια της. Τι µπορεί να
γίνει µε τέτοιους ανθρώπους;
Το καλύτερο πράγµα που µπορείτε να κάνετε
είναι να αγνοείτε τα λόγια της. Η Βίβλος µας
προτρέπει: «Η αγάπη µακροθυµεί, αγαθοποιεί, η
αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν
επαίρεται, δεν ασχηµονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν
παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν» (Α΄ Κορ.
ιγ΄ 4,5). ∆εν είναι εύκολο να το κάνουµε αυτό, αλλά
ως πιστοί οπαδοί του Ιησού οφείλουµε να προσπαθήσουµε. Για δύο ολόκληρα χρόνια δηλητηριάζατε την διάνοια και το σώµα σας. Σταµατήστε
αµέσως. Ακολουθήστε του Ιησού το παράδειγµα
και προσεύχεσθε για αυτούς που σας κάνουν κακό.
Να την βλέπετε, όπως ο Ιησούς την βλέπει. Όταν
την συναντάτε, συµπεριφερθείτε σαν να µην είχε
συµβεί τίποτε. Αγαπήστε την τόσο, ώστε να µην
µείνει χώρος στην καρδιά σας για πικρία.
Επιστρέψτε στην εκκλησία σας, την επόµενη
Κυριακή. Όταν µπείτε στην εκκλησία συγκεντρώστε την σκέψη σας µόνον στον Ιησού Χριστό. Αν
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κατά την διάρκεια της λατρείας σας έλθει η σκέψη
ότι κάποιος στην εκκλησία δεν µοιάζει να είναι
χριστιανός, να θυµηθείτε ότι και εσείς δεν είσθε
τέλεια χριστιανή. Θα νοιώσετε πρωτόγνωρη χαρά,
αν υπακούσετε στην εντολή του Ιησού: «ευλογείτε
εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, και προσεύχεσθε
υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσιν» (Λουκάς ς΄
28).
Ο αδελφός µου σκέπτεται να παντρευτεί µια
κοπέλα η οποία δεν του ταιριάζει καθόλου.
Υπάρχει τρόπος να του δώσω να καταλάβει το
λάθος του και να τον γλιτώσω από το καταστρεπτικό αυτό βήµα; Τον αγαπώ και φρόντισα
να του δηµιουργήσω ένα ευχάριστο περιβάλλον
στο σπίτι µετά τον θάνατο των γονιών µας.
Υπάρχει ο κίνδυνος να µην βρείτε καµιά κοπέλα
κατάλληλη για τον αδελφό σας. Αναµφισβήτητα
είναι ένας λαµπρός νέος. Εποµένως για ποιο λόγο
δεν εµπιστεύεστε την εκλογή του στο θέµα του
γάµου; Πιστεύω ότι αν ανακατευθείτε, θα κάνετε
µεγαλύτερο κακό παρά καλό. Το πρόβληµα βρίσκεται σε σας, διότι µε το γάµο του διαλύεται η
οικογενειακή σας ευτυχία. ∆εν είστε ακόµη ανεξάρτητο άτοµο και αισθάνεστε ανασφάλεια. Καθένας άνθρωπος επιθυµεί ασφάλεια και το αίσθηµα
να έχει κάποιον τον οποίον να φροντίζει. Σας συµβουλεύω να µην στηρίζεστε σε κανέναν άνθρωπο.
Κάθε φορά που το κάνουµε αυτό διατρέχουµε τον
κίνδυνο να απογοητευθούµε. Ο Θεός µας δηµιούργησε έτσι ώστε να έχουµε την ανάγκη της εξάρ130

τησης. Πρέπει να εξαρτώµεθα µόνον απ΄ Αυτόν.
Είθε η απώλεια αυτή να γίνει για σας ένα πραγµατικό κέρδος. Αφήστε ο Θεός να έχει στην ζωή
σας την θέση που του αρµόζει. Τοιουτοτρόπως θα
αντιµετωπίσετε τον γάµο του αδελφού σας σωστά
και θα νοιώσετε την χαρά η οποία έρχεται µόνον
από προσωπική πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς
είναι ένας φίλος πολύ πιο πιστός από έναν αδελφό.
Σας γράφω εκ µέρους όλων των παιδιών των
οποίων η µητέρα έχει πεθάνει. Ο πατέρας µας
σχεδιάζει να ξαναπαντρευτεί. Εµείς τα παιδιά
γνωρίζουµε ότι ποτέ δεν θα συµφιλιωθούµε µε την
σκέψη να έχουµε στο σπίτι την µητριά. Πού
µπορούµε να βρούµε βοήθεια;
Είναι πολύ άσχηµο το γεγονός η λέξη «µητριά»
να ακούγεται τόσο αρνητικά. Ξέρω πάρα πολλές
µητριές οι οποίες είναι πολύ καλές στα παιδιά του
συζύγου τους. Το να είσαι µητριά είναι πολύ
δυσκολότερο από το να είσαι µητέρα. Η αγάπη του
συζύγου της είναι µοιρασµένη µεταξύ πολλών
ατόµων.
Γράφετε ότι είναι αδύνατον να ανεχθείτε µια
µητριά. Είναι συχνά αυτές οι προκαταλήψεις οι
οποίες αποκλείουν ευκαιρίες για ευτυχισµένη ζωή.
Μ΄ αυτές τις προϋποθέσεις η καλύτερη γυναίκα
στον κόσµο δεν θα κατάφερνε να συνυπάρξει µαζί
σας.
Συµπαθώ πολύ τα ορφανά, η απώλεια της
µητέρας είναι φρικτό γεγονός. Όµως στην
περίπτωσή σας δεν µπορώ να κάνω τίποτε. Μόνον
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εσείς µπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας.
Αλλάξτε απλώς νοοτροπία. Μην βλέπετε πίσω από
την µητριά µια στρίγκλα, αλλά µια γυναίκα που
παντρεύεται, αγαπά έναν άνδρα του οποίου τα
παιδιά θα γίνουν το αντικείµενο της αγάπης της και
της φροντίδας της.
Μια γυναίκα στην εκκλησία µας έχει σχέσεις µε
έναν παντρεµένο. Κάθε Κυριακή έρχεται στην
εκκλησία και προσποιείται την χριστιανή. Όλοι
ενοχλούνται από την συµπεριφορά της. ∆εν
νοµίζετε ότι κάποιος πρέπει να της µιλήσει;
Πιστεύω πως Κάποιος της µιλά. Το γεγονός ότι
έρχεται στην εκκλησία δεν είναι και τόσο µια
απόδειξη υποκρισίας, αλλά απόδειξη του
ανικανοποίητου της καρδιάς της. Ψάχνει να βρει
κάτι που θα γεµίσει το κενό που αισθάνεται. Στην
θέση σας θα ήµουν πολύ προσεκτικός να κρίνω
αυτή τη γυναίκα. Μην παίρνετε την στάση των
φαρισαίων που ήθελαν να λιθοβολήσουν την
µοιχαλίδα. Ο Ιησούς τους είπε: «Ο αναµάρτητος
πρώτος τον λίθο βαλέτω». Και αυτοί τι έκαναν;
Έφυγαν ντροπιασµένοι.
Είναι εύκολο να αγανακτούµε βλέποντας κάποιον
να αµαρτάνει. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Όµως
συχνά λησµονούµε το γεγονός ότι: ΄΄ Όλοι ήµαρτον
και υστερούνται της δόξας του Θεού.΄΄ Αν
αποφασίσετε να µιλήσετε σ΄ αυτήν την γυναίκα,
κάντε το µε αγάπη και µε πνεύµα Χριστού. ∆εν
είναι χειρότερη από εκείνη που συνάντησε ο Ιησούς
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στο φρέαρ του Ιακώβου και της έδωσε το νερό της
αιώνιας ζωής.
Πάνω απ΄ όλα, οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας
πρέπει να προσευχηθούν για την φτωχή και
αµαρτωλή γυναίκα.
Κεφάλαιο 15
Πως να διορθώσεις τα κακώς κείµενα.
Είµαστε ένα πιστό ζευγάρι, και προσπαθούµε να
έχουµε ένα σπιτικό το οποίον να ευαρεστεί τον
Κύριο. Έχουµε κάτι συγγενείς που µας εµπισκέπτονται κάπου κάπου. Κατά την διάρκεια της
παραµονής τους εξασκούν τις άσχηµες συνήθειές
τους και αυτό µας αναστατώνει πολύ. Θα
ντρεπόµαστε αν κάποιοι φίλοι µας ζούσαν την
συµπεριφορά των συγγενών µας. Νοµίζετε ότι
πρέπει να τους πληροφορήσουµε για τους κανόνες
που ισχύουν στο σπίτι µας ή να τους απαγορεύσουµε να έρχονται;
Έχετε προσπαθήσει, όταν σας επισκέπτονται, να
τους βοηθήσετε πνευµατικά; Ίσως η επίσκεψή τους
να έχει ως σκοπό να πάρουν κάποια πνευµατική
βοήθεια. Ίσως να µην γνωρίζουν τις αρχές σας. Να
σκέπτεστε θετικά και να φροντίζετε για πνευµατική
ατµόσφαιρα η οποία θα επηρεάσει τους επισκέπτες
σας. Η προσευχή πριν το φαγητό, πνευµατικές
συζητήσεις, γεγονότα από την ζωή σας που
αποδεικνύουν την αγάπη του Θεού µπορεί να
ξυπνήσουν πνευµατικά ενδιαφέροντα. Μην ξεχνάτε
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ότι και ο Ιησούς έτρωγε µε αµαρτωλούς, αλλά ποτέ
δεν κατέβηκε στο επίπεδό τους. ∆εν ντράπηκε ποτέ
που ήταν µαζί τους, επειδή ο Ιησούς ύψωνε το
ηθικό επίπεδο των ανθρώπων.
Έχω γίνει η αιτία να καταστραφεί ένας παλιός µου
φίλος κάνοντας διάφορες κοµπίνες για το δικό µου
οικονοµικό συµφέρον. Τι µπορώ να κάνω για να
αποκτήσω συγχώρηση για το τροµερό αυτό
έγκληµα;
Η ερώτησή σας παρουσιάζει µια σκοτεινή εικόνα,
αλλά το γεγονός ότι αναγνωρίζετε το λάθος σας
είναι θετικό. Υπάρχει ελπίδα. Πηγαίνετε στο πρόσωπο που αδικήσατε. Παρακαλέστε τον να σας
συγχωρήσει. Βεβαιώστε τον ότι θα του επιστρέψετε
ότι του χρωστάτε σε κάποιο ορισµένο χρόνο. Τότε
και µόνο τότε θα µπορέσετε να πλησιάσετε τον Θεό
και να συµφιλιωθείτε µαζί Του. Πολλοί άνθρωποι
προσπαθούν να µπουν στην βασιλεία του Θεού
πάνω από τα χαλάσµατα του αµαρτωλού παρελθόντος. Ο Θεός συγχωρεί τις αµαρτίες, αλλά
αδικίες που έχουν γίνει έναντι άλλων προσώπων
πρέπει να αποκατασταθούν, αν θέλουµε να έχουµε
ειρήνη µε τον Θεό.
Όταν ο τελώνης Ζακχαίος ήλθε αντιµέτωπος µε
τον Ιησού είπε: «και εάν εσυκοφάντησά τινα εις τι,
αποδίδω τετραπλούν» (Λουκάς 19:8). Και αφού ο
Ζακχαίος έκαµε αυτή την δήλωση ο Ιησούς είπε:
«Σήµερον έγεινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον
καθότι και αυτός υιός του Αβραάµ είναι. ∆ιότι ο
Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώση
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το απολωλός» (Λουκάς 19:9-10). Ο Ιησούς έρχεται
στην ζωή και ζει στη καρδιά αυτού που ειλικρινά
επιθυµεί να προσαρµόσει την ζωή του όπως ο Θεός
το επιθυµεί.
Πριν λίγα χρόνια διαφώνησα µε την αδελφή µου
σχετικώς µε τα περιουσιακά στοιχεία. Από τότε
διεκόπησαν οι σχέσεις µας οριστικά. Είχα δίκαιο,
αλλά υποφέρω πολύ από αυτή την κατάσταση.
Είναι πιθανό και η αδελφή σας να είναι δυστυχισµένη µ΄ αυτή την κατάσταση και να πιστεύει
επίσης ότι είχε δίκαιο. Προσωπικά πιστεύω ότι και
οι δυο σας είχατε άδικο και συµπεριφερθήκατε σαν
µικρά παιδιά. Άξιζε τον κόπο να χαλάσετε τις
σχέσεις σας µε την αδελφή σας, για να κερδίσετε
λίγα περισσότερα από την διανοµή της περιουσίας
της µητέρας σας;
Μπορείτε να πάρετε κάτι απ΄ αυτά µαζί σας, όταν
πεθάνετε; Αυτό που τώρα µπορείτε να κάνετε είναι
να τηλεφωνήσετε, να γράψετε ή να επισκεφθείτε
της αδελφή σας και να της ζητήσετε να σας
συγχωρήσει. Πιστεύω ότι θα σας καλοδεχθεί µ΄
ανοιχτή αγκαλιά. Θα πρέπει να πάτε στην ρίζα του
προβλήµατος και να τις κάνετε κάποια προσφορά
την οποίαν ενδεχοµένως να περιµένει από εσάς. Αν
κάνετε αυτό µε αληθινή αγάπη, πιστεύω ότι και οι
δυο σας θα βρείτε καινούργια χαρά και ικανοποίηση στην ζωή σας. Κάνετε το πρώτο βήµα και
αναλάβετε την ευθύνη για ό,τι έγινε. Ίσως σας
φανεί δύσκολο στην αρχή, αλλά πιστεύω αυτό θα
σας φέρει πολλή ευτυχία.
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Πριν λίγους µήνες κατηγόρησα κάποιον ο οποίος
είναι και πολύ φίλος µου. ∆εν ήθελα φυσικά να του
κάνω κακό, αλλά αυτό έγινε τώρα αιτία ενός
σκανδάλου. Τώρα αισθάνοµαι ένοχος και είµαι
πολύ λυπηµένος γι΄ αυτό. Πως µπορώ να
επανορθώσω το σφάλµα µου;
Καταλαλιά έστω και δευτερευούσης σηµασίας,
είναι σοβαρή αµαρτία. ∆εν µπορούµε να περισυλλέξουµε τα λόγια µας τα οποία µεταφέρονται από
στόµα σε στόµα και συνεχώς διαστραβλώνονται.
Υπάρχει ένα παιχνίδι που ονοµάζεται «τηλέφωνο».
Σ΄ αυτό ψιθυρίζει κάποιος στο αυτί του διπλανού
του αυτό που του ψιθύρισε ο προηγούµενος. Ο
τελευταίος παίχτης φωνάζει δυνατά ό,τι του
ψιθύρισε ο προτελευταίος. Πιστέψτε µε αυτό δεν
έχει καµιά σχέση µε αυτά που είπε ο πρώτος
παίκτης. Αυτό συµβαίνει και όταν εµείς κακολογούµε κάποιον. Μοιάζει σαν να πάρουµε µια
τσάντα µε φτερά και καθώς προχωρούµε να πετάµε
από µερικά. ∆εν θα κατορθώσουµε ποτέ επιστρέφοντας να µαζέψουµε τα φτερά που σκορπίσαµε. Στην περίπτωσή σας οφείλετε να πάτε στον
φίλο σας να οµολογήσετε την πράξη σας, να του
ζητήσετε να σας συγχωρήσει και να κάνετε ό,τι
είναι δυνατόν, να πείτε και σ΄ αυτούς που τον
κατηγορήσατε πως αυτά που τους είπατε δεν είχαν
καµιά σχέση µε την πραγµατικότητα.
Η Γραφή λέει: «Ο ψιθυριστής αποκαλύπτει τα
µυστικά, αλλά ο πιστός φίλος κρύβει το «µυστικό».
Σ΄ αυτό το θέµα καθώς και σε πολλά άλλα η Γραφή
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µας δίνει σοφία πώς να ζούµε κάθε µέρα, ώστε να
είµεθα ευλογία για το περιβάλλον µας. Προσπαθήστε να διηγείστε θετικά πράγµατα για τους
άλλους, θα εκπλαγείτε παρατηρώντας πόσο
ευτυχισµένος θα νοιώθετε τόσο εσείς όσο και οι
άλλοι.
Πριν λίγους µήνες οδήγησα το αυτοκίνητο µιας
σπείρας η οποία λήστεψε ένα πρατήριο βενζίνης.
Στο διάστηµα αυτό αναγεννήθηκα και η συνείδησή µου µε βαραίνει. Τι πρέπει να κάνω;
Στα µάτια του νόµου ήσασταν συνεργός σ΄ ένα
έγκληµα. Στα µάτια του Θεού είστε ακριβώς τόσο
ένοχος, όσο και αυτοί που διέπραξαν την ληστεία.
Σας συµβουλεύω να βρείτε τον κάτοχο του πρατηρίου και να του πείτε όλη την ιστορία. Οµολογήστε του την δυσκολία που αντιµετωπίζετε,
επειδή λάβατε µέρος σ΄ αυτό το αδίκηµα. ∆ηλώστε
του ότι είσθε χριστιανός τώρα και θέλετε να κάνετε
το θέληµα του Θεού σ΄ αυτήν την περίπτωση,
αδιαφορώντας για το τίµηµα που θα έχει αυτό για
σας. Είναι µια δύσκολη απόφαση φυσικά. Ίσως να
πρέπει να υποστείτε τις ποινικές συνέπειες τώρα,
όµως αυτό θα φέρει ειρήνη στην καρδιά σας και θα
µπορείτε ελεύθερα να µαρτυρείτε για τον Θεό και
σωτήρα σας. Έχω ένα φίλο ο οποίος αντιµετώπισε
την ίδια κατάσταση όπως εσείς. Οµολόγησε την
πράξη του. Το αποτέλεσµα είναι ότι ο Θεός σήµερα
τον χρησιµοποιεί κατά έναν θαυµαστό τρόπο.
Με την γυναίκα µου δεν έχουµε κάνει κάποιο πολι137

τικό ή θρησκευτικό γάµο. Οι φίλοι µας µάς είπαν
ότι ζούµε παράνοµα και ότι δεν θεωρούµεθα
παντρεµένοι. Ποια είναι η άποψη σας σ΄ αυτό το
θέµα;
Σε πάρα πολλά µέρη ο γάµος θεωρείται νόµιµος
αν γίνει από κάποιο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο που
είναι ειδικό να κάνει αυτό το λειτούργηµα. Υπάρχουν πολλές άλλες χώρες στις οποίες δεν ισχύει ο
ίδιος κανόνας. Εποµένως όσοι άνθρωποι παντρεύτηκαν σύµφωνα µε τους κανονισµούς µιας άλλης
χώρας, θεωρούνται νόµιµοι σύζυγοι. Ο γάµος κυρίως είναι συµφωνία δύο καρδιών να ενωθούν
ενώπιον του Θεού σε δεσµό που θα διαρκέσει όσο
ζουν. Ζήσαµε πιστοί ο ένας προς τον άλλον και ο
Θεός ευλόγησε τον δεσµό µας µε καλά παιδιά.
Υπάρχουν νόµιµα ζευγάρια χωρίς αγάπη και µε
διπλή ζωή. Στην τελευταία ανάλυση µόνον ο Θεός
µπορεί να ενώσει τους δύο σε έναν, ώστε να
δηµιουργηθεί µια ευλογηµένη οικογένεια.
Εντούτοις σας προτρέπω να νοµιµοποιήσετε τις
σχέσεις σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ας είναι
αυτό το γεγονός µια ευκαιρία νέας αφιέρωσης στον
Θεόν και µεταξύ σας.
Η Βίβλος, το ξέρω, µας προτρέπει να συγχωρούµε
τους εχθρούς µας πολλές φορές. Αν και έχω συχνά
προσπαθήσει να συγχωρήσω κάποιο πρόσωπο που
µου έκανε κακό, απλώς δεν το κατορθώνω. Είναι
ο µοναδικός µου εχθρός. Νοµίζετε ότι ο Θεός θα
µε καταδικάσει γι΄ αυτό;
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Η συγχωρητικότης είναι κάτι πολύ φυσιολογικό
για έναν χριστιανό, αντίθετα για έναν µη χριστιανό
δεν είναι. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ όµως σας λέγω,
σγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους,
οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους,
οίτινες σας µισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων,
οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, διά
να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις
ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού
επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους
και αδίκους. ∆ιότι εάν αγαπήσητε τους αγαπώντάς
σας, ποίον µισθόν έχετε; και οι τελώναι δεν
κάµνουσι το αυτό» (Ματθαίος 5:44-46).
Ο Θεός µπορεί και θέλει να σας δώσει πνεύµα
συγχωρητικότητας, αν δεχτείτε την συγχώρησή Του
µέσω του Ιησού Χριστού. Σε µια άλλη περίπτωση ο
Ιησούς είπε ότι πρέπει να συγχωρούµε «εβδοµηκοντάκις επτά». Εάν είσθε ένας συγχωρηµένος, τότε
θα έχετε εννοήσει τι σηµαίνει «συγχωρώ», πόσο
απαραίτητη είναι η συγχώρηση των αµαρτιών δια
του Ιησού Χριστού ώστε να έχετε και εσείς την
επιθυµία να συγχωρείτε τους άλλους. Στον κόσµο
το πνεύµα της συγχώρησης εκτιµάται από όλους.
Μεταξύ των χριστιανών µε την τακτική να ανεχόµαστε το στραβό χάρη του Ιησού Χριστού και να
συγχωρούµε τους ανθρώπους που µε οποιοδήποτε
τρόπο µας πίκραναν, δηµιουργούµε πολλές φορές
ευκαιρίες σ΄ αυτά τα άτοµα να καταλάβουν τι
σηµαίνει η χάρη του Θεού η οποία συγχωρεί και
δέχεται τον αµαρτωλό.
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Κεφάλαιο 16
Η δύναµη της προσευχής.
Το πρόβληµά µου είναι ότι δεν µπορώ να
προσευχηθώ την ώρα που προσεύχοµαι. Σε ότι
άλλο κάνω συγκεντρώνω τις σκέψεις µου, αλλά
όταν γονατίζω οι σκέψεις µου περιπλανώνται
χωρίς να µπορώ να τις µαζέψω. Υπάρχει λύση στο
πρόβληµά µου;
Το ίδιο πρόβληµα είχαν και οι µαθητές στον
κήπο της Γεσθηµανή. Κοιµήθηκαν την ώρα που ο
Κύριος τους είπε ν΄ αγρυπνήσουν και να προσεύχονται. Η δυσκολότερη δραστηριότητα της χριστιανικής ζωής είναι η προσευχή. Η Βίβλος τονίζει:
«∆εν γνωρίζουµε πώς πρέπει να προσευχόµαστε».
Κάποιος είπε κάποτε: «Ο σατανάς τρέµει όταν
βλέπει και τον πιο αδύνατο χριστιανό να προσεύχεται». ¨Όταν φθάσουµε στον ουρανό, είµαι πεπεισµένος ότι θα απορήσουµε για το πόσο λίγο
χρησιµοποιήσαµε την δύναµη της προσευχής. Η
προσευχή µπορεί να µετακινήσει όρη. Γι΄ αυτό ο
σατανάς θα κάνει ό,τι µπορεί προκειµένου να σας
εµποδίσει να προσευχηθείτε. Ίσως ποτέ να µην
µπορέσετε να συγκεντρωθείτε απόλυτα στην
προσευχή. Η κατάσταση µπορεί να βελτιωθεί, όταν
αρχίσετε την προσευχή σας µ΄ ένα ψαλµό
παραδείγµατος χάρην. Να θυµάστε ότι η προσευχή
είναι συνοµιλία µε τον Θεό και όχι µονόλογος.
Ησυχάστε και ακούστε την φωνή του Θεού. Οι
περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να πουν όσο το
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δυνατόν περισσότερα καθώς προσεύχονται. Ο Θεός
έχει υποσχεθεί βοήθεια στο θέµα της προσευχής.
«Ωσαύτως δε και το Πνεύµα συµβοηθεί εις τας
ασθενείας ηµών· επειδή το τι να προσευχηθώµεν ως
πρέπει δεν εξεύροµεν, αλλ' αυτό το Πνεύµα ικετεύει
υπέρ ηµών διά στεναγµών αλαλήτων» (Ρωµ. η΄ 26).
Μην σκέπτεστε το πρόβληµά σας, αλλά συνεχίστε
να προσεύχεστε.
Το να προσευχόµaστε στα γόνατα έχει κάποια
ιδιαίτερη σηµασία; Είναι µια απόδειξη ότι έχουµε
να κάνουµε µε έναν µεγάλο Θεό ή σηµαίνει αυτό
ότι οι προσευχές µας έχουν περισσότερες
πιθανότητες να ακουσθούν;
Όταν προσευχόµαστε µετράει η στάση της καρδιάς µας και όχι η στάση του σώµατος. Η Γραφή
µιλάει για διαφορετικές στάσεις χωρίς να τονίζει
καµιά απ΄ αυτές. Συγκεκριµένα, µπορούµε να
προσευχόµαστε, σκυφτοί, γονατιστοί, όρθιοι, καθιστοί και περπατώντας. Όταν η καρδιά µας είναι
συγχρονισµένη µε τον τόνο της καρδιάς του Θεού,
µπορούµε να προσευχηθούµε σε όποια στάση
επιθυµούµε.
Ο Ιησούς προσευχήθηκε καθιστός, όρθιος,
γονατιστός. Ο Μωυσής συχνά ακουµπούσε το πρόσωπό του στο έδαφος όταν προσευχόταν. Ο ∆ανιήλ
συνήθως γονάτιζε. Οι απόστολοι καθόντουσαν στο
υπερώον όταν το Άγιο Πνεύµα κατέβηκε επάνω
τους σαν απάντηση της προσευχής τους. Ο Ηλίας
προσευχήθηκε µε το πρόσωπό του µεταξύ των
γονάτων του.
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Υπάρχουν ώρες που έχουµε την ανάγκη να
προσευχηθούµε γονατιστοί. Υπάρχουν άλλες στιγµές που προσευχόµαστε καθιστοί ή όρθιοι. ∆εν
πιστεύω ότι επηρεάζει η στάση του σώµατος την
προσευχή. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για την στάση
του σώµατος, αλλά για την κατάσταση της καρδιάς
µας.
Γιατί τόσες προσευχές µένουν αναπάντητες;
Απορώ αν αξίζει τον κόπο να προσευχόµαστε.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Θεός
δεν απαντά τις προσευχές µας. Ο Θεός δεν είναι
υποχρεωµένος ν΄ απαντά τις προσευχές κάθε
ανθρώπου. Η Γραφή µας λέει ότι αν φιλοξενούµε
στην καρδιά µας αµαρτία, φυσικά οι προσευχές µας
θα µείνουν αναπάντητες. Επίσης πολλές φορές
ζητούµε στην προσευχή µας πράγµατα για να
ικανοποιήσουµε την φιλαυτία µας. Κυρίως πρέπει
να θυµάστε ότι ο Θεός υπόσχεται στον Λόγο Του
ότι οπωσδήποτε ορισµένες προσευχές θα
απαντηθούν. Θ΄ απαντήσει την προσευχή κάθε
αµαρτωλού που προσεύχεται για συγχώρηση στο
όνοµα του Ιησού Χριστού. «∆ιότι πας όστις
επικαλεσθεί το όνοµα του Κυρίου θέλει σωθεί»
(Ρωµ. ι΄ 13). Θα εκπληρώσει την επιθυµία κάθε
πιστού που προσεύχεται να τον πληρώσει µε την
παρουσία Του. Θα πληρώσει την επιθυµία κάθε
πιστού που του ζητά να του δώσει σοφία. «Εάν δε
τις από σας είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά
του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και µη
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ονειδίζοντας, και θέλει δοθεί εις αυτόν» (Ιάκ. α΄ 5).
Αν ζείτε µια ευάρεστη ζωή, κατά Θεό, έχετε την
υπόσχεση του Θεού στον Ψαλµό λζ: 4,5: «και
ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήµατα της καρδίας σου. Ανάθες εις τον Κύριον
την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει
ενεργήσει». Τότε ποτέ δεν θα παραπονεθείτε ότι ο
Θεός αγνοεί τις ανάγκες σας.
Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες προσευχές που ο
Θεός απαντά οι οποίες δεν αναφέρονται στην Αγία
Γραφή, εάν προσευχόµαστε σύµφωνα µε το θέληµά
Του, στο όνοµα του Ιησού Χριστού και µε σκοπό
να δοξαστεί ο Θεός µ΄ αυτό που Του ζητούµε.
Προσεύχοµαι για τον άνδρα µου να πιστέψει στον
Θεό και να σταµατήσει να πίνει. Αρκούν οι δικές
µου προσευχές ή πρέπει ο ίδιος να προσευχηθεί;
∆εν µπορώ να µιλήσω µαζί του για το θέµα αυτό,
επειδή θυµώνει και πίνει ακόµη περισσότερο.
Βεβαίως ο Θεός µπορεί ν΄ απαντήσει τις προσευχές σας και να φέρει τον άνδρα σας σε κατάνυξη
και αναγνώριση των αµαρτιών του και να ζητήσει
την σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς. Προσέξτε
όµως να µην επιθυµείτε ν΄ αναγεννηθεί ο άνδρας
σας για να γιατρευτεί από το πάθος του αλκοόλ,
αλλά µάλλον και κυρίως για να σωθεί µια χαµένη
ψυχή. Είναι αµφίβολο αν εγωιστικές προσευχές
βρίσκουν απήχηση στον ουρανό. Στην Γραφή
διαβάζουµε: «ζητείτε και δεν λαµβάνετε, διότι
κακώς ζητείτε, δια να δαπανήσητε εις τας ηδονάς
σας» (Ιάκωβος δ΄ 3). Οι προσευχές δεν πρέπει να έ143

χουν κανένα προσωπικό κίνητρο.
Πριν ο άνδρας σας αναγεννηθεί, θα πρέπει να
προσευχηθεί. Είναι η απλή προσευχή που ο κάθε
αµαρτωλός πρέπει να κάνει: «Θεέ ελέησέ µε, είµαι
ένας αµαρτωλός και σώσε µε για χάρη του Ιησού».
Ο Θεός ακούει πάντα αυτή την προσευχή, γιατί
κάθε ένας που εµπιστεύεται την θυσία του Ιησού
σώζεται από τον αιώνιο θάνατο.
Επίσης είναι σηµαντικό να υπενθυµίζετε στον άνδρα σας τι πρέπει να κάνει. Η Γραφή µας προτρέπει: «Οµοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους
άνδρας υµών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον
λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της
διαγωγής των γυναικών» (Α΄ Πέτρου γ΄ 1).
Ο άνδρας µου είναι στην φυλακή, και τον
χρειάζεται τόσο η οικογένειά του. Προσευχήθηκα
ο Θεός να τον ελευθερώσει, αλλά ο Θεός δεν
απάντησε τις προσευχές µου. Βοηθήστε µε να
µάθω πως να προσεύχοµαι.
Λυπούµαι ότι ο άνδρας σας είναι στην φυλακή.
Είναι τραγικό τόσο γι΄ αυτόν όσο και για όλη την
οικογένεια.
Μπορώ να καταλάβω πόσο θέλετε ο άνδρας σας
να ελευθερωθεί, όµως θέλω να σας υπενθυµίσω ότι
ο Θεός δεν παραβλέπει νόµους και διατάξεις.
Αναµφισβήτητα ο άνδρας σας παρέβει κάποιο νόµο
και η Βίβλος λέει: «Αυτό που ο άνθρωπος σπέρνει,
αυτό και θα θερίσει».
Μη ρωτάτε πως να προσεύχεστε. Κατ΄ αρχήν προ
σευχηθείτε ο Θεός να σας δώσει χάρη να σηκώσετε
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την ντροπή της συζύγου ενός καταδίκου. Κατόπιν
θα έπρεπε να προσεύχεστε ο χρόνος µέσα στην
φυλακή να είναι µια ευκαιρία αυτοεξέτασης και
µετανοίας για τον άνδρα σας. Παίρνω πολλά
γράµµατα κάθε εβδοµάδα από φυλακισµένους οι
οποίοι µου γράφουν πως βρήκαν τον Θεό πίσω από
τα σίδερα της φυλακής. Πολλοί άνδρες όταν
αποφυλακίσθηκαν ήταν αλλιώτικοι άνθρωποι.
Προσευχηθείτε και ο δικός σας άνδρας να γνωρίσει
τον Χριστό ώστε ν΄ αλλάξει ριζικά η ζωή του.
Είθε ο Θεός να σας ευλογήσει και να σας δώσει
την υποµονή και την δύναµη που χρειάζεστε.
Μπορούν οι προσευχές µιας µητέρας να σώσουν
τα παιδιά;
Όποιος έχει µια προσευχόµενη µητέρα κατέχει
πολλά. ∆εν µπορώ να φαντασθώ µεγαλύτερη κληρονοµιά απ΄ αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό συνέχεια
για την χριστιανή µητέρα µου.
Ενώ οι προσευχές της µητέρας µπορούν να
επηρεάσουν πάρα πολύ την ζωή ενός ατόµου και το
έλεος του Θεού να το καλύπτει, εντούτοις δεν
µπορώ να ισχυρισθώ ότι αυτές είναι αρκετές να τον
σώσουν. Την απόφαση να δεχτούµε τον Ιησού την
κάνουµε µόνοι µας. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι
οι προσευχές των γονέων δεν έχουν αξία.
Κάποτε στην Β. Αφρική ζούσε µια χριστιανή
µητέρα ονόµατι Μόνικα. Είχε έναν ατίθασο γιο που
είχε το πάθος του ποτού και την τάση της
ανταρσίας. Πριν φύγει ο γιος της για ένα ταξίδι
στην Ιταλία, προσευχήθηκε όλη την νύχτα ο Θεός
145

να µαταιώσει αυτό το ταξίδι. Ο Θεός δεν το
µαταίωσε. Αργότερα ο γιος θα γράψει: «Εκείνη την
νύχτα έφυγα και την άφησα µόνη να κλαίει και να
προσεύχεται. Ω Κύριε, ούτε εσύ έλαβες υπ΄ όψη τα
δάκρυά της µα ούτε και εγώ. Εσύ Κύριε ήξερες την
επιθυµία της, την βασική επιθυµία της. Αδιαφόρησες για το αίτηµά της να µην αποπλεύσω, δεν το
εµπόδισες, για να εκπληρώσεις αργότερα αυτό για
το οποίο τόσα χρόνια σε ικέτευε».
Πολλά χρόνια αργότερα, αυτή η µητέρα µπόρεσε
να ευχαριστήσει τον Θεό ο οποίος απάντησε στις
προσευχές της. Ο γιος της µητέρας αυτής ήταν ο
µεγάλος χριστιανός, ο Αυγουστίνος.
Ο Θεός είναι απασχοληµένος µε τα σοβαρά
θέµατα του σύµπαντος, πως µπορούµε να τον
ενοχλούµε προσευχόµενοι για τα ασήµαντα
πράγµατα που αφορούν την ζωή µας;
Νοµίζω ότι έχετε εσφαλµένη εντύπωση για τον
Θεό. Η εκτίµησή σας ως αναφορά το πρόσωπο του
Θεού είναι µηδαµινή και περιορισµένη. Σκέπτεστε
γι΄ αυτόν σαν ο Θεός να ήταν µια ύπαρξη µικρών
δυνατοτήτων, όπως εσείς. Όπως ο Θεός µας αποκαλύπτεται στην Βίβλο, είναι µια ύπαρξη απεριόριστη δύναµης και αγάπης. Και το µεγάλο θαύµα
είναι ότι όσο και απασχοληµένος και να είναι µε το
σύµπαν, δεν ενοχλείται αλλά χαίρεται και θέλει να
ασχολείται µε τις λεπτοµέρειες του κάθε ανθρώπου.
Ο µεγάλος Θεός που δηµιούργησε τον κόσµο και
έθεσε τα άστρα σε κίνηση ενδιαφέρεται προσωπικά
για τον καθένα από εµάς. Μας αγαπά µε µια αιώνια
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αγάπη. Έδωσε το µονάκριβο παιδί Του να πεθάνει
για τις αµαρτίες µας.
Ο σταυρός είναι το µέτρο και η απόδειξη της
αγάπης Του. Και αν µε πίστη στον Ιησού Χριστό
ανταποκριθούµε σ΄ αυτή την αγάπη Του, απολαµβάνουµε µια νέα και απόλυτη προσωπική σχέση
µαζί Του, γινόµαστε παιδιά Του.
Η Βίβλος θα µας πει αναφερόµενη στον Κύριο
Ιησού «Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς
έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους
πιστεύοντας εις το όνοµα αυτού» (Ιωάννης α΄ 12).
Όταν δεχτούµε τον Ιησού ως σωτήρα και Κύριο
γνωρίζουµε τον Θεό όχι µόνο σαν δηµιουργό, αλλά
κυρίως ως τον ουράνιο Πατέρα αφού µας αγαπά.
Και επειδή είναι πατέρας µας ευαρεστείται ν΄
ακούει τις προσευχές µας και να τις απαντά. Μας
προτείνει να επιρρίψουµε κάθε φροντίδα µας σ΄
Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει για µας.
Είναι πάντα απαραίτητο να προσευχόµαστε
µεγάλα χρονικά διαστήµατα για να διατηρήσουµε
την πνευµατική µας θετική εξέλιξη και πρόοδο;
∆εν είναι σηµαντικό το πόσο χρόνο δαπανούµε
στην προσευχή. Ο Θεός ενδιαφέρεται για την
σοβαρότητα των καρδιών µας, όταν προσευχόµαστε. Ας εξετάσουµε το θέµα από ανθρώπινης
απόψεως. Τι σας εντυπωσιάζει περισσότερο; Κάποια παράκληση που σας κάνουν χρησιµοποιώντας
ακατάσχετη φλυαρία ή η σύντοµη και σοβαρή
ικεσία κάποιου για κάποιο θέµα που τον απασχολεί;
Την διαφορά την κάνει η κατάσταση της καρδιάς
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και η παράκληση για κάποιο συγκεκριµένο θέµα
που τον απασχολεί; Ο Ιησούς είπε: «Όταν
προσεύχεστε, µην φλυαρείτε όπως οι εθνικοί».
Όταν προσεύχεστε σηµαντικό είναι να πιστεύετε
ότι θα λάβετε το αιτούµενο. Ο Θεός γνωρίζει αν
ελπίζουµε και πιστεύουµε ότι µας ακούει και ότι θα
µας απαντήσει. ∆εν έχει νόηµα να προσεύχεστε, αν
δεν ελπίζετε.
Σηµειώστε ότι ο Ιησούς όταν ήταν µόνος του
συχνά προσεύχονταν όλη την νύχτα. Οι προσευχές
του όµως δε δηµόσιο χώρο ήταν σύντοµες.
Σε µια δεξίωση όπου υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικών θρησκευτικών αποχρώσεων οφείλει ο
χριστιανός να προσεύχεται χωρίς ν΄ αναφέρει
«στο όνοµα του Ιησού Χριστού»;
Υποθέτω ότι η ερώτησή σας έχει σχέση µε το
γεγονός ότι όταν προσευχόµαστε «στο όνοµα του
Ιησού» υπάρχει η πιθανότητα να προσβάλλουµε
κάποιον διαφορετικής πίστεως. Θα έπρεπε όµως να
σκεφθείτε αν προσβάλλουµε τον Θεό. Ο Ιησούς µας
είπε πολύ συγκεκριµένα ότι οφείλουµε να προσευχόµαστε στο όνοµά Του. Να αποφύγετε να
εκτελέσετε αυτή την εντολή του από ευγένεια µήπως θίξετε κάποιον, είναι µια επικίνδυνη συµπεριφορά. Κάθε άνθρωπος είναι υπερήφανος για την
εθνικότητά του ανεξάρτητα από το ποιος είναι
δίπλα του. Θα έπρεπε οι χριστιανοί ν΄ απαρνηθούν
την χριστιανική τους ιθαγένεια από φόβο ότι θα
προσβάλλουν άλλους; Η ερώτησή σας είναι
ενδιαφέρουσας σηµασίας, διότι η Καινή ∆ιαθήκη
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διδάσκει πολύ καθαρά ότι προσεγγίζουµε τον Θεό
µόνον µέσω του Ιησού Χριστού του Υιού Του. Γι΄
αυτό και κλείνουµε πάντα την προσευχή µας: «στο
όνοµα και για χάρη του Ιησού Χριστού».
Πρόσφατα ένας φίλος µου δέχτηκε την επίσκεψη
από κάποιο νέο τελείως άγνωστο σ΄ αυτόν. Του
συστήθηκε και του είπε: «Είδα τον γιο σας την
περασµένη εβδοµάδα στο Μεξικό». Τον καλοδέχτηκαν αµέσως στο σπίτι τους µόνον για τον λόγο
ότι ήταν γνωστός του γιου τους. Κατά τον ίδιο
τρόπο ο Θεός µας δέχεται µόνο, επειδή γνωρίζουµε
τον Γιο Του.
Γνωρίζουµε ανθρώπους που δεν κάνουν ποτέ κάτι
σωστό. Πίνουν, λένε ψέµατα, βλασφηµούν.... και
όµως εκ πρώτης όψεως όλα πάνε καλά. Είναι
αυτό το είδος της ζωής που ο Θεός θέλει; Απαντά
τις προσευχές των αµαρτωλών; Προσεύχοµαι,
αλλά ποτέ δεν είχα µια εύρωστη οικονοµική κατάσταση που άλλοι έχουν. Παρακαλώ βοηθήστε
µε και δείξτε µου τον τρόπο να πιστεύω ότι
υπάρχει Θεός.
∆ιακρίνω πικρία και αγανάκτηση στο γράµµα
σας και λυπούµαι για σας. ∆εν θα έπρεπε να
ζηλεύετε τα πλούτη ανθρώπων που πνευµατικά
είναι πτωχοί και αδιάφοροι.
Ο Ιησούς είπε: «Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του
Θεού και την δικαιοσύνη Αυτού και όλα τ΄ άλλα
θέλουν σας προστεθεί» (Ματθαίος ς΄ 33).
Η αγανάκτηση και η πικρία είναι τα χειρότερα
στοιχεία της κόλασης τα οποία εργάζονται αργά και
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σταθερά ενάντια στην ευτυχία του ατόµου που τα
φιλοξενεί στην καρδιά του. Είναι καρκίνωµα του
πνεύµατος και ληστεύουν την χαρά και την απόλαυση που η ζωή προσφέρει. Πουθενά δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή ότι η ζυγαριά της ζωής
είναι σταθµισµένη σωστά. Ο Ιησούς αναφέρθηκε
στον πλούσιο που είχε τόσα πολλά, αλλά και στον
φτωχό Λάζαρο που δεν είχε τίποτε. Αλλά στην
άλλη ζωή είχαν διαφορετικές θέσεις, και όταν ήλθε
η κατάλληλη στιγµή ανταµείφθηκαν αναλόγως.
Σας προτείνω να υπακούσετε την εντολή του
Θεού «µη επιθυµήσεις», και να αρχίσετε να συγκεντρώνετε πνευµατικό θησαυρό, ο οποίος θησαυρός θα διαρκέσει όλη την αιωνιότητα. Ζητείτε
πρώτον την βασιλεία του Θεού.

Κεφάλαιο 17
Τα προβλήµατα της προχωρηµένης ηλικίας.
Είµαι εβδοµήντα δύο ετών. Νοιώθω κατάθλιψη
και απελπισία. Κανείς από τους συγγενείς µου δεν
ζει. Υπάρχει κάτι ακόµη για το οποίον αξίζει να ζει
κάποιος στην ηλικία µου; Αν ναι, τι είναι αυτό και
πως µπορώ να το βρω;
Κάποιο προχωρηµένο σε ηλικία άτοµο, πολύ περισσότερο από σας είπε τα εξής στην επιθανάτιο
κλίνη του. «Βρήκα ότι όλη η ζάχαρη βρίσκεται
στον πάτο του φλιτζανιού». Η ζωή µπορεί να είναι
γλυκύτερη και πιο αξιόλογη καθώς µεγαλώνουµε,
όταν κατέχουµε τον Ιησού και ζούµε στην
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παρουσία Του. Γυαλιά πρεσβυωπίας και γκρίζα
µαλλιά δεν είναι εµπόδιο για µια πλούσια ζωή. Αν
έχετε τον Ιησού στην καρδιά σας, τότε δεν έχει η
κατάθλιψη ή η µοναξιά θέση στην καρδιά σας. Η
δύση του ηλίου είναι πάντα φανταστική. Και στην
δύση της ανθρώπινης ζωής είναι ο Ιησούς που
προσθέτει αρώµατα και οµορφιά.
Είµαι ένας γιατρός που δαπάνησα την ζωή µου σε
µια κοινότητα για πολλά χρόνια έναντι µικρής
αµοιβής. Τώρα είµαι προχωρηµένης ηλικίας,
χωρίς ασφάλεια και καµιά υποστήριξη. Αυτά όλα
έχουν αφήσει µια πικρή γεύση στην ψυχή µου και
µια αγανάκτηση για όλους αυτούς που υπηρέτησα.
Έχετε να υποδείξετε κάποια βοήθεια για ένα
τέτοιο πικραµένο πνεύµα;
Είναι µια κοινή εµπειρία όλων των ηλικιωµένων.
Οι περισσότεροι ηλικιωµένοι αισθάνονται πολύ
συχνά πικρία και αγανάκτηση. Όταν κάποιος
γενναιόδωρα θυσίασε τον χρόνο του και προσπάθησε να συµβάλει για το καλό των άλλων είναι
φυσικό να έχει τέτοια συναισθήµατα όταν η
ανταµοιβή του είναι έλλειψη ευγνωµοσύνης και
αναγνώρισης. Πολύ συχνά η φυσική καλοσύνη και
γενναιοδωρία δεν εκτιµώνται όπως θα θέλαµε και
ίσως περιµέναµε. Αν όµως η προσφορά σας και η
θυσία σας γινόταν στο όνοµα του Ιησού Χριστού,
µόνον τότε µπορείτε να υπηρετείτε χωρίς να περιµένετε ανταπόδοση. Ο Ιησούς προσέφερε τον εαυτό Του για να σώσει την αµαρτωλή ανθρωπότητα.
Το κίνητρο της προσφοράς Του ήταν µόνον η
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αγάπη. Και για σας υπάρχει ακόµη αυτή η ευκαιρία.
Ακόµη τώρα που βρίσκεστε στην δύση της ζωής
σας, παραδώστε την ζωή σας στον Ιησού. ∆εχτείτε
Τον προσωπικό σας σωτήρα και Κύριο. Τότε και
µόνο τότε θα έχετε την γλυκιά ικανοποίηση ότι
προσφέρατε την ζωή σας υπηρετώντας.
Από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνω γιατί η
κοινότητα στην οποία προσφέρατε τις υπηρεσίες
σας δεν αναλαµβάνει την συντήρησή σας.
Είµαι πολύ ηλικιωµένος. Υπήρξα πολύ κακός στην
ζωή µου. Μέσω των ραδιοφωνικών σας εκποµπών γνώρισα τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει τρόπος
να διορθώσω κάτι από τα χαµένα χρόνια;
Η αµαρτία µαρκάρει ανεξίτηλα την ζωή µας. ∆εν
θα σταµατήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας να
λυπήστε για τα χρόνια που ζήσατε για τον διάβολο.
Αλλά ο Θεός µπορεί να κάνει το αδύνατον δυνατό.
Ο Θεός µπορεί να κάνει περισσότερο από λίγες
µέρες της ζωής µας αν τις ζήσουµε µόνον γι΄ Αυτόν
και την δόξα Του παρά µε µια ολόκληρη ζωή µε
µαυρισµένη καρδιά. Ο χλιαρός χριστιανός δεν
µπορεί να κατορθώσει τίποτε που να ευαρεστεί και
να δοξάζει τον Θεό. Αν όλα αυτά τα χρόνια ζήσατε
για τον εαυτό σας υπηρετώντας την αµαρτία τότε η
ζωή σας µε τον Χριστό θα έχει θετική επιρροή για
όλους τους γνωστούς και συγγενείς σας. Θα
παρατηρήσουν την διαφορά και θα εντυπωσιασθούν
από την δύναµη του Θεού στην ζωή σας. Το
υπόλοιπο της ζωή σας µην χάνετε ευκαιρία να λέτε
στον καθένα τι αποτελέσµατα έφερε στην ζωή σας
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η πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Τώρα πια δεν έχετε
καιρό για απογοητεύσεις αλλά είναι καιρός για
θρίαµβο και νίκη εν Χριστώ. Ας µάθει το περιβάλλον σας την δύναµη της χάρης του Θεού στην ζωή
κάθε αµαρτωλού.
Είµαι ηλικιωµένος. Σ΄ όλη µου την ζωή επισκεπτόµουν τακτικά την εκκλησία. Έζησα αξιοπρεπώς και τίµια. Στα κηρύγµατά σας µιλάτε
συχνά για χαρά και ειρήνη. ∆εν γνώρισα ποτέ
αυτή την χαρά και πάρα πολλές φορές νοσταλγούσα την ειρήνη, αλλά ποτέ δεν την βρήκα. Είναι
θέµα χαρακτήρος ή έχω παραλείψει κάτι;
Πολλοί πιστεύουν ότι τα χαρακτηριστικά ενός
πιστού είναι η σοβαρότητα και η κατήφεια. Αυτή
όµως δεν είναι η διδασκαλία του Ιησού Ο ίδιος
είπε: «Την ειρήνη την δική µου σας δίνω». Ο
ψαλµωδός θα πει: «Ειρήνη είναι διαπαντός εν τη
δεξιά Σου». Ο Παύλος θα προσθέσει: «Χαίρετε εν
Κυρίω πάντοτε, πάλι θα σας πω χαίρετε». Αυτές δεν
είναι οι δηλώσεις των οπαδών µιας απαισιόδοξης
µελαγχολικής θρησκείας. Ο Χριστός χαρίζει στους
δικούς του γέλιο και χαρά, ανεξαρτήτως των
περιστάσεων.
Ίσως να µην είχατε ποτέ κάτι περισσότερο από
µια απλή θρησκεία. Όποιος δεν έχει γνωρίσει το
ένδοξο πρόσωπο του Ιησού και δεν έχει ελκυστεί
από την αγάπη του δεν έχει λόγο να έχει ειρήνη και
χαρά. Η αµαρτία αφαίρεσε την χαρά από τις ζωές
πολλών και µόνο η συγχώρηση των αµαρτιών
µπορεί να χαρίσει αυτή την χαρά. Επίσης η αµαρτία
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λεηλάτησε από τις καρδιές µας την ειρήνη που µόνο
ο Σωτήρας Χριστός µπορεί να δώσει. Επίσης η
θρησκεία χωρίς την πείρα του αναστηµένου Ιησού
είναι φτωχή. Αφήστε την θρησκεία, βασιστείτε δια
της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και
όλα αυτά που ζητάτε θα γίνουν δικά σας. Η προχωρηµένη ηλικία δεν είναι µια περίοδος λύπης,
αλλά συνεχώς αυξανόµενης χαράς.
Μια φίλη µου έχασε πρόσφατα τον άνδρα της.
Είναι µια αφιερωµένη χριστιανή, κι΄ όµως έχασε
το ενδιαφέρον για κάθε τι. Πως µπορώ να την
βοηθήσω;
Η σχέση του ανδρογύνου είναι η πιο σηµαντική,
στενή γήινη σχέση και δεν είναι παράξενο αν ο θάνατος του ενός, αφαιρέσει στον άλλον κάθε λόγο να
ζει. ∆εν σηµαίνει αυτό σε καµιά περίπτωση ότι η
πίστη του ατόµου που έµεινε µόνο, είναι αµφισβητούµενη ή µικρή. Η Βίβλος µας λέει ότι στην
περίπτωση του θανάτου λυπούµεθα. «∆εν θέλω δε
να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιµηµένων, διά
να µη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι µη έχοντες
ελπίδα» (Α΄ Θεσ. δ΄ 13). Ο Αβραάµ ο πατέρας της
πίστεως, λυπήθηκε και έκλαψε όταν πέθανε η
γυναίκα του Σάρρα. «Και απέθανεν η Σάρρα εν
Κιριάθ-αρβά αύτη είναι η Χεβρών εν γη Χαναάν
και ήλθεν ο Αβραάµ διά να κλαύση την Σάρραν και
να πενθήση αυτήν» (Γένεσις κγ΄ 2). Όµως οι
χριστιανοί δεν λυπούνται όπως αυτοί που δεν έχουν
ελπίδα. Προσµένω την ώρα της αναστάσεως εκ νεκρών. Τονίστε αυτές τις θαυµαστές αλήθειες στην
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φίλη σας και προσεύχεστε ο Κύριος να την παρηγορήσει σε µια εποχή βαθιάς λύπης και απώλειας
ενός τόσο αγαπητού προσώπου. Να της υπενθυµίζετε ότι αυτό που γι΄ αυτήν είναι απώλεια, για τον
άνδρα της είναι κέρδος.
Είµαι πολύ ηλικιωµένος και ήµουν πολύ διεστραµµένος σ΄ όλη µου την ζωή. Θα ήθελα να επιστρέψω στον Θεό, αλλά φοβούµαι ότι δεν θα µε
δεχτεί στο τέλος της ζωής µου. Εκτός αυτού, δεν
είµαι σε θέση να κάνω κάτι για να κερδίσω την
εύνοιά Του. Μπορείτε να µε βοηθήσετε;
∆εν ξέρετε ότι η επιθυµία που έχετε να γνωρίσετε
τον Θεό σηµαίνει ότι το πνεύµα το Άγιο σας µιλά;
Αλλιώς δεν θα είχατε αυτή την επιθυµία. Η ηλικία
σας δεν είναι εµπόδιο να γνωρίσετε τον Θεό. Ο Ιησούς κάποτε µίλησε χρησιµοποιώντας µια παραβολή, η οποία τελείωνει: «Έτσι, οι τελευταίοι θα γίνουν πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι» (Ματθ. κ΄ 116).
Η σωτηρία δεν εξαρτάται από εσάς, αλλά από τη
χάρη και το έλεος του Ιησού Χριστού. Όσο καιρό
κι΄ αν ζήσετε, δεν θα κατορθώσετε µε κανένα τρόπο
να αποκτήσετε το δικαίωµα να µπείτε στον ουρανό.
Σας ικετεύω, εµπιστευθείτε τον Ιησού Χριστό, τον
µόνον ικανό να σώσει όλους αυτούς που θέλουν να
επιστρέψουν στον Θεό και να συµφιλιωθούν µε
Αυτόν.
Σ΄ όλη µου την ζωή πήγαινα στην εκκλησία. Τώρα
παραγέρασα και είµαι ανίκανος να παρακολουθώ
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τις εκδηλώσεις της εκκλησίας µου. Επηρεάζει
αυτό αρνητικά την πνευµατική µου ζωή;
Χαίροµαι που µου δίνεται η ευκαιρία να µιλήσω
σ΄ όλους αυτούς που λόγω ηλικίας αποµονώθηκαν
από του να συνέρχονται µε τους άλλους χριστιανούς. Η πραγµατική λατρεία του Θεού δεν περιορίζεται σε χρόνο και σε τόπο.
∆ιαβάστε τι είπε ο Κύριος πάνω σ΄ αυτό το θέµα
στην Σαµαρείτισσα. «Λέγει προς αυτόν η γυνή:
Κύριε, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Οι πατέρες
ηµών εις τούτο το όρος προσεκύνησαν, και σεις
λέγετε ότι εν τοις Ιεροσολύµοις είναι ο τόπος όπου
πρέπει να προσκυνώµεν. Λέγει προς αυτήν ο
Ιησούς: Γύναι, πίστευσόν µοι ότι έρχεται ώρα, ότε
ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυµα
θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε
εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε, ηµείς προσκυνούµεν
εκείνο το οποίον εξεύροµεν, διότι η σωτηρία είναι
εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι,
ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει
τον Πατέρα εν πνεύµατι και αληθεία· διότι ο Πατήρ
τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός
είναι Πνεύµα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν
πνεύµατι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι»
(Ιωάννης δ΄ 19-24).
Το σπίτι σας µπορεί να µεταβληθεί σε Βαιθήλ
που µπορείτε να αισθάνεστε την παρουσία του
Θεού και να τον πλησιάζετε όποτε θέλετε, µέσω του
Ιησού Χριστού. Μπορείτε επίσης να ακούτε τα
χριστιανικά µηνύµατα από το ραδιόφωνο. Κι΄ αυτό
µπορεί να είναι µια επικοινωνία µε άλλους
156

χριστιανούς και να σας δώσει την εντύπωση ότι δεν
είσθε µόνος.
Πάνω απ΄ όλα δώστε χρόνο στην προσευχή.
Θεωρήστε την προσευχή ως µια υπηρεσία που
µπορείτε να αναλάβετε, προσευχόµενος για τις
ανάγκες της εκκλησίας και του κόσµου γενικά.

Κεφάλαιο 18
Τι ξέρετε για τον θάνατο και το υπερπέραν;
Φοβούµαι τον θάνατο. Προσπάθησα να απαλλαγώ
απ΄ αυτόν τον φόβο, δεν τα κατάφερα. Υπάρχει
κάτι που µπορώ να κάνω για να ελευθερωθώ απ΄
αυτόν τον φόβο;
Ο φόβος του θανάτου είναι κάτι το φυσικό για
όλους αυτούς που δεν δέχθηκαν τον Χριστό ως
Σωτήρα. Ο θάνατος είµαι µια εµπειρία µε την οποία
αρνούµεθα να συµφιλιωθούµε. Ο χριστιανός όµως
δεν φοβάται τον θάνατο. Έχει την βεβαιότητα ότι το
θέµα των αµαρτιών του έχει τακτοποιηθεί, ενώ ο µη
αναγεννηµένος δεν την έχει. Αυτός είναι άλλωστε ο
λόγος για τον οποίον φοβάται και τρέµει τον
θάνατο.
Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να πείσουν τον
εαυτό τους ότι δεν πιστεύουν στο υπερφυσικό ούτε
στην ζωή µετά τον θάνατο. Όµως ο άνθρωπος δεν
δηµιουργήθηκε µόνον για τούτη την ζωή. Έως ότου
τακτοποιήσουµε το θέµα των αµαρτιών µας έχουµε
αυτόν τον φόβο. Αν δεχτείτε τον λόγο του Θεού ως
αληθινό και την σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς,
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τότε όλοι αυτοί οι φόβοι θα εξαφανισθούν για
πάντα και η θαυµαστή ειρήνη που πηγάζει από την
πίστη στον Θεό θα είναι ένα µέρος της ζωής σας.
Χθες βράδυ ονειρεύτηκα ότι πέθανα και ξύπνησα
µε µεγάλη αγωνία και φόβο, επειδή δεν είµαι
έτοιµη να πεθάνω. Τι πρέπει να κάνω;
Ίσως ο Θεός να επέτρεψε να δείτε αυτό το όνειρο
προκειµένου να διαπιστώσετε ότι αµελήσατε να
τακτοποιήσετε το σηµαντικότερο θέµα της ζωής
αυτής και της αιωνίου. Μπορείτε να έχετε ειρήνη
στην καρδιά σας και την βεβαιότητα της σωτηρίας,
εάν δεχθείτε ότι ενώπιον του Θεού είσθε ένας
αµαρτωλός και Του ζητήσετε να σας συγχωρήσει
και να σας καθαρίσει, αν δεχθείτε τον Ιησού
σωτήρα σας. Ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό για να
µπορείτε εσείς να επιστρέψετε στον πατέρα Θεό
µέσω του Ιησού Χριστού. Σας παρακαλώ πάρτε µία
Αγία Γραφή και διαβάστε τα εξής εδάφια:
Ρωµαίους 3:12, Ρωµ. 3:23, Β΄ Τιµ. 3:5, Ρωµ. 3:19,
Εφ. 2:8, Λουκάς 19:10, Ρωµ. 5:8, Εβρ. 7:25, Ρωµ.
10:13, Ρωµ. 10: 9,10. Αυτά τα εδάφια µας εξηγούν
για την ύψιστη ανάγκη του ανθρώπου να δεχθεί τον
Ιησού Χριστό. ∆εν χρειάζεται να κάνετε θαυµαστά
και τροµερά πράγµατα για να σωθείτε. Το µόνο που
πρέπει να κάνετε είναι να δεχθείτε την σωτηρία που
προσφέρει ο Ιησούς. Όταν αποκτήσετε αυτήν την
βεβαιότητα της σωτηρίας στην καρδιά σας,
διηγηθείτε και στους γύρω σας γι΄ αυτό που
πειραµατιστήκατε εσείς. Επίσης δείξετε σ΄ όλους
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ότι ο Ιησούς έχει αλλάξει την ζωή σας και σας έχει
κάνει καινούργιο άνθρωπο.
Φοβούµαι τροµερά τον θάνατο. Καθώς περνούν
τα χρόνια ο φόβος αυτός µε βασανίζει νύχτα και
µέρα. Είναι αυτό απόδειξη ότι δεν είµαι
χριστιανός; Ήµουν πάντα ό,τι είµαι.
Θα ήθελα να σας πω ότι όλοι οι άνθρωποι συµπεριλαµβανοµένων και των πιο ειλικρινών χριστιανών, έχουν κάποιο φόβο όταν σκεφθούν το θάνατο.
Είναι ανθρώπινο να τρέµεις και να τροµάζεις, όταν
αντιµετωπίζεις το άγνωστο και ο θάνατος είναι ένα
µυστηριώδες ταξίδι. Όµως ο γνήσιος πιστός δεν
πιστεύω να τροµάζει τόσο στην σκέψη του θανάτου. Ο Ιησούς µας χάρισε την µακάρια ελπίδα, όταν
είπε: «Ο πιστεύων εις εµέ, και αν αποθάνει, θέλει
ζήσει». Η πίστη στον Ιησού στηρίζει, παρηγορεί και
συνοδεύει τον πιστό στον τάφο. Ο Παύλος είπε
όταν αντιµετώπιζε τον τελευταίο εχθρό που είναι ο
θάνατος: «Θάνατε που είναι το κεντρί σου; Άδη που
είναι η νίκη σου»; Ο θάνατος είναι η γέφυρα που
οδηγεί στο φως µέσω ενός σύντοµου σκοταδιού.
Βεβαιωθείτε ποια είναι η προσωπική σας σχέση
µε τον Ιησού Χριστό. Θυµηθείτε τι είπε ο ∆αβίδ:
«Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω,
δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι µετ' εµού· η
ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται µε
παρηγορούσιν» (Ψαλµοί κγ΄ 4).
Πάντα πίστευα στον Θεό. Όταν όµως πέθανε το
µωρό µας µου είναι αδύνατον να συνεχίσω να
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πιστεύω. Ούτε είµαι ικανή να προσευχηθώ. Πως
µπορώ να βρω το θάρρος να συνεχίσω;
Εύχοµαι να ήταν δυνατό να καθίσω δίπλα σας και
να διαθέσω πολύ χρόνο απαντώντας τις ερωτήσεις
σας. Η κατάσταση που ζείτε, θέτει την πίστη πράγµατι, σε µια µεγάλη δοκιµασία. ∆εν είσθε η µόνη
που είχατε ή έχετε στιγµές πνευµατικής τύφλωσης.
Πολλοί άνθρωποι του Θεού είχαν τέτοιες αντιδράσεις. Όµως, βρήκαν πάλι τον Θεό. Τι ίδιο
µπορείτε να κάνετε και εσείς. Σας προτείνω να
ακολουθήσετε τις επόµενες προτροπές:
1. Κάθε πρωί να γονατίζετε και να ευχαριστείτε τον Θεό για τις χαρές που σας
έδωσε όλ΄ αυτά τα χρόνια. Αφιερώστε την
ηµέρα σας σ΄ Αυτόν. Ζητείστε ο Ιησούς να
σας οδηγεί.
2. ∆ιαβάζετε την Γραφή σας. Θα βρείτε λόγια
παρηγοριάς και σοφίας. «∆ιότι τώρα
βλέποµεν διά κατόπτρου αινιγµατωδώς, τότε
δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα
γνωρίζω κατά µέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει
καθώς και εγνωρίσθην» (Α΄ Κορ. ιγ΄ 12).
3. Προσπαθήστε να βοηθάτε ανθρώπους που
έχουν ανάγκη. Υπάρχει οπωσδήποτε κάποιος που έχει ανάγκη από την φροντίδα σας
και από την αγάπη σας.
1. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η πόρτα
για τον ουρανό.
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Αναµφισβήτητα περνάτε δύσκολες ώρες. Να θυµάστε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν υποσχέθηκε στους
οπαδούς του ότι δεν θα έχουν προβλήµατα και
δυσκολίες. Τους υποσχέθηκε όµως, ότι θα έχουν
ειρήνη τις ώρες τις θλίψης και του πόνου, και
δύναµη κατά την διάρκεια των δύσκολων ωρών. Η
Βίβλος τονίζει: «∆ιότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του
Θεού νικά τον κόσµον· και αύτη είναι η νίκη η
νικήσασα τον κόσµον, η πίστις ηµών» (Α΄ Ιωάννου
ε΄ 4).
Πριν λίγο καιρό πέθανε η ηλικιωµένη µητέρα µου.
Αντί όµως να ταφεί, προτίµησα να την
αποτεφρώσω. Θα σεβόµουν αν είχε εκφράσει την
επιθυµία για µια κανονική ταφή, όµως ποτέ δεν
εξεφράσθη επί του θέµατος. Κάποιος µου είπε ότι
η αποτέφρωσης είναι αντιβιβλική, επειδή αυτή
καταστρέφει το σώµα το οποίον ο Θεός θα
αναστήσει µια µέρα. Ποια είναι η γνώµη σας επ΄
αυτού;
Είναι γεγονός ότι η αποτέφρωση είναι ειδωλολατρική συνήθεια, δεν νοµίζω όµως ότι είναι µια
αµαρτωλή πράξη. Είναι µια εναλλακτική λύση, αντί
της ταφής. Με την πάροδο των ετών έχει γίνει
δεκτή από χριστιανούς και µη. Είµαι πεπεισµένος
ότι δεν έχει να κάνει µε την ανάσταση του σώµατος.
Πολλοί χριστιανοί έχουν καεί σε κάποιο ατύχηµα,
άλλοι κάηκαν επειδή ήσαν χριστιανοί. «Ο δε Θεός
δίδει εις αυτό σώµα καθώς ηθέλησε, και εις
έκαστον των σπερµάτων το ιδιαίτερον αυτού
σώµα» (Α΄ Κορ. ιε΄ 38).
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Αν η µητέρα σας ήταν αναγεννηµένη θα έχει
µέρος στην ανάσταση την δοξασµένη. Γι΄ αυτό ο
χριστιανός µπορεί να πει µε βεβαιότητα ότι ο τάφος
δεν είναι το τέλος.
Πρόσφατα πέθανε µια φίλη µου, την οποίαν αγαπούσα πάρα πολύ. Η απορία µου είναι αν οι νεκροί
ξεχνούν τα αγαπητά τους πρόσωπα.
Σχετικά µε αυτό το θέµα η Βίβλος σιωπά. ∆εν
µας λέει αν αυτοί που φεύγουν όχι πιστοί
εξακολουθούν να θυµούνται τα αγαπητά τους
πρόσωπα. Ο Ιησούς αναφέρει µια ιστορία στο
Λουκά 16: 19-31. Περιγράφει κάποιον νεκρό ο
οποίος θυµάται τα άπιστα αδέλφια του και
παρακαλεί γι΄ αυτά. ∆ιαβάστε την τραγική ιστορία
αυτού του ανθρώπου. Από την άλλη πλευρά
ξέρουµε ότι αυτοί που φεύγουν εν Κυρίω είναι
απαλλαγµένοι από κάθε είδους γήινου φόβου. Ο
Θεός είναι ένας ελεήµων Θεός και επιτρέπει οι εν
Κυρίω αποθανόντες να µη θυµούνται πράγµατα τα
οποία θα επηρεάσουν την χαρά τους.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να είσαι χριστιανός. Σ΄
αυτή την ζωή έχεις την παρουσία και την
παρηγοριά του Θεού κατά την διάρκεια των
δοκιµασιών αυτής της ζωής. Όταν αντιµετωπίζουµε
την αιωνιότητα, ξέρουµε ότι οι αµαρτίες µας έχουν
συγχωρηθεί και ο Ιησούς Χριστός είναι έτοιµος να
µας δεχθεί. «∆ιότι στενοχωρούµαι υπό των δύο,
έχων µεν την επιθυµίαν να αναχωρήσω και να είµαι
µε τον Χριστόν· διότι είναι πολύ πλέον καλήτερον» (Φιλ. α΄ 23). Το εδάφιο αυτό µας λέει
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καθαρά ότι, «να είσαι µε τον Χριστό είναι πολύ
καλλίτερα».
Μπορεί κάποιος να ζει στην αµαρτία και να
µετανοήσει λίγο πριν πεθάνει;
Η σωτηρία µας δεν εξαρτάται από τον χρόνο της
αναγεννήσεώς µας. Υπάρχουν πολλοί που αναγεννήθηκαν στην επιθανάτιο κλίνη και σώθηκαν. Αυτή
την διαβεβαίωση την έχουµε όταν ένας από τους
ληστές που είχε σταυρωθεί µε τον Ιησού και
µετανόησε, ο Ιησούς του είπε: «Σήµερον θα είσαι
µαζί µου στον παράδεισο». Εντούτοις είναι πολύ
επικίνδυνο να περιµένει κανείς να σωθεί την ώρα
που φεύγει απ΄ αυτόν τον κόσµο. Κανείς δεν
γνωρίζει, ακριβώς, πότε θα πεθάνει. Εκτός αυτού
κάθε µέρα που περνά µακριά από τον Θεό µας
στερεί την χαρά της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού.
Πολλοί σκέπτονται ότι το να είσαι χριστιανός
στερείσαι πολλά από την ζωή. Στην πραγµατικότητα οι µόνοι άνθρωποι που έχουν κάθε λόγο να
είναι ευτυχείς είναι οι χριστιανοί. Στην Αγία Γραφή
διαβάζουµε: «Τώρα, είναι καιρός ευπρόσδεκτος,
τώρα είναι ηµέρα σωτηρίας». Όσο αναβάλλει
κάποιος την σωτηρία του, τόσο πιο δύσκολη γίνεται. Η χάρη του Θεού είναι ικανή και θέλει να
σώσει τον καθένα, αλλά η καρδιά γίνεται όλο και
πιο σκληρή µε την πάροδο του χρόνου.
Πριν λίγο καιρό µιλούσαµε µε κάποιους φίλους, αν
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µετά τον θάνατο πηγαίνουµε αµέσως στον ουρανό.
Μπορείτε να µας δώσετε µια απάντηση σ΄ αυτό το
θέµα;
Η Βίβλος µας λέει καθαρά ότι ο πιστός όταν πεθάνει πηγαίνει στον Κύριο. «Απών κατά το σώµα
παρών κατά το πνεύµα» (Α΄ Κορ.ε 3). «Θαρρούµεν
δε και επιθυµούµεν µάλλον να αποδηµήσωµεν από
του σώµατος και να ενδηµήσωµεν προς τον
Κύριον» (Β΄ Κορ.ε 8). Επίσης στην ιστορία του
πλουσίου και του Λαζάρου διαβάζουµε ότι ο
πλούσιος ήταν µακριά από τον Θεό σε τόπο
βασάνων και ο Λάζαρος ήταν στον κόλπο του
Αβραάµ. Η Βίβλος όµως µας πληροφορεί για την
Ανάσταση και την Κρίση. «Οίτινες απεπλανήθησαν
από της αληθείας, λέγοντες ότι έγεινεν ήδη η
ανάσταση» (Β΄ Τιµ. β΄ 18). Επίσης διαβάζουµε
στην (Α΄ Θεσ. δ΄ 14,17): «∆ιότι εάν πιστεύωµεν ότι
ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους
κοιµηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει µετ' αυτού
έπειτα ηµείς οι ζώντες όσοι αποµένοµεν θέλοµεν
αρπαχθή µετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του
Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλοµεν είσθαι
πάντοτε µετά του Κυρίου». ∆εν θα έχουµε φυσικά
το σώµα της αναστάσεως ακόµη. «΄Οστις θέλει
µετασχηµατίσει το σώµα της ταπεινώσεως ηµών,
ώστε να γείνη σύµµορφον µε το σώµα της δόξης
αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται
και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. γ΄ 21).
Μετά τον θάνατο θα παραµείνουν οι παντρεµένοι
παντρεµένοι; Όταν κάποιος πεθάνει θα
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διατηρήσει σε όλη την αιωνιότητα την ηλικία
στην οποίαν πέθανε;
Το συµβόλαιο του γάµου λήγει µε τον θάνατο. Οι
Σαδδουκαίοι υπέβαλαν στον Ιησού την ίδια ερώτηση. Την απάντηση του Ιησού την βρίσκουµε στο
(Λουκά κ΄ 34-35). «Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε
προς αυτούς· οι υιοί του αιώνος τούτου νυµφεύουσι
και νυµφεύονται οι δε καταξιωθέντες να απολαύσωσιν εκείνον τον αιώνα και την εκ νεκρών
ανάστασιν, ούτε νυµφεύουσιν ούτε νυµφεύονται».
Είµαι βέβαιος ότι στον ουρανό υπάρχουν όλα που
είναι απαραίτητα για την απόλυτη ευτυχία µας.
Επίσης τα ζευγάρια θα έχουν µια πνευµατική σχέση
και όχι πια φυσική.
Όσον αφορά αν θα µεγαλώνουµε ή όχι στον
ουρανό, εκεί δεν υπάρχουν ρολόγια ή ηµερολόγια
και «δεν θα υπάρχει χρόνος πια». Σηµαντικό όµως
είναι να προετοιµασθείτε για την αιωνιότητα, να
προετοιµασθείτε να συναντήσετε τον Θεό, αλλιώς
θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση αν δεν το κάνετε.

Κεφάλαιο 19
Απορίες σχετικώς µε την σωτηρία.
∆εν συµφωνώ µαζί σας όταν λέτε ότι όλοι οι
άνθρωποι είναι αµαρτωλοί. Υπάρχουν τόσοι καλοί
και θαυµαστοί άνθρωποι στον κόσµο που δεν
ανήκουν στην τάξη των δολοφόνων και κακοποιών.
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Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους επιµένω
ότι όλοι είναι αµαρτωλοί: Ο πρώτος είναι επειδή το
λέει η Γραφή. «Όλοι αµάρτησαν και υστερούνται
της δόξης του Θεού» (Ρωµ. γ΄ 23). Και άλλος λόγος
να µην υπήρχε αυτός θα ήταν υπεραρκετός.
Υπάρχει όµως και ένας δεύτερος λόγος. Η
ανθρώπινη φύση είναι η απόδειξη. Οι θαυµάσιοι
άνθρωποι τους οποίους αναφέρατε είναι χωρίς
αµφιβολία καλοί, όταν κρίνονται µε την ανθρώπινη
δικαιοσύνη.
Όταν τους κρίνουµε αυτούς τους θαυµάσιους
ανθρώπους µε την αγιότητα του Θεού, τότε κάθε
άλλο παρά θαυµάσιοι είναι. Κάθε άνθρωπος ο
οποίος δεν είναι όµοιος µε τον Ιησού Χριστό είναι
αµαρτωλός. Είναι ο µόνος που έζησε στην γη χωρίς
αµαρτία. Κάθε άλλο άτοµο όσο θαυµάσιο κι΄ αν
είναι έχει τα αδύνατα σηµεία από τα οποία δεν
µπορεί να απαλλαγεί. Να γιατί χρειαζόµαστε
Σωτήρα. Η Βίβλος θα µας πει για τον Ιησού: «∆ιότι
τον µη γνωρίσαντα αµαρτίαν έκαµεν υπέρ ηµών
αµαρτίαν, διά να γείνωµεν ηµείς δικαιοσύνη του
Θεού δι' αυτού» (Β΄ Κορ. ε΄ 21).
Άρχισα λίγο καιρό πριν τις σπουδές µου στο κολέγιο και µεταξύ των µαθηµάτων είναι και το
µάθηµα η ψυχολογία της θεολογίας. Ο καθηγητής
µου είπε, ότι η µετάνοια είναι ένα ψυχολογικό
φαινόµενο που συναντάται σε όλες τις θρησκείες.
Τώρα είµαι πολύ ανήσυχος για ό,τι έµαθα στην
εκκλησία µου επειδή βλέπω ότι επηρεάσθηκα
πολύ από τον καθηγητή µου. Πιστεύετε ότι η
αναγέννησή µου ήταν γνήσια;
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Βεβαίως η αναγέννησή σας ήταν ειλικρινής, αν
µεταβήκατε από το σκοτάδι στο φως. Αν δεχτήκατε
τον Ιησού Σωτήρα και Κύριό σας, τότε γίνατε ένας
καινούργιος άνθρωπος. Ο καθηγητής σας έχει δίκαιο όταν λέει ότι η µετάνοια είναι µια πείρα
πολλών θρησκειών. Μην επιτρέπεται όµως σε κάτι
τέτοιες θεωρίες να σας καταστρέψουν πνευµατικά,
διότι µόνον αυτοί που µετανόησαν για τις αµαρτίες
τους και δέχτηκαν τον Ιησού Σωτήρα τους είναι
αναγεννηµένοι άνθρωποι. Το γεγονός ότι και οπαδοί άλλων θρησκειών έχουν αυτήν την πείρα της
µετάνοιας αποδεικνύει ότι ο Θεός δηµιούργησε τον
άνθρωπο έτσι, ώστε αυτός να είναι σε θέση να
αναγνωρίζει τις αµαρτίες του και να ζητά εξιλέωση
από τον Θεό. Πόσο τραγικό είναι όµως όταν δεν
ζητάς την συγχώρηση από τον µόνο αληθινό θεό,
τον Θεό της Βίβλου! Για να απαλλαγείτε από
απορίες και φόβους αρχίστε να µελετάτε την Γραφή
σας και να συγκρίνετε τις θεωρίες του καθηγητή
σας µε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Μην
διαφωνείτε µαζί του, αλλά µην δέχεσθε τίποτε πριν
το εξετάσετε στο φως της Αγίας Γραφής. Μη φοβάστε, η Βίβλος δεν κινδυνεύει από τις επιθέσεις
του εχθρού.
Θέλω να είµαι χριστιανός και να ζω για τον Κύριο.
Πιστεύω µε όλη µου την καρδιά στον Ιησού
Χριστό και προσεύχοµαι, αλλά δεν νιώθω κάποια
αλλαγή. Τι να κάνω;
Η ερώτησή σας εκφράζει όλες τις προϋποθέσεις
ενός χριστιανού. Λέτε ότι θέλετε να είστε
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χριστιανός έχετε την επιθυµία. Πιστεύετε µε όλη
σας την καρδιά,
έχετε πίστη. Προσεύχεστε,
επικοινωνείτε µε τον Θεό. Προσθέτετε όµως ότι δεν
έχετε καµιά αλλαγή. Τι περιµένατε να αισθανθείτε
µετά την αναγέννησή σας; Ίσως κάποιο συναισθηµατικό σεισµό; Αυτό ακριβώς είναι το λάθος
σας. Μπορεί
να µην αισθανθήκατε κάποια
διαφορά, αλλά το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε για τα
πράγµατα του Θεού είναι µια απόδειξη ότι υπάρχει
µια αλλαγή στην ζωή σας.
Θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να το καταλάβετε µε ένα παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι πρέπει
να πληρώσετε έναν λογαριασµό και δεν έχετε
χρήµατα. Ένας φίλος σας ευκατάστατος αναλαµβάνει να τον πληρώσει. Ο πιστωτής σας σάς
στέλνει µια απόδειξη ότι ο λογαριασµός σας εξοφλήθη. Θα ήταν ανόητο από µέρους σας να
διαδίδετε ότι δεν µπορείτε να πιστέψετε ότι ο
λογαριασµός σας εξοφλήθη, επειδή δεν αισθάνεστε
καµιά διαφορά.
Ο σταυρός του Ιησού διαγράφει τις αµαρτίες σας,
η Βίβλος το λέει. Πρέπει να οµολογήσετε στον Θεό
τις αµαρτίες σας και να δεχτείτε το λυτρωτικό έργο
του Ιησού στον σταυρό. Μην το πιστέψετε µόνον,
αλλά δεχθείτε το και βιώστε το.
Μεγάλωσα σ΄ ένα χριστιανικό σπίτι όπου η Βίβλος
ήταν το κέντρο της οικογένειας. Όταν µεγάλωσα,
γνώρισα ανθρώπους που αναγεννήθηκαν σε
µεγάλη ηλικία και πρόσεξα ότι την χαρά που αυτοί
είχαν εγώ δεν την είχα γνωρίσει ακόµη. Νοµίζετε
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ότι αυτό έχει σχέση, µε το ότι διδάχτηκα την
Βίβλο σε µικρή ηλικία και ήµουν «καλός»;
Υπάρχουν δυο λόγοι για τους οποίους ενδεχοµένως δεν νοιώσατε εσείς αυτήν την χαρά.
Πρώτον, αν δεχτήκατε την χάρη του Θεού σε
νεαρή ηλικία, δεν είχατε επιβαρύνει την συνείδησή
σας µε πολλές αµαρτίες και ενοχές.
Θα σας το κάνω κατανοητό µε ένα παράδειγµα:
Πατέρας και γιος γυρίζουν σπίτι από το χωράφι
τους. Ο γιος κρατάει µερικά στάχυα στο χέρι του,
αλλά ο πατέρας λυγίζει σχεδόν από το βάρος του
γεµάτο στάρι σάκου. Ένας φίλος της οικογένειας
περνά µε το αυτοκίνητο, τους βλέπει και προσφέρεται να τους πάει σπίτι µε το αυτοκίνητό του.
Ποιος από τους δυο είναι πιο ευγνώµων στον
οδηγό; Φυσικά ο πατέρας που ήταν περισσότερο
φορτωµένος. Έτσι λοιπόν, όταν ένα παιδί επιστρέψει στον Ιησού δεν έχει τόσο βάρος αµαρτιών και
µπορεί να µην αισθανθεί την χαρά εκείνου τον
οποίον ο Ιησούς απαλλάσσει από τόνους βάρους.
Όσο το βάρος των αµαρτιών είναι µεγαλύτερο, τόσο η χαρά και η ευγνωµοσύνη είναι ακόµη µεγαλύτερη.
Ο άλλος λόγος είναι ότι εµπιστευθήκατε
περισσότερο την καλή χριστιανική διαπαιδαγώγησή
σας παρά τον Ιησού. Μόνον εσείς είσαστε σε θέση
να γνωρίζετε ποιος από τους δυο λόγους αρµόζει
στην περίπτωσή σας.
Έχω σχεδόν παραβεί όλες τις εντολές του Θεού.
Λυπούµαι ειλικρινά γι΄ αυτό και προσπαθώ να ζω
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χριστιανικά. Αλλά δεν ξέρω αν ο Θεός µπορεί
πραγµατικά να συγχωρήσει έναν τόσο αµαρτωλό,
όπως είµαι εγώ. Μπορείτε να µε βοηθήσετε;
∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι ο Θεός θέλει να
σας συγχωρήσει και µπορεί. Η Γραφή είναι γεµάτη
µε υποσχέσεις του Θεού γι΄ αυτόν που ειλικρινά
µετανοεί για τις αµαρτίες του.
Θα ήθελα να σας κάνω δύο προτάσεις. Πρώτον,
λέτε ότι λυπάστε για τις αµαρτίες σας. Υπάρχει
όµως µια διαφορά µεταξύ των λέξεων λυπάµαι και
µετανοώ. Μετανοώ σηµαίνει εγκαταλείπω την
αµαρτωλή ζωή µου. Η Βίβλος λέει: «Ας εγκαταλείψει ο αµαρτωλός την οδόν του και ο άδικος
την αµαρτίαν του και ας επιστρέψει στον Κύριον,
διότι αυτός συγχωρεί εις το παντελές».
∆εύτερον είναι δυνατόν ο Θεός να σας έχει ήδη
συγχωρέσει, αλλά εσείς να µην έχετε συγχωρέσει
τον εαυτό σας. Αν ο Θεός σας αγαπά τόσο, ώστε να
σας συγχωρεί και να λησµονεί το παρελθόν σας,
τότε οφείλετε και εσείς να συγχωρήσετε τον εαυτόν
σας.
∆εν µπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν ο
Θεός να συγχωρεί κάποιον που έχει σκοτώσει,
ληστέψει και βιάσει.
Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεστε, νοµίζω, ότι
είχε την ανάγκη να ζητήσει την συγχώρηση του
Θεού. Ποια είναι στ΄ αλήθεια η γνώµη σας επ΄
αυτού; Πιστεύετε πως µόνον τους καλούς συγχωρεί
ο Θεός; Η Γραφή µας λέει ότι ο Ιησούς ήλθε να
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καλέσει τους αµαρτωλούς και όχι τους δικαίους σέ
µετάνοια.
Οι Φαρισαίοι δεν µπόρεσαν ποτέ να καταλάβουν
πως ο Ιησούς συγχώρεσε την µοιχαλίδα. Το θαυµαστό στην χάρη του Θεού είναι ότι η χάρις ισχύει
περισσότερο για αµαρτωλούς πολύ αµαρτωλούς. Ο
Παύλος θα πει: «Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον
κόσµο για να σώσει αµαρτωλούς εκ των οποίων
πρώτος είµαι εγώ». Ο άνθρωπος που είναι ικανοποιηµένος µε τον εαυτό του και την καλοσύνη του,
ποτέ δεν γίνεται καλός µαθητής του Χριστού. Θα
θυµάστε ασφαλώς τον Φαρισαίο και τον τελώνη. Ο
Φαρισαίος είπε: «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν είµαι
όπως οι άλλοι». Ο τελώνης όµως είπε: «Ο Θεός να
µε ελεήσει τον αµαρτωλό». Η Γραφή µας πληροφορεί ότι ο τελώνης γύρισε σπίτι του δικαιωµένος,
αλλά η αυτοδικαίωση του Φαρισαίου ήταν βδέλυγµα για τον Θεό.
Θυµηθείτε επίσης τον ληστή επάνω στο σταυρό,
ο οποίος είπε: «Κύριε θυµήσου µε», ο Ιησούς του
απάντησε: «Σήµερα θα είσαι µαζί µου στον
παράδεισο». Ο Θεός έχει την ειδικότητα να µεταβάλει αµαρτωλούς σε αγίους.
Χθες το βράδυ µε µια παρέα από φίλους αρχίσαµε
µια θεολογική συζήτηση και οι περισσότεροι
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αν κάνει ο
καθένας από εµάς το καλλίτερο που µπορεί, τότε
είµεθα χριστιανοί. Αν αυτό ευσταθεί, γιατί τότε
ήλθε ο Ιησούς στον κόσµο;
Η συζήτησή σας επικεντρώθηκε στο σηµείο αν ο
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άνθρωπος µπορεί να σωθεί µόνος του και ότι ο
Θεός το µόνο που ζητά από εµάς είναι να κάνουµε
στην ζωή µας το καλύτερο δυνατό. Εάν ήταν δυνατό ο άνθρωπος να προσπαθήσει µόνος του να
ευαρεστήσει τον Θεό, τότε φυσικά ο Ιησούς Χριστός µάταια απέθανε. Η Γραφή τονίζει: «Όλοι
ήµαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού».
Επίσης η Γραφή µας πληροφορεί: «Ο µισθός της
αµαρτίας είναι θάνατος». Το µεγάλο πρόβληµα του
ανθρώπου βρίσκεται στην µικρή λέξη «αµαρτία».
Είµαστε όλοι εκ φύσεως αµαρτωλοί. Αν πούµε
ότι δεν αµαρτάνουµε, κάνουµε ψεύτη τον Θεό. Η
επόµενη ερώτηση είναι αν µπορούµε να κάνουµε
κάτι για τις αµαρτίες µας. Μπορούµε να βελτιώσουµε αλλά όχι να αλλάξουµε τις καρδιές µας. Τι
µπορεί όµως ο άνθρωπος να κάνει; Μόνον ένα! Και
αυτό είναι να δεχτεί το έργο της χάριτος εν Χριστώ,
ο οποίος ήλθε στον κόσµο µε τον µοναδικό σκοπό
να αλλάξει την αµαρτωλή φύση µας και να µας
δώσει καινούργιες καρδιές. Αυτό το κάνει σε όλους
που τον δέχτηκαν Σωτήρα τους. Αυτή είναι η ουσία
του ευαγγελίου, τα χαρµόσυνα νέα.
Η γυναίκα µου ήταν πάντα ένας άβουλος άνθρωπος. Ό,τι αποφασίσω να κάνω, αυτή θα ακολουθήσει. Όταν ζούσα στην αµαρτία µε ακολουθούσε
βήµα προς βήµα. Τώρα που αναγεννήθηκα µε
ακολουθεί στην εκκλησία και συµµετέχει σε όλα.
Πως µπορώ να βεβαιωθώ ότι είναι και αυτή
αναγεννηµένη;
Θα είσθε βέβαιος ότι αναγεννήθηκε µόνον αν άλ172

λαξε η ζωή της. Οπωσδήποτε θα πρέπει να είστε
ευγνώµων που η γυναίκα σας σάς ακολουθεί και
δεν είναι ενάντια στην καινούργια ζωή σας.
Ένα άλλο πράγµα που πρέπει να λάβετε υπ΄ όψη
είναι ότι κάθε άτοµο πειραµατίζεται την αναγέννηση µε διαφορετικό τρόπο. Ίσως να µην έγινε στην
ζωή της η επανάσταση που εσείς περιµένατε. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι η αναγέννησή της είναι λιγότερο
γνήσια από την δική σας. ∆εχτείτε την αναγέννησή
της και ευχαριστήστε τον Θεό που συνεχίζετε µια
αρµονική συζυγική ζωή.
Πώς µπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι έγινε
παιδί του Θεού;
∆ύο τρόποι υπάρχουν σύµφωνα µε την Αγία Γραφή που µας βεβαιώνουν γι΄ αυτό.
Το γνωρίζουµε από την αλλαγή της ζωής µας.
«Αν είναι κάποιος του Χριστού, είναι καινούργιο
κτίσµα, τα παλιά παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα».
Μας βεβαιώνει το Πνεύµα του Θεού. «Ξέρουµε
ότι µένοµεν εν Αυτώ και Αυτός εν υµίν διότι έχουµε το πνεύµα Του».
Γνωρίζουµε ότι είµαστε χριστιανοί επειδή η
αγάπη κυριαρχεί στις καρδιές µας. «Αγαπητοί, ας
αγαπούµεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του
Θεού. Ο αγαπών εκ Θεού εγεννήθη και γνωρίζει ότι
ο Θεός είναι αγάπη».
Είµαστε µαθητές του Ιησού όταν οι καρδιές µας
είναι συντονισµένες στο θέληµα του Θεού. «Και εν
τούτω γνωρίζοµεν, ότι εγνωρίσαµεν αυτόν, εάν τας
εντολάς αυτού φυλάττωµεν».
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Τελευταίο και λιγότερο σηµαντικό είναι ότι
δεχτήκαµε τον Ιησού. «Όσοι δε εδέχθησαν Αυτόν,
εις αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του
Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνοµα Αυτού».
Μελέτησα αρκετά τον χριστιανισµό, µα δεν
µπορώ να καταλάβω ορισµένα πράγµατα. Πόσο
πρέπει κάποιος να καταλάβει την Αγία Γραφή πριν
γίνει χριστιανός;
Ποτέ δεν θα καταλάβετε τι ζητά ο Θεός από σας
πριν γίνετε χριστιανός. Πολλά πνευµατικά προβλήµατα θα λυθούν από την στιγµή που θα καλέσετε
τον Θεό στην ζωή σας. Αυτοί που δεν έχουν πειραµατισθεί την πίστη στον Ιησού Χριστό είναι
πνευµατικά τυφλοί και γι΄ αυτόν τον λόγο δεν είναι
ικανοί να κατανοήσουν πνευµατικές έννοιες. Αν
περιµένετε να καταλάβετε όλες τις λεπτοµέρειες τις
χριστιανικής πίστεως, δεν θα σωθείτε ποτέ. Ο Νικόδηµος, διδάσκαλος του Ισραήλ την εποχή του
Ιησού Χριστού, ήλθε στον Ιησού Χριστό να του
απαντήσει µερικές ερωτήσεις του. Ο Ιησούς δεν του
έδωσε καµιά απάντηση, αλλά τόνισε την µοναδική
ανάγκη κάθε ανθρώπου, την αναγέννηση. Μόνον ο
αναγεννηµένος συλλαµβάνει τις πνευµατικές αλήθειες. Αυτό συµβαίνει όταν κατανοήσετε τα πάντα,
αλλά όταν καταλάβετε ότι είστε αµαρτωλός και
χρειάζεστε Σωτήρα και ότι ο Σωτήρας που χρειάζεστε είναι ο Ιησούς Χριστός. Μετανοήστε για τις
αµαρτίες σας και εµπιστευθείτε τον Ιησού. Τότε και
µόνον τότε τα µάτια σας τα πνευµατικά θα ανοίξουν
ώστε να εννοήσετε τις ένδοξες αλήθειες του λόγου
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του Θεού, και θα σωθείτε.
Έχω οµολογήσει όλες τις αµαρτίες του παρελθόντος στον Θεό, αλλά δεν έχω κάνει δηµόσια
την οµολογία µου επειδή κανείς απ΄ αυτούς που
αδίκησα δεν ζει πια.
Η οµολογία της αµαρτίας πρέπει να γίνεται δηµόσια όπως και η πράξη έγινε δηµόσια. Αν αδικήσατε κάποιον, θα πρέπει να τον παρακαλέσετε να
σας συγχωρέσει. Το ίδιο πρέπει να κάνετε αν αµαρτήσατε έναντι µιας οµάδας ανθρώπων. Αν κάνατε
κακό στην πόλη που µένετε τυπώστε την οµολογία
σας και την µεταµέλειά σας στην εφηµερίδα. Αυτό
συνιστά η Αγία Γραφή. «Αν θυµηθείς ότι ο αδελφός
σου έχει κάτι εναντίον σου....συµφιλιώσου µε τον
αδελφό σου και κατόπιν πρόσφερε το δώρο σου».
Λέτε ότι οι αµαρτίες σας δεν έχουν σχέση µε
κανένα ζωντανό άτοµο. Στην περίπτωσή σας
οφείλετε να ζητήσετε συγγνώµη µόνον από τον
Θεό. «Εάν οµολογούµε τις αµαρτίες µας είναι
πιστός και δίκαιος να συγχωρήσει τις αµαρτίες µας
και να µας καθαρίσει από πάσης αδικίας» (Α΄ Ιωάν.
α΄ 9).
Πιστεύετε ότι αυτοί που µεγάλωσαν σε χριστιανικό σπίτι δέχτηκαν τον Ιησού στην ζωή τους
χωρίς να έχουν µετανοήσει για τις αµαρτίες τους;
Πρέπει να ξέρετε ότι δεν σωζόµαστε επειδή µεγαλώσαµε σε χριστιανική οικογένεια. Η χριστιανική
πίστη είναι προσωπική εµπειρία. Σηµειώστε τις
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προσωπικές αντωνυµίες που χρησιµοποιέι ο
απόστολος Παύλος: «Εγώ ζω εν τη πίστει του Υιού
του Θεού που µε αγάπησε και έδωσε τον εαυτό Του
για µένα». Η σχέση µας µε τον Ιησού είναι προσωπική, ζωντανή, πραγµατική. Η Βίβλος λέει:
«Από τον καρπό τους θα τους γνωρίσετε».Αν η ζωή
σας είναι καρπός του Πνεύµατος του Αγίου, αυτό
είναι απόδειξη ότι αναγεννηθήκατε από το Πνεύµα
το Άγιο.
Θαυµάζω την πίστη σας και ευχόµουν να πίστευα
και εγώ όπως εσείς. Ολόκληρες νύχτες υποφέρω
και φωνάζω µε αγωνία στον Θεό. Μέχρι σήµερα ο
Θεός δεν άκουσε εµένα τον άπιστο.
Εάν στ΄ αλήθεια επικαλείσθε τον Θεό, τότε δεν
είσθε «άπιστος». Αν όµως αφήνετε την λογική σας
να σας οδηγήσει στον Θεό, τότε είσθε κάτι περισσότερο από ανόητος. Ίσως ο Θεός δεν σας απαντά,
επειδή έχετε κλείσει την διάνοια και την καρδιά σας
στα πράγµατα του Θεού.
Ο Ιησούς είπε: «Ο Θεός είναι πνεύµα και οι
προσκυνούντες Αυτόν εν Πνεύµατι και αληθεία
πρέπει να Τον προσκυνούν». Πάλι η Βίβλος θα πει:
«Χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει
κάποιος τον Θεό». Έχετε πειραµατισθεί αυτή την
πίστη; Αµφιβάλλω αν γνωρίζετε τι συµβαίνει µε τον
µεταβολισµό της τροφής. Όµως τρώτε µε την πλήρη
βεβαιότητα ότι ό,τι τρώτε, τρέφει το σώµα σας.
∆εχτείτε τον Θεό µε πίστη, εµπιστευθείτε Αυτόν
και τότε θα πειραµατισθείτε ότι Αυτός είναι τα
πάντα για σας. Ξεχάστε την λογική σας και
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πιστέψτε απλώς. Ο σταυρός του Χριστού είναι
µωρία γι΄ αυτούς που αρνούνται την σωτηρία που
προσφέρει, αλλά γι΄ αυτούς που πιστεύουν είναι
δύναµις Θεού (Α΄ Κορ. 1:18).
Έχω παντρευτεί την ωραιότερη γυναίκα στον
κόσµο και έχω δυο χαριτωµένα παιδιά, αλλά
υπήρξα πολύ διεφθαρµένος. Η γυναίκα µου
πούλησε πρόσφατα όλα τα κοσµήµατά της για να
πληρώσει τον λογαριασµό του γιατρού µου, την
αγαπώ αφάνταστα πολύ και δεν ξέρω πως να
ανταποδώσω όλα όσα έχει κάνει για µένα. Είµαι
ετοιµοθάνατος. ∆εν πιστεύω ότι µπορώ να σωθώ
επειδή ακόµη και η κόλαση είναι πολύ καλή για
µένα. Θα σας είµαι ευγνώµων για κάθε λόγο
ελπίδας και παρηγοριάς.
Αγαπητέ µου φίλε: Ίσως να είστε ο χειρότερος
αµαρτωλός που πάτησε την φλούδα της γης και το
υπόλοιπο γράµµα σας αποδεικνύει ότι βυθιστήκατε
στην αµαρτία όσο ήταν δυνατό. Θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι ο Ιησούς Χριστός µπορεί και θέλει
να σας συγχωρέσει, αν Του το ζητήσετε. Ο Ιησούς
ήλθε στον κόσµο όχι για να σώσει τους καλούς,
αλλά τους αµαρτωλούς. Εκείνοι που νοµίζουν ότι
είναι καλοί κοροϊδεύουν απλώς τον εαυτόν τους.
Όταν δεχτείτε την αµαρτωλότητά σας και διαπιστώσετε ότι µόνος σας δεν µπορείτε να διορθώσετε τίποτε, τότε είστε στο σηµείο να αφήσετε την
χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού να αλλάξει τα
πάντα. ∆ιαβάστε το ευαγγέλιο του Ιωάννου από την
αρχή ως το τέλος. ∆ιαβάστε το πολλές φορές και
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κάθε υπόσχεση κάντε τη δική σας. Στο κατά Ιωάννη
6:37 µπορείτε να διαβάσετε τα λόγια του Κυρίου:
«Τον ερχόµενο σ εµένα δεν θα τον βγάλω έξω».
Αυτά τα λόγια µαζί µε πολλές άλλες υποσχέσεις
γίνονται κτήµα µας δια της πίστεως. Στο ευαγγέλιο
κατά Ματθαίο 19:28 λέει ο Ιησούς. «Ελάτε σε µένα
όλοι οι κουρασµένοι και οι φορτωµένοι και θα σας
αναπαύσω». Έχετε λυγίσει κάτω από το βάρος των
αµαρτιών σας, ελάτε στον Ιησού και θα σας δώσει
µια καινούργια καρδιά και την χαρά της παρουσίας
Του στην ζωή σας.

Κεφάλαιο 20
Επιστήµη και διάστηµα.
Στο µάθηµα της Αστρονοµίας για προχωρηµένους
ετέθη η ερώτηση αν η θεωρία της «δηµιουργίας
του σύµπαντος από µία έκρηξη» επιτρέπει την
δυνατότητα µιας θείας δηµιουργίας.
∆εν είµαι ειδικός να µιλώ πάνω στις διάφορες
θεωρίες των επιστηµόνων σχετικώς µε την δηµιουργία του σύµπαντος. Αλλά για ένα πράγµα
είµαι βέβαιος. Κάθε θεωρία που βγάζει τον Θεό από
την δηµιουργία είναι πολύ φτωχή. Να βλέπεις την
δηµιουργία και να αγνοείς τον ∆ηµιουργό είναι
πέρα για πέρα τρέλα. Να πιστεύεις ότι το απέραντο
αυτό σύµπαν το οποίο µέχρι σήµερα είναι ανεξερεύνητο είναι ανοησία. Στον δικό µας κόσµο, στην
γη µας, υπάρχουν αποδείξεις ότι όλη η φύση είναι
κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Αν ποτέ δεν είχαµε
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δει ρολόι και βρίσκαµε κάποιο στον δρόµο, αµέσως θα σκεπτόµασταν ότι αυτό το αντικείµενο
κάποιος θα το είχε σχεδιάσει και κατασκευάσει.
Πόσες περισσότερες αποδείξεις δεν έχουµε για τον
Θεό και για την δηµιουργική δύναµη και σοφία
Του. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωµαίους
επιστολής του αποστόλου Παύλου διαβάζουµε:
«Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από
κτίσεως κόσµου νοούµενα δια των ποιηµάτων, η τε
αΐδιος αυτού δύναµις και η θειότης, ώστε αυτοί
είναι αναπολόγητοι» (Ρωµαίους α΄ 20). Κάθε θεωρία περί δηµιουργίας που δεν αναγνωρίζει τον Θεό
ως ∆ηµιουργό, δεν αξίζει να την λαµβάνουµε
υπόψη.
Είµαι φοιτήτρια και προς το παρόν λίγο
συγχυσµένη επειδή στο Κολέγιο µας δίδαξαν ότι η
επιστήµη έχει διαψεύσει πολλά βιβλία της Αγίας
Γραφής και οφείλω να επανεξετάσω την πίστη
µου.
Ρωτήστε αυτούς που σας δίδαξαν κάτι τέτοιο να
σας πουν τι ακριβώς διέψευσαν. Η αληθινή επιστήµη και η Βίβλος συµφωνούν κατά πάντα. Πριν
µερικά χρόνια επιστεύετο ότι σε µερικά σηµεία η
επιστήµη είχε καταφέρει να διαψεύσει την Βίβλο, ο
Λόγος όµως του Θεού θριάµβευσε και όλες αυτές οι
διαψεύσεις κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος.
Φυσικά αν κάποιος είναι εκ πεποιθήσεως ενάντιος
στην χριστιανική πίστη και στις αλήθειες της
Βίβλου, για να στηρίξει την γνώµη του διακηρύττει
ότι η Βίβλος έχει ανακρίβειες. Θα πρέπει να επιµέ179

νετε να σας πουν συγκεκριµένα ποιες αλήθειες της
Αγίας Γραφής αποδείχθηκαν ανακριβείς. Οι τελευταίες επιστηµονικές ανακαλύψεις (όχι θεωρίες)
συµφωνούν απόλυτα µε τις αποκαλύψεις του Λόγου
του Θεού. ∆ιαβάστε τις κριτικές που έχουν γραφτεί
για την Βίβλο. Στο τέλος θα διαπιστώσετε πόσο
πολύ η πίστη σας αυξήθηκε.
Ποια είναι η γνώµη σας για τα διάφορα πειράµατα
που γίνονται στο διάστηµα. Μπορούν να φέρουν
σύγχυση στην λειτουργία των πλανητών; Αν είναι
έτσι, µπορεί ο Κύριος να σταµατήσει αυτές τις
περιπέτειες στο διάστηµα;
Αν και είµαι ιεροκήρυκας και όχι επιστήµων, δεν
έχω καµιά ανησυχία ότι αυτά τα πειράµατα θα
ανατρέψουν την τάξη του διαστήµατος. Ποτέ δεν
θα φοβόσαστε ότι θα άλλαζε τον ρυθµό των
ρευµάτων στον ωκεανό, αν µερικά παιδιά έριχναν
πέτρες στο νερό. Η δηµιουργία του Θεού είναι τόσο
απέραντη, χωρίς όριο, ώστε τα πειράµατα του
ανθρώπου σ΄ αυτήν είναι τόσο ασήµαντα, είναι σαν
µια τρύπα από βελόνα στον εξωτερικό φλοιό του
κρεµµυδιού. Το ηλιακό µας σύστηµα είναι ένα από
τα δισεκατοµµύρια συστήµατα του Θεού την
κολοσσιαία δηµιουργία.
∆εν χρειάζεται λοιπόν να ανησυχείτε ότι αυτά
όλα τα πείραµα θα θέσουν σε κίνδυνο το σύµπαν.
Στον Ψαλµό του ∆αβίδ διαβάζουµε: «Όταν
θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργον των δακτύλων
σου, την σελήνην και τους αστέρες....τι είναι ο
άνθρωπος ώστε να ενθυµείσαι αυτόν..... Ω Κύριε ο
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Κύριος ηµών, πόσον είναι θαυµαστόν το όνοµά
σου εν πάση τη γη».
Είµαι φοιτητής της Φυσικής. Πολλοί συµφοιτητές
µου τείνουν να πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή και σε
άλλους πλανήτες. Αν υπάρχουν άνθρωποι και σε
άλλους πλανήτες, τι επιρροή έχει αυτό στην πίστη
µας στο ευαγγέλιο; Μήπως ο Θεός ενδιαφέρεται
κατά ιδιαίτερο τρόπο για τον πλανήτη µας;
Ακόµη και στην περίπτωση που θα εύρισκαν ζωή
σε κάποιον ή σε κάποιους πλανήτες αυτό δεν θα
επηρέαζε καθόλου την πίστη µας στο ευαγγέλιο. Η
Αγία Γραφή είναι γραµµένη για τον ειδικό αυτό
πλανήτη που ονοµάζεται γη και µε το ειδικό πρόβληµα των κατοίκων της που ονοµάζεται αµαρτία.
∆εν υπάρχει καµιά αναφορά στην Βίβλο η οποία να
µας πληροφορεί, αν ο Θεός έχει δηµιουργήσει
ανθρώπινα όντα τα οποία κατοικούν και σε άλλους
πλανήτες. Το µήνυµα της Βίβλου αναφέρεται στους
κατοίκους της γης, την προέλευσή τους, τον λόγο
για τον οποίον υπάρχουν, την αιτία της δυστυχίας
τους και το σχέδιο της σωτηρίας τους. Ο Θεός του
σύµπαντος είναι ο Πατέρας του Κυρίου µας Ιησού
Χριστού. Είναι ικανός να διατηρεί το σύµπαν που
δηµιούργησε και να το κυβερνά.

Κεφάλαιο 21
∆υσνόητα θέµατα.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν
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πρέπει να ερευνούµε την Αγία Γραφή. Πρέπει να
δεχτούµε ό,τι είναι γραµµένο σ΄ αυτήν χωρίς να το
εξετάζουµε;
Εξετάζω κάτι, σηµαίνει: αναλύω το κείµενο και
διερευνώ το ιστορικό, πολιτιστικό και λεκτικό
υπόβαθρο της εποχής κατά την οποία εγράφη. Μια
τέτοια έρευνα, µελέτη των Γραφών είχε ως
αποτέλεσµα να έχουµε σήµερα πολύτιµες πληροφορίες, ερµηνεία δύσκολων περικοπών, πράγµα που
µας βοήθησε να εννοήσουµε την Βίβλο καλύτερα.
Υπάρχει όµως και ένα άλλο είδος µελέτης ή
κριτικής της Βίβλου, η οποία ξεκινά από µια
προκατάληψη εναντίον του Λόγου του Θεού, την
Αγία Γραφή, µε σκοπό να ερµηνεύσει την Βίβλο
στο φως αυτών των προκαταλήψεων. Αν κάποιος
π.χ. αρνείται το θαύµα και το υπερφυσικό, αυτός θα
αρνηθεί όλη την Αποκάλυψη του Θεού. Κάποιος
µελετά την Γραφή µόνο µε την διάνοια και κάποιος
άλλος µε την επιθυµία να ακούσει τον Θεό να του
µιλά. Έχω ένα φίλο γιατρό ο οποίος µου είπε ότι
υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα στην ανατοµία
που κάνει ένας γιατρός σ΄ ένα νεκρό σώµα και στη
χειρουργική επέµβαση που κάνει κάποιος άλλος
γιατρός σ΄ ένα ζωντανό σώµα. Για να κατανοήσουµε την Γραφή πρέπει να την µελετούµε µε την
βεβαιότητα ότι είναι ο Λόγος του Θεού και ότι είναι
προνόµιό µας και χαρά µας να διακρίνουµε τι θέλει
ο Θεός να µας πει.
Προσπαθήστε να διαβάσετε την Γραφή µε αυτόν
τον τρόπο και θα βρείτε µόνος σας τι ο Θεός θέλει
από εσάς.
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Αν η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, γιατί περιέχει τόσες ανήθικες ιστορίες;
Επειδή υπάρχουν στον κόσµο πολλοί αµαρτωλοί.
Η Βίβλος είναι ένα βιβλίο που µας πληροφορεί πως
ο Θεός συµπεριφέρθηκε σε τόσους διαφορετικούς
ανθρώπους. Ανθρώπους µε πτώσεις, λάθη και
αµαρτίες. Ένας από τους µεγαλύτερους ήρωες της
Αγίας Γραφής ήταν ο βασιλιάς ∆αβίδ. Και όµως ο
Λόγος του Θεού µας πληροφορεί ότι σε µια
περίπτωση ήταν συγχρόνως δολοφόνος και µοιχός.
∆ιαβάζουµε επίσης την µετάνοιά του γι΄ αυτό και
την επιστροφή του στον Θεό. Όλα αυτά τα
αρνητικά παραδείγµατα που διαβάζουµε στην Αγία
Γραφή εγράφηκαν για την δική µας προειδοποίηση
και οδηγία. Μας δείχνουν ότι ο αµαρτωλός άνθρωπος χρειάζεται τον Θεό και το λυτρωτικό έργο που
έκαµε εν Χριστώ Ιησού, και όποιος το δεχτεί θα
σωθεί και θα µεταµορφωθεί σε άνθρωπο του Θεού.
Υπάρχει κάτι σ΄ αυτές τις ιστορίες της Βίβλου στις
οποίες αναφέρεστε. ∆εν υµνούν την αµαρτία, ούτε
σκοπός τους είναι οι άνθρωποι να µιµηθούν τους
πρωταγωνιστές των ιστοριών αυτών. Πάντα η
Βίβλος µας τονίζει ότι η αµαρτία είναι παράβαση
του νόµου του Θεού και όταν κάποιος την
εκτελέσει πρέπει να µετανοήσει, επιστρέψει και την
εγκαταλείψει.
Γιατί άραγε είναι οι κερδισµένοι της ζωής αυτοί
που ψεύδονται, εξαπατούν και πληγώνουν; Τι
νόηµα έχει να προσπαθείς να ζεις µια θεάρεστη
ζωή, να πιστεύεις, να ελπίζεις όταν όλα σου πάνε
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στραβά; ∆ώστε µου παρακαλώ µια εξήγηση.
Φοβούµαι ότι έχετε µια εσφαλµένη εντύπωση για
την σηµασία της λέξεως «κερδίζω».Ποτέ δεν είναι
κερδισµένοι αυτοί που λενε ψέµατα στους άλλους,
εξαπατούν ή πληγώνουν τους άλλους. Ίσως να
κερδίζουν µερικά δολάρια ή κάποια θέση στην κοινωνία, αλλά ουσιαστικά δεν είναι οι κερδισµένοι.
Έχουν χάσει τους πολυτιµότερους θησαυρούς που
µπορεί να αποκτήσει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, όπως
είναι η αγαθή συνείδηση, φήµη, και τέλος αν δεν
µετανοήσουν για την αµαρτία τους, θα χάσουν και
την ψυχή τους.
Γράφετε στο γράµµα σας ότι προσπαθείτε να
ζήσετε µια θεάρεστη ζωή, έχετε ελπίδα και πίστη,
µα όλα σας έρχονται ανάποδα. Ο Ιησούς δεν µας
υποσχέθηκε ότι όταν Τον ακολουθήσουµε θα
περνάµε καλά χωρίς αρρώστιες, πόνο και προβλήµατα. Αντιθέτως µας είπε να θησαυρίζουµε
θησαυρούς στον ουρανό. ∆εν πιστεύω να θέλετε να
είστε χριστιανός µε σκοπό ν΄ απολαύσετε τη ζωή
σας όπως εσείς επιθυµείτε. Μην περιµένετε από τον
Κύριο να σας εξασφαλίσει οικονοµική άνεση,
επειδή πιστεύετε σ΄ Αυτόν. Μάλλον έτσι να
προσεύχεστε: «Κύριε, ανεξαρτήτως ποιο θα είναι το
κόστος, θα σε ακολουθήσω, ανεξαρτήτως αν κερδίσω ή χάσω σε τούτη την ζωή. Αυτό που επιθυµώ
είναι να ζήσω αιώνια, στην παρουσία σου». Τότε
θα είστε ο κερδισµένος της ζωής και θα µπορείτε να
πείτε, όπως ο απόστολος Παύλος: «Είµαστε νικητές
µε Αυτόν που µας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό
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Του για µας». Ο Ιησούς είπε: «Πρέπει να χάσουµε
την ζωή µας για να την βρούµε».
Ποια είναι η σηµασία του εδαφίου στον Λουκά
ιδ΄26: «Εάν τις έρχηται προς εµέ και δεν µισεί τον
πατέρα αυτού και την µητέρα και την γυναίκα και
τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι
δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να είναι
µαθητής µου».
Η ανθρώπινη γλώσσα είναι πολύ φτωχή όταν
προσπαθεί να περιγράψει την σχέση µας µε τον
Ιησού Χριστό. ∆εν εννοεί φυσικά ότι θα µισήσουµε
όλα αυτά τα πρόσωπα, αλλά ότι η αγάπη µας στον
Ιησού θα είναι πολύ µεγαλύτερη, βαθύτερη και πιο
πλατιά από την αγάπη προς τα αγαπητά µας
πρόσωπα στην γη. Όλοι οι άλλοι θα έχουν στην
καρδιά µας την δεύτερη θέση. Η λέξη «µισώ» στο
εδάφιο αυτό σηµαίνει θέτω κάτι σε δεύτερη θέση,
επίσης ο Ιησούς µίλησε για άρνηση του εαυτού µας.
Συνήθως εµείς οι άνθρωποι αγαπούµε τους εαυτούς
µας περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο. Το
θαυµαστό και το ιδιαίτερο της αγάπης µας προς τον
Ιησού είναι ότι πρέπει να απαρνηθούµε τον εαυτό
µας. «Όποιος έρθει σε µένα ας απαρνηθεί τον εαυτόν του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας µε
ακολουθήσει».
Είµαι χριστιανή εδώ και µερικά χρόνια. Αν και
αγαπώ τον Ιησού και αισθάνοµαι ότι είµαι παιδί
Του, δεν βλέπω να έχω κάποια πνευµατική
πρόοδο. Μπορείτε να µε βοηθήσετε;
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Μπορώ να σας δώσω µερικές συµβουλές.
1. Βεβαιωθείτε ότι είστε αναγεννηµένος. ∆εν
θα πρέπει να διατηρήσετε έστω και την
ελάχιστη αµφιβολία γι΄ αυτό. Κανένας δεν
µπορεί να έχει πρόοδο ως χριστιανός, αν
πνευµατικά είναι νεκρός.
2. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η πηγή της
πνευµατικής αύξησης και προόδου είναι η
Βίβλος. Αν δεν µελετάτε συστηµατικά την
Γραφή σας, µην ελπίζετε ότι θα
προοδεύσετε πνευµατικά.
3. Σηµαντική είναι και η προσευχή. Είναι ένα
ζωτικό θέµα της ζωής µε τον Θεό. Αν
επιθυµείτε να πειραµατιστείτε όλες τις
υποσχέσεις της Βίβλου στην ζωή σας, θα
πρέπει να επικοινωνείτε µε τον Θεό δια της
προσευχής.
4. Η υπακοή είναι το κλειδί για να γνωρίσουµε
το θέληµα του Θεού µέσα από το βιβλίο
Του, την Βίβλο. ∆εν διαβάζουµε την Αγία
Γραφή από περιέργεια, αλλά για να βρούµε
την απάντηση σε κάποιο πρόβληµά µας,
όταν την βρούµε, υπακούµε και συµµορφωνόµαστε σύµφωνα µε τον Λόγο του
Θεού.
5. Η δοξολογία είναι απαραίτητη. Για κάθε
ευλογία του Θεού στην ζωή σας, δώστε
186

δόξα σ΄ Αυτόν. Αν µπορείτε δοξάστε τον
Θεό και δηµοσίως. Αυτό θα γίνει µια
ευλογία και για τους άλλους. Μην αποφεύγετε να οµολογείτε δηµόσια ότι αγαπάτε
τον Θεό. Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα και
θα παρατηρήσετε αµέσως την αλλαγή.
Πώς να πιστεύσω ότι ο Θεός µε αγαπά, όταν µας
καταστρέφει όλη την παραγωγή των ροδάκινων;
Η Γραφή µας λέει: «Παιδεύει ο Θεός, όποιον
αγαπά». Αν η ζωή ήταν εύκολη, δεν νοµίζετε ότι θα
γινόµασταν χλιαροί χριστιανοί; Όταν ο κατασκευαστής πλοίων χρειάζεται ξύλο για να κατασκευάσει
το κατάρτι του πλοίου, δεν θα το κόψει από δέντρο
της πεδιάδας, αλλά από του βουνού, εκεί όπου τα
δέντρα είχαν σκληραγωγηθεί από τους ανέµους. Οι
δυσκολίες στην ζωή δεν είναι φυσικά δική µας
εκλογή, αλλά αν τις αντιµετωπίσουµε πνευµατικά
θα αποβούν ευλογία για µας.
Αν και δεν µπορείτε να κατανοήσετε γιατί να
καταστραφεί η παραγωγή σας µπορείτε να συνεχίσετε να εµπιστεύεστε τον Θεό. Μια καταστροφή
Αυτός µπορεί να την µεταβάλλει σε ευλογία και
νίκη. Ένας τυφώνας µπορεί να αφανίσει ένα
πευκώνα σαν αυτός να ήταν απλά σπίρτα. Αλλά ο
σπόρος τους µε την επίδραση του ήλιου ξεπετάγεται
και δηµιουργείται ένα νέο δάσος. Η ιστορία έχει
αποδείξει ότι ο Θεός µπορεί να χτίσει πάνω σε
ερείπια. Χρειάζεται όµως χέρια αγίων ανδρών και
γυναικών. Ο Ιησούς Χριστός δεν υποσχέθηκε στους
δικούς του άνεση και ευκολία. Επαναλαµβάνονται
187

στην γραφή τα λόγια Του: «Σήκωσε τον σταυρό
σου και ακολούθησέ µε».
Ίσως αυτή η καταστροφή της σοδειάς σας να
γίνει αιτία να γνωρίσετε τον Ιησού ως Κύριο και
σωτήρα. Όταν ήµουν στην Κορέα κατά την
διάρκεια του πολέµου ένας νέος στρατιώτης που
είχε χάσει και τα δυο του µάτια µου είπε:
«Χαίροµαι, γιατί ήλθα να πολεµήσω στην Κορέα
για να χάσω τα µάτια µου και να βρω τον Ιησού
Χριστό». Για τον νέο αυτόν το ότι βρήκε τον Ιησού
ήταν πολυτιµότερο από το φως των µατιών του.
Απορώ αν οι τόσες πολλές αιρέσεις και δόγµατα
ευαρεστούν τον Θεό. Όταν ο Ιησούς εγκατέλειψε
τον κόσµο διέταξε τους δικούς του να συνεχίσουν
το έργο Του. Στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη
ευαγγελίου προσευχήθηκε για τους µαθητές του,
ώστε αυτοί να είναι ένα, όπως ο ίδιος µε τον
Πατέρα είναι ένα. Μάταια ήταν η προσευχή του
Ιησού;
Πάνω σ΄ αυτή την ερώτηση θα µπορούσε κανείς
να γράψει ολόκληρο βιβλίο, θα προσπαθήσω όµως
να σας απαντήσω µε λίγα λόγια. ∆εν πρέπει να
απορεί κανείς για τις τόσες αποχρώσεις της
χριστιανικής πίστεως. Ακόµη και στον πρώτο αιώνα
η εκκλησία διερέθη για ασήµαντες διαφορές. Ο
Παύλος και ο Βαρνάβας ήσαν πιστοί φίλοι και
συνεργάτες στο έργο του Θεού. Παρ΄ όλα αυτά
είχαν µια διαφωνία επειδή ο Βαρνάβας επέµενε να
πάρει τον Μάρκο µαζί τους. Στην Γραφή
διαβάζουµε ότι η διαφωνία ήταν τόσο µεγάλη ώστε
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ο καθένας έφυγε σε διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό
συνεχίστηκε σε όλους τους επερχόµενους αιώνες.
Πρέπει να θυµόσαστε ότι υπάρχει διαφορά
µεταξύ των λέξεων ενότητα και ένωση. Συνάντησα
µια µεγάλη ενότητα πνεύµατος σε χριστιανική
συνεργασία στις εκκλησίες που επισκέφθηκα σε
όλο τον κόσµο. Πιστεύουν βασικά τα ίδια πράγµατα. Αν και δεν είναι ενωµένοι κάτω από ένα όνοµα,
σχεδόν όλοι όµως είναι πνευµατικά ενωµένοι. Έχω
συναντήσει περισσότερες των πενήντα αποχρώσεων
που συνεργάζονται στενά για την δόξα του Θεού.
Όχι, η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν µαταία ως
αναφορά την ενότητα των δικών Του.
Πιστεύετε ότι το ευαγγέλιο του πρώτου αιώνα
είναι επίκαιρο για την εποχή µας;
Θα µπορούσα να σας απαντήσω θέτοντας την
ίδια ερώτηση αλλά αρνητικά. Νοµίζετε ότι το
ευαγγέλιο δεν είναι επίκαιρο για την εποχή µας;
Έχει ο άνθρωπος αλλάξει σηµαντικά; Έχει η
ανθρώπινη φύση βελτιωθεί θετικά; Έχουν άνδρες
και γυναίκες την δύναµη να υπερνικήσουν την
ανηθικότητα, την ατιµία, τα πάθη, το µίσος και όλο
το κακό που αναφέρει η Βίβλος; Βεβαίως το
ευαγγέλιο του πρώτου αιώνα είναι επίκαιρο και
κάτι περισσότερο απ΄ αυτό, είναι η µοναδική
απάντηση στο ηθικό και πνευµατικό δίληµµα του
ανθρώπου. Όσες προσπάθειες και αν γίνονται για
να απαντηθούν τα πνευµατικά προβλήµατα µε
ανθρώπινες µεθόδους, µπορούµε να λογαριάζουµε
µόνο µε αποτυχία. Το δίληµµα του 21ου αιώνα θα
189

απαντηθεί µόνον όταν η πίστη στον Ιησού Χριστό,
τον Σωτήρα γίνει κτήµα µας.
Εάν κάποιος είναι χριστιανός, ο Θεός είναι Αυτός
που επιτρέπει κάθε τι που συµβαίνει στη ζωή
αυτού του ανθρώπου. Τι συµβαίνει όµως, όταν
αυτός αµαρτήσει;
Επιτρέψτε µου να απαντήσω την ερώτησή σας µ΄
ένα παράδειγµα. Θα σας κάνω µια ερώτηση: Τι
συµβαίνει στη σχέση του πατέρα και του γιου, αν ο
γιος κάνει κάτι που ο πατέρας το αποδοκιµάζει;
Η Βίβλος δεν µας λέει ότι θα ζούµε χωρίς
αµαρτία όσο είµεθα σ΄ αυτό το σώµα. Αντιθέτως
διαβάζουµε στην (Α΄ επιστολή του Ιωάννου α΄ 8).
«Εάν πούµε ότι αµαρτία δεν έχουµε, εαυτούς
πλανώµεν, και η αλήθεια δεν είναι µαζί µας».
Στην πραγµατικότητα, όταν αµαρτάνουµε, αυτό
που συµβαίνει είναι ότι διαταράσσεται η επικοινωνία µας µε τον Θεό και δεν αποκαθίσταται
έως ότου οµολογήσουµε και ζητήσουµε Αυτός να
µας συγχωρήσει. Με άλλα λόγια παραµένουµε
παιδιά του Θεού όταν αµαρτάνουµε, όµως η επικοινωνία µας µε τον Θεό έχει διακοπεί και δεν την
απολαµβάνουµε. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι
οποίοι δεν απολαµβάνουν την ειρήνη και την χαρά
την οποίαν φέρνει η επικοινωνία µε τον Θεό. ∆εν
υπάρχει χαρά και ευτυχία που µπορεί να συγκριθεί
µε αυτή που χαρίζει η καθηµερινή επικοινωνία µε
τον Θεό. ∆οκιµάστε την!
Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι ο Ιησούς ήταν
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Θεός. Πιστεύω ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος
και προσπαθώ να Τον µιµηθώ.
Εάν δεν θέλετε να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς ήταν ο
Υιός του Θεού ευρίσκεστε σ΄ ένα πολύ επικίνδυνο
έδαφος. Η πίστη στην θεότητα του Ιησού Χριστού
είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας. Μόνον ο Θεός
µπορεί να µας σώσει από τις αµαρτίες µας. Όταν
λέτε ότι προσπαθείτε να ζήσετε σαν τον Ιησού
Χριστό, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν ξέρετε τι
λέτε. Μπορείτε να ζήσετε την αναµάρτητη ζωή που
ο Ιησούς έζησε; Είναι οι αµαρτίες µας που µας
χωρίζουν από τον Θεό και ο Ιησούς ήρθε στον
κόσµο να θυσιαστεί, να πλύνει τις αµαρτίες µας µε
το Αίµα Του και να µας συγχωρήσει. Για να έχετε
προσωπική γνώµη για τον Ιησού σας συµβουλεύω
να διαβάσετε την Αγία Γραφή και εκεί θα ανακαλύψετε τι ο Θεός µας πληροφορεί για το πρόσωπο του Ιησού. Πάρτε το ευαγγέλιο του Ιωάννου,
διαβάστε το και ξανά διαβάστε το και θα δείτε ότι ο
Θεός έστειλε τον γιο του στον κόσµο να λύσει το
πρόβληµα της αµαρτίας, η οποία αµαρτία µας χώρισε από την πηγή της ζωής, τον Θεό. Ο Θεός είναι
άγιος και η µόνη ευκαιρία που έχει ο άνθρωπος για
να τον πλησιάσει, είναι να γίνει και αυτός άγιος.
∆ιαβάστε το εδάφιο στο ευαγγέλιο του (Ιωάννη γ΄
16). «∆ιότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσµον,
ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον µονογενή, διά να
µη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να
έχη ζωήν αιώνιον» και παρακαλέστε τον Θεό να
ερµηνεύσει τα λόγια Του στην καρδιά σας.
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Κεφάλαιο 22
Το σταθερό θεµέλιο.
Πώς µπορούµε να πάρουµε την σωστή απόφαση,
όταν πολλές φορές συγκρούονται οι σκέψεις;
Υπάρχει κάποιος κανόνας που µπορούµε να ακολουθήσουµε;
Η Γραφή µας πληροφορεί ότι αν κάποιος θέλει να
κάνει το θέληµα του Θεού, γνωρίζει τι συµφωνεί µε
το θέληµα του Θεού ή όχι. Νοµίζω ότι πριν κάποιος
είναι σε θέση να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος,
θα πρέπει προηγουµένως να έχει ευθυγραµµίσει το
θέληµά του µε το θέληµα του Θεού. Μόνον µε αυτή
την προϋπόθεση θα είναι σε θέση να εκλέγει το
σωστό στις αποφάσεις που καλείται να πάρει.
Ένας άνθρωπος του Θεού είπε κάποτε: Ο κανών
που ισχύει στην πνευµατική µου ζωή είναι: Κάθε τι
που αφαιρεί την παρουσία του Θεού από την ζωή
µου, κάθε τι που µου φέρνει ανορεξία για την µελέτη της Βίβλου, κάθε τι που ατονεί την επικοινωνία
µου µε τον Θεό δια της προσευχής, κάθε τι που
γίνεται εµπόδιο στην υπηρεσία του ευαγγελίου είναι
λάθος για µένα, και κάθε χριστιανός θα πρέπει να
το εγκαταλείψει.
Όταν αντιµετωπίζω το πρόβληµα αυτό, δηλαδή
όταν δυσκολεύοµαι να πάρω την σωστή απόφαση,
τότε εξετάζω το θέµα από τρεις πλευρές. Πρώτον:
Χρησιµοποιώ τον κοινόν νου ελέγχοντας αν αυτό
που σκέφτοµαι µπορεί να πραγµατοποιηθεί, αν
είναι πραγµατοποιήσιµο. Κατόπιν προσεύχοµαι γι΄
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αυτό και στη συνέχεια το βλέπω κάτω από το φως
της Αγίας Γραφής. Προσπαθώ να βρω αν µέσα στην
Αγία Γραφή υπάρχουν εδάφια υπέρ ή κατά. Θέλω
να τονίσω ότι το άτοµο που έχει αποφασίσει να
κάνει το θέληµα του Θεού, ο Θεός θα το οδηγήσει
πάντα σωστά.
Τι είναι αυτό που θα µε κάνει καλύτερο χριστιανό
και που θα βελτιώσει την µαρτυρίαν µου για τον
Ιησού Χριστό;
Το µεγαλύτερο και σπουδαιότερο χαρακτηριστικό ενός χριστιανού είναι η αγάπη. ∆εν εννοώ αυτές
τις ευαισθησίες και τα συναισθήµατα που οι
άνθρωποι σήµερα αποκαλούν αγάπη, αλλά το βαθύ
ενδιαφέρον για την ευηµερία των άλλων που θα
µας ωθήσει να βοηθούµε όπου υπάρχει ανάγκη: Να
συµπάσχουµε µε αυτούς που πάσχουν. Να επαινούµε αντί να κρίνουµε. Να µακροθυµούµε προκειµένου να τους κερδίσουµε στον Χριστό, αν δεν
είναι ακόµη χριστιανοί.
Αυτή η αγάπη δίδεται από τον Θεό, µόνον, γιατί
ο ίδιος είναι αγάπη. Από αγάπη έστειλε τον µονογενή Υιόν Του να πεθάνει για µας. Στον κατάλογο των καρπών του Αγίου Πνεύµατος, την πρώτη
θέση έχει η αγάπη. Είναι η αγάπη που µας οδηγεί
να έχουµε ισορροπηµένες σχέσεις µε τον Θεό και
τους ανθρώπους. Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου
(22,37-38) διαβάζουµε: «Και ο Ιησούς είπε προς
αυτόν θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης
της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ
όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και
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µεγάλη εντολή».Ο Ιησούς Χριστός θα προσθέσει:
«Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Στην
Γραφή διαβάζουµε επίσης».Εν τούτω είναι η αγάπη,
όχι ότι εµείς αγαπήσαµε τον Θεό, αλλά ο Θεός µας
αγάπησε, και έστειλε τον Υιόν Του να θυσιαστεί
για τις αµαρτίες µας». Αν έχετε µια καρδιά γεµάτη
αγάπη, θα είστε µια ζωντανή µαρτυρία για τον
Ιησού Χριστό και µόνον έτσι θα φέρετε καρπό,
καρπό που θα µείνει.
Συνηθίζω να διαβάζω την Γραφή µου στο τραίνο
καθώς πηγαίνω στην εργασία µου, κάθε πρωί.
Μερικοί φίλοι µου προσπαθούν να µε πείσουν ότι
αυτό είναι λάθος. Τι µε συµβουλεύετε;
Στην θέση σας, δεν θα µε απασχολούσε καθόλου
η γνώµη των άλλων επί του θέµατος. Αν λαµβάνετε
υπ΄όψη την γνώµη τρίτων, τότε ποτέ δεν θα κάνετε
κάτι. Συνηχίστε να διαβάζετε την Βίβλο σας στο
τραίνο αν αυτό σας βοηθά, ενώ συγχρόνως οι
συνταξιδιώτες σας γεµίζουν το κεφάλι τους µε διάφορα δυσάρεστα νέα, καθώς διαβάζουν την
εφηµερίδα τους.
Φυσικά, πρέπει να σας πω ότι ένα βαγόνι γεµάτο
επιβάτες δεν είναι η ιδιαίτερη θέση για την βιβλική
σας µελέτη επειδή δεν είναι εύκολο κάτω από αυτές
τις συνθήκες να συγκεντρωθείτε, και η βιβλική µελέτη, απαιτεί ησυχία και συγκέντρωση. Σε κάθε
περίπτωση όµως είναι καλό να εκµεταλλεύεστε
κάθε λεπτό της ηµέρας διαβάζοντας την Βίβλο.
Είναι αλήθεια ότι πολύς χρόνος χάνεται στα ταξίδια
και είναι σοφό να φροντίζουµε να τον εκµεταλλευό194

µαστε για το πνευµατικό µας συµφέρον, όσο αυτό
είναι φυσικά δυνατόν.
Θα ήθελα να είµαι σε θέση να καταλαβαίνω καλύτερα την Αγία Γραφή µου. Μπορείτε να µου υποδείξετε µερικά βιβλία τα οποία θα µε βοηθήσουν
να κατανοήσω καλύτερα την Αγία Γραφή;
Κανένα βιβλίο δεν µπορεί να αντικαταστήσει την
Αγία Γραφή. Το καλύτερο ερµηνευτικό βιβλίο είναι
η ίδια η Βίβλος. Σας συµβουλεύω να µελετάτε τα
κείµενα της Αγίας Γραφής. Ό,τι βρίσκετε στα
κείµενά της είστε βέβαιος ότι είναι πνευµατικές
αλήθειες. Θα σας προτείνω όµως µερικά πράγµατα
προκειµένου να σας βοηθήσω.
Κατ΄ αρχήν, µελετάτε την Βίβλο χωρίς προκαταλήψεις. Αν δεν το κάνετε αυτό, τότε θα καταλήγετε
σε συµπεράσµατα άσχετα µε τις αλήθειες της
Βίβλου.
∆εύτερον: υποταχθείτε στις αλήθειες που
ανακαλύψατε. Η Βίβλος είναι ένα βιβλίο που οδηγεί
στον Θεό µε βάση την προσωπική πίστη. Σαν ένας
χάρτης θα σας δείξει τον δρόµο που πρέπει ν΄
ακολουθήσετε.
Τρίτον: παρακαλέστε τον Θεό να σας φωτίσει τον
νου. Με άλλα λόγια διαβάζετε την Βίβλο µε προσευχή. Ο Θεός φωτίζει αυτούς που επιθυµούν να Τον
γνωρίσουν, να καταλάβουν τον Λόγο Του.
Τέλος µην διακόψετε την µελέτη σας. Συνεχίστε
να εµβαθύνετε στον Λόγο του Θεού. Το γεγονός ότι
η Βίβλος είναι ο ζωντανός λόγος του Θεού η µελέτη
γίνεται µια απασχόληση που θα διαρκέσει όσο
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ζείτε. Η Βίβλος είναι για την ψυχή σας ό,τι είναι το
ψωµί για το σώµα σας. Την χρειάζεστε καθηµερινά.
Ένα πλούσιο γεύµα δεν καλύπτει τις ανάγκες του
σώµατός σας για µια ολόκληρη ζωή!
Είµαι νήπιο στην πίστη και ποθώ ειλικρινά να
γνωρίσω και να κάνω το θέληµα του Θεού. Πως
όµως µπορώ να ξέρω ποιο είναι το θέληµά Του για
µένα;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους ο Θεός
µας οδηγεί και αυτό συµβαίνει µόνον όταν οι καρδιές µας είναι τελείως αφοσιωµένες σ΄ Αυτόν, ώστε
να µπορούµε ν΄ ακούµε την φωνή Του. Ο Θεός µας
µιλά πολλές φορές µε το Πνεύµα Του το Άγιο,
καθώς προσευχόµαστε. Γνωρίζω κάποιον που αντιµετωπίζει ένα µεγάλο πρόβληµα. Ήταν ένας σοβαρός χριστιανός και προσευχήθηκε για το πρόβληµά
του και καθώς προσευχόταν ο Θεός του έδειξε
ξεκάθαρα την λύση του προβλήµατος. Αργότερα
την ίδια µέρα κατά την διάρκεια ενός συνεδρίου µε
θέµα το πρόβληµά του ανακοίνωσε σε όλους την
λύση που ο Θεός του έδειξε. Αµέσως όλοι οι
σύνεδροι παρ΄ όλο που είχαν διαφορετικές γνώµες
αποδέχθηκαν οµόφωνα την λύση. Το αποτέλεσµα
ήταν ότι κάποιο θέµα που είχε χωρίσει για µήνες
την εκκλησία, τώρα µπορούσαν να το λύσουν και
να ζουν µε πλήρη αρµονία και ειρήνη. Ο Θεός µας
οδηγεί πολλές φορές µε κάποιο λόγο ή ενέργεια
κάποιου άλλου. Πολύ συχνά µας οδηγεί καθώς
προσευχόµαστε ή µελετούµε τον Λόγο Του.
Σηµασία έχει να θέλουµε να κάνουµε το θέληµά
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Του. Αν αυτή η προϋπόθεση υπάρχει, τότε ο Θεός
θα µας το αποκαλύψει. Πολλοί χριστιανοί πειραµατίσθηκαν τα λόγια του προφήτη (Ησαία 30:
21),στην ζωή τους. «Και θα ακούσεις µια φωνή που
θα σου λέει: Αυτή είναι η οδός, περπάτει σ΄ αυτήν».
Μια άλλη υπόσχεση βρίσκουµε στις (Παροιµίες 3
5-6): «Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας,
και µη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου· εν
πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός
θέλει διευθύνει τα διαβήµατά σου».
Πιστεύω θα ήταν για πολλούς ωφέλιµο να µας
ερµηνεύσετε το θέµα σχετικά µε το «δέκατο».
Πρέπει να δίνουµε το δέκατο του εισοδήµατός
µας ή να αποδεκατίζουµε αυτό που µένει, αφού
πληρώσουµε όλες τις υποχρεώσεις µας;
Μπορώ να σας πω µόνο τις προσωπικές µου
πεποιθήσεις επί του θέµατος. Αν αποδεκάτιζα το
υπόλοιπο των εξόδων µου, τότε στ΄ αλήθεια δεν θα
έµενε τίποτε για τον Κύριο. ∆ίνουµε το δέκατο των
εισοδηµάτων µας για το έργο του Κυρίου. Άκουσα
πολλούς να µου λένε ότι το 1/10 του µισθού τους
ήταν υπέρ αρκετό µε τις ευλογίες του Κυρίου, παρά
ολόκληρος ο µισθός χωρίς τις ευλογίες Του. Την
πραγµατικότητα αυτής της εµπειρίας την γνωρίζω
προσωπικά. ∆ιαβάστε προσεκτικά τι ο Κύριος λέει
επ΄ αυτού στον (Μαλαχία 3 10): «Φέρετε πάντα τα
δέκατα εις την αποθήκην, διά να είναι τροφή εις τον
οίκόν µου και δοκιµάσατέ µε τώρα εις τούτο, λέγει
ο Κύριος των δυνάµεων, εάν δεν σας ανοίξω τους
καταρράκτας του ουρανού, και εκχαίω την ευλογίαν
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εις εσάς, ώστε να µη αρκεί τόπος δι' αυτήν».

Κεφάλαιο 23
Πως να υπηρετήσω τον Θεό;
Είµαι πυροσβέστης και πρόσφατα γνώρισα τον
Ιησού ως προσωπικό µου σωτήρα. Πολλοί συνάδελφοι µε ειρωνεύονται γι΄ αυτό, άλλοι πάλι µε
συγχαίρουν γι΄ αυτή την απόφασή µου. Πως να
αντιδρώ όµως, όταν αυτοί αποδοκιµάζουν την
πίστη µου;
Πρέπει να τους αντιµετωπίσετε µε λίγο χιούµορ.
Απαντάτε σ΄ αυτούς που κοροϊδεύουν να είναι
πάντα έτοιµοι για να σβήσουν την φωτιά που
έρχεται στον κόσµο µας.
Αλήθεια, έχω κατανόηση µε το πρόβληµά σας.
∆εν είναι εύκολο να αντιµετωπίζετε την ειρωνεία
στον χώρο της εργασίας σας. Μην επηρεαστείτε
από την συµπεριφορά τους και αποφύγετε να φιλοξενήσετε στην καρδιά σας κάποια πικρία γι΄
αυτούς.
Πιστεύω ότι στην πραγµατικότητα σας θαυµάζουν. Ίσως θέλουν να δουν αν η πίστη σας
αντέχει την πίεση. Εποµένως µια ευκαιρία για σας
να δοξάσετε τον Θεό µε την αµετακίνητη πίστη σας
σ΄ Αυτόν. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές όσα
λιγότερα λέτε, τόσο το καλύτερο. Σιωπή και
υποµονή είναι συχνά η καλύτερη αντίδραση, όταν
αντιµετωπίζουµε την κριτική των άλλων. Πολλές
φορές το αποτέλεσµα του κλειστού στόµατος είναι
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καλύτερο. Συγχρόνως θα διαπιστώσετε ότι η πίστη
σας θα αυξάνει συνεχώς καθώς αντιµετωπίζετε
δύσκολες καταστάσεις. ∆εν ξέρω αν είναι πολύ
τολµηρό αν σας πω ότι πολλοί από τους συναδέλφους σας πολύ σύντοµα θα ακολουθήσουν και
θα µιµηθούν το παράδειγµά σας.
Επαναλαµβάνετε στα κηρύγµατά σας ότι όλοι οι
χριστιανοί πρέπει να είναι µια µαρτυρία για τον
Ιησού Χριστό. Είµαι χριστιανός αλλά, δυστυχώς
είµαι αρκετά ντροπαλός και ούτε έχω το χάρισµα
να µιλώ πειστικά, όπως µπορούν άλλοι. Απαιτεί ο
Θεός από εµένα να τον οµολογώ όπως αυτοί που
έχουν αυτό το χάρισµα;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να είµεθα µαρτυρία για
τον Ιησού και δεν είµαι βέβαιος ότι η µαρτυρία του
λόγου είναι πάντα η πιο αποτελεσµατική. Αυτό που
είσθε και ο τρόπος που συµπεριφέρεστε έχουν περισσότερη επιρροή στο περιβάλλον σας, παρά αυτά
που λέτε. Τα λόγια ξεχνιούνται γρήγορα. Αλλά η
χριστιανική διαγωγή αποτυπώνεται για χρόνια σ΄
αυτούς που την είδαν.
Ένας άλλος τρόπος µαρτυρίας είναι να γράφετε
γράµµατα σ΄ αυτούς που θα θέλατε να κερδίσετε
στον Χριστό. ∆εν νοµίζω όµως ότι η δια λόγου
µαρτυρία σας είναι τελείως αδύνατη, επειδή
πιστεύω για άλλα θέµατα συζητάτε µε τους φίλους
σας, παρ΄ ότι η συζήτηση αποτελεί πρόβληµα για
σας. Πιστεύω ότι µε την πάροδο του χρόνου αυτή η
ντροπή που έχετε να µιλάτε θα λιγοστεύσει και
µάλλον θα εξαφανιστεί.
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Ο Κύριος έκανε τόσα πολλά για µένα, πολλοί φίλοι
µου όµως µε συµβουλεύουν να αφήσω την ζωή
µου να µιλά γι΄ Αυτόν και να µη διηγούµαι τα
µεγαλεία Του. Νοµίζετε και εσείς ότι πρέπει να
σωπήσω;
Η Αγία Γραφή δίνει την απάντηση στην ερώτησή
σας. Οφείλετε να κάνετε και τα δύο. Μια άγια ζωή
χωρίς λόγια δεν αποκαλύπτει την αιτίαν που είναι
άγια, και λόγια χωρίς ζωή είναι άθλιο θέατρο. Ο
Ιησούς είπε: «Αν µε οµολογήσετε ενώπιον των
ανθρώπων, θα σας οµολογήσω κι΄ εγώ ενώπιον του
πατρός µου του εν τοις ουρανοίς, αν µε αρνηθείτε
ενώπιον των ανθρώπων θα σας αρνηθώ κι΄ εγώ
ενώπιον του πατρός µου του εν τοις ουρανοίς».
Βεβαίως θα οµολογείτε µε το στόµα αυτό που ο
Θεός έκανε στην ζωή σας και συγχρόνως θα ζείτε
έτσι ώστε όλοι να είναι σε θέση να δουν την αλλαγή
που ο Θεός πραγµατοποίησε στην ζωή σας. Με
αυτόν τον τρόπο θα ξέρουν ακριβώς τι ο Ιησούς
είναι ικανός να κάνει και στην δική τους ζωή.
Επιθυµώ να οδηγήσω τους φίλους µου στον
Χριστό, όταν όµως προσπαθώ να τους εξηγήσω
την εκ παρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού αντιδρούν αρνητικά και µου απαντούν ότι αυτές τις
θεωρίες κανένας λογικός άνθρωπος δεν τις
πιστεύει πια. Μήπως πρέπει να εγκαταλείψω την
προσπάθεια αυτή, διότι φοβούµαι ότι θα χάσω
τους φίλους µου, αν επιµείνω να τους πείσω.
Κάνετε και εσείς το ίδιο λάθος που κάνουν όλοι
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οι ζηλωτές που προσπαθούν να κερδίσουν άλλους
στον Χριστό. Υπάρχουν πολλές αλήθειες που είναι
µέρος της χριστιανικής πίστεως και κανένας
φωτισµένος χριστιανός δεν µπορεί να αρνηθεί. ∆εν
είναι όµως οι αλήθειες τις οποίες πρέπει να
τονίζουµε όταν µιλούµε στους άλλους για τον
Χριστό. Πρέπει να περιοριζόµεθα στις αλήθειες που
ο αµαρτωλός µπορεί να κατανοήσει.Και όχι να τον
µπερδέψει.
Καθένας µπορεί να εννοήσει την ιστορία, και το
ευαγγέλιο είναι ένα µέρος της ιστορίας. Η γέννηση,
η αναµάρτητη ζωή, ο σταυρικός θάνατος του Ιησού,
η ανάσταση του Ιησού, είναι όλα ιστορία. Η
αµαρτία στην καρδιά του ανθρώπου είναι ιστορία
αλλά και προσωπική πείρα. Ο χαµένος άνθρωπος
πρέπει να έρθει αντιµέτωπος µε την αµαρτωλή του
κατάσταση και µε το γεγονός ότι ο Ιησούς πέθανε
και αναστήθηκε για να τον ελευθερώσει από την
αµαρτία. Όλα αυτά πρέπει ο αµαρτωλός να τα
δεχτεί δια πίστεως. Μόνον τότε το πρόσωπο που
κάνει το βήµα αυτό της πίστης µπορεί να δει και να
εννοήσει τις αλήθειες της Βίβλου. Θέµατα που
αρνείτο ή δεν µπορούσε να εννοήσει τώρα δεν έχει
πρόβληµα να τα δεχθεί, γιατί τώρα έχει νουν
Χριστού.
Επί δύο χρόνια διέθετα τα απογεύµατα της Κυριακής µε µερικούς νέους του Κυριακού σχολείου. Η
γυναίκα µου όµως επιµένει να σταµατήσω και να
ασχοληθώ µαζί της. Τι µε συµβουλεύετε; Πρέπει
όµως να σας πω ότι είναι απογοητευτική εργασία,
επειδή δεν έχω δει κάποιο αποτέλεσµα.
201

Αν αυτοί οι νέοι διδάσκονται την Αγία Γραφή δεν
θα πρέπει να απογοητεύεστε. Αν και δεν είδατε
ακόµη κάποιο αποτέλεσµα, να είσθε βέβαιος ότι ο
Θεός εργάζεται στις καρδιές τους. Όλοι µας επιθυµούµε να δούµε αποτελέσµατα, όµως ο Θεός
εργάζεται συχνά όχι όπως εµείς ποθούµε. Άκουσα
κάποτε έναν ιεραπόστολο που διηγείτο για τα
πρώτα χρόνια που εργαζόταν στην Κίνα. Επί επτά
χρόνια δεν επέστρεψε ούτε ένας στον Χριστό. Μετά
από επτά χρόνια άρχισαν µερικοί να πιστεύουν στον
Χριστό. Όταν πέθανε, υπήρχε µια ζωντανή εκκλησία στην πόλη που τόσα χρόνια εργάστηκε. Ο
απ. Παύλος γράφει στην εκκλησία της Κορίνθου:
«Λοιπόν αδελφοί µένετε σταθεροί, αµετακίνητοι,
περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Θεού
γνωρίζοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι µάταιος εν
Κυρίω». Σας παρακαλώ συνεχίστε να εργάζεστε
µεταξύ αυτών των νέων. Παρακαλέστε την γυναίκα
σας να συνεργαστεί µαζί σας. Μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι η υπόσχεση που µας δίνει ο Θεός
στον Λόγο Του θα γίνει πείρα σας και θα είστε
ευγνώµων που µείνατε πιστός στην εντολή του
Θεού.
Από τότε που πίστεψα στον Χριστό δεν είµαι
ικανοποιηµένος µε την εργασία µου. Αισθάνοµαι
την επιθυµία να δώσω όλη µου την ζωή στον
Ιησού. Τι µου προτείνετε να κάνω.
Είναι τελείως φυσιολογικό να θέλετε να αφιερώστε όλη την ζωή σας στον Ιησού Χριστό. Όµως
µην κάνετε το λάθος να πιστεύετε ότι µόνον οι
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ιεροκήρυκες και οι ιεραπόστολοι το κάνουν. Ο ίδιος
ο Ιησούς ήταν µαραγκός. Μπορείτε να υπηρετείτε
τον Κύριο όπου και αν είστε. Ρωτήστε τον εαυτό
σας: «Τι θα έκανε ο Ιησούς στην θέση µου»;
Γονατίστε και ζητήστε του Θεού την οδηγία.
Ίσως σας πληροφορήσει να εγκαταλείψετε το
επάγγελµά σας και να ασχοληθείτε µόνον στο έργο
του Θεού.
Μην πάρετε όµως καµιά γρήγορη απόφαση.
Βεβαιωθείτε, ακούστε την φωνή του Θεού, όχι την
δική σας. Υπηρετήστε την εκκλησία σας µε τον
χρόνο και τα χρήµατά σας. Γίνετε δάσκαλος σε µια
τάξη Κυριακού Σχολείου. Αφιερώστε ένα απόγευµα
την εβδοµάδα, για να προσκαλείτε ανθρώπους στην
συνάθροιση. Όταν δείχνετε αγάπη και συµπάθεια
στους ανθρώπους, αυτοί θα ανοίξουν τις καρδιές
τους και θα έχετε την ευκαιρία να τους µιλήσετε για
τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Εκµεταλλεύοµαι κάθε ευκαιρία να µιλήσω για την
αγάπη του Θεού, αλλά έχω και την ανάγκη να
ξεκουράζοµαι από καιρού εις καιρόν. Αγαπώ πολύ
το ψάρεµα. Είναι αυτού του είδους η διασκέδαση
ευάρεστη εις στον Θεόν; Στην επιστολή (Κολοσσαείς 3. 1) λέει: «Εάν λοιπόν συνανέστητε µετά
του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός
καθήµενος εν δεξιά του Θεού.», και (Α΄ επιστολή
του Ιωάννου β: 15): «Μη αγαπάτε τον κόσµον
µηδέ τα εν τω κόσµω. Εάν τις αγαπά τον κόσµον,
η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ».
Ο Θεός από την αρχή της δηµιουργίας φρόντισε
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για την ξεκούραση και ανανέωση των δηµιουργηµάτων Του. Και ο Ιησούς Χριστός ξεκουραζόταν µε
τους µαθητές Του. Όταν ο Λόγος του Θεού µας
παραγγέλλει: «Τα άνω φρονείτε µη τα επί της γης»
µας δίνει την κύρια κατεύθυνση της ζωής. Όταν µας
λέει να µην αγαπούµε τον κόσµο ούτε τα εν τω
κόσµο, εννοεί να µην είναι ο κύριος σκοπός της
ζωή µας να εργαζόµεθα γι΄ αυτόν τον κόσµο, ο
οποίος κάποια µέρα θα παρέλθει. Η σχέση µας µε
τον Θεό πρέπει να έχει πρωταρχικό χαρακτήρα. Η
αγάπη µας ανήκει σ΄ Αυτόν και όχι στο σχήµα του
κόσµου τούτου.
Ο Θεός σας εµπιστεύθηκε το σώµα για να το
φροντίζετε. Σαν ναός του Θεού, απαιτεί την
καλύτερη δυνατή φροντίδα. Για την καλή του
λειτουργία χρειάζεται ξεκούραση. Είναι εξ ίσου
απαραίτητη σαν την καθηµερινή τροφή.
Όταν παρατηρώ την εγκληµατικότητα µεταξύ των
νέων και την ανηθικότητα που επικρατεί, απορώ
πώς θα είναι η κοινωνία αργότερα; ∆εν έχω η ίδια
παιδιά αλλά σας ερωτώ τι θα µπορούσα να κάνω
για να βοηθήσω αυτήν την αξιοθρήνητη νεολαία;
Προσωπικά έχω κάνει τις ίδιες διαπιστώσεις,
εντούτοις εξακολουθώ να πιστεύω στις καλές
πλευρές των νέων µας. Αν µπορούσατε να
παρακολουθήσετε τα ευαγγελιστικά προγράµµατά
µας, θα βλέπατε εκατοντάδες νέων που υπηρετούν
µαζί µας το έργο του Θεού. Επίσης θα βλέπατε
πόσοι ανταποκρίνονται στο ευαγγέλιο και δεν θα
ήσασταν τόσο απογοητευµένη µε την νεολαία µας.
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Τελευταία πήρα το γράµµα ενός δεκαεξάχρονου
νέου ο οποίος έγραφε τα εξής: «Σκοπεύω όταν τελειώσω τις σπουδές µου, να αφιερώσω τον χρόνο
µου στο έργο του Θεού. Μαζί µε µένα είναι άλλοι
δέκα φοιτητές που πήραν την ίδια απόφαση».
Τώρα, τι µπορείτε εσείς να κάνετε; Ενθαρρύνετε
τους νέους της εκκλησίας σας να ζουν για τον
Χριστό. Να τους καλείτε στο σπίτι σας. Φροντίστε
να σας θεωρούν φίλη τους. Το πρόβληµα είναι ότι
οι νέοι ψάχνουν να προσανατολισθούν, δεν υπάρχουν όµως άνθρωποι να τους βοηθήσουν να κάνουν
την σωστή εκλογή.

Κεφάλαιο 24
Το τέλος του κόσµου
Πρόσφατα άκουσα έναν χριστιανό να λέει ότι η
ατοµική βόµβα σχεδιάστηκε από τον Θεό για να
καταστρέψει την γη. Πιστεύετε ότι αυτή η θεωρία
βγαίνει από την Αγία Γραφή;
Αν όντως ο Θεός χρησιµοποιήσει αυτό τον τρόπο
προκειµένου να καταστρέψει την γη, είναι κάτι
υποθετικό. Υπάρχουν εδάφια στην Βίβλο που
δικαιολογούν αυτή την θεωρία. Ο χρόνος στον
οποίον θα συµβούν όλ΄ αυτά είναι άκρως µυστικό
του Θεού. Η Βίβλος µας πληροφορεί στην (Β΄
επιστολή του Πέτρου κεφάλαιο γ΄ 10): «Θέλει δε
ελθεί η ηµέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ'
ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει µε συριγµόν, τα
στοιχεία δε πυρακτούµενα θέλουσι διαλυθεί, και η
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γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαεί». Φυσικά
ο τρόπος που τα στοιχεία θα διαλυθούν µπορούµε
να υποπτευθούµε ότι είναι η ατοµική ενέργεια, δεν
επιτρέπεται όµως να είµεθα απόλυτα βέβαιοι.
Σηµαντικό για µας είναι να είµαστε έτοιµοι. ∆εν
µας είναι απαραίτητο τόσο να γνωρίζουµε πώς θα
συµβούν όλ΄ αυτά, όσο να είµαστε προετοιµασµένοι γι΄ αυτήν την ώρα, που οπωσδήποτε θα έλθει.
Πιστεύετε ότι αυτός ο κόσµος θα καταστραφεί;
Φυσικά το πιστεύω. ∆εν ξέρω πότε θα συµβεί
αυτό. Το γεγονός αυτό δεν είναι γέννηµα της
φαντασίας, αλλά µια αληθινή µαρτυρία της Αγίας
Γραφής. Τόσο εις την Παλαιά ∆ιαθήκη όσο και
στην Καινή ∆ιαθήκη διαβάζουµε γι΄ αυτό το
γεγονός. Ο ίδιος ο Κύριός µας το επιβεβαίωσε: «Η
ηµέρα του Κυρίου θα έλθει σαν κλέφτης εν νυκτί,
οι ουρανοί θα παρέλθουν µε σφυριγµόν και τα
στοιχεία πυρακτούµενα θα διαλυθούν». Η Βίβλος
προειδοποιεί: «Πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό
και θα σωθείς συ και ο οίκος σου».
Πιστεύετε ότι η δεύτερη έλευση του Ιησού στη γη
θα είναι ορατή;
Ναι, το πιστεύω µε όλη µου την καρδιά όχι
επειδή µου το είπαν άλλοι αλλά επειδή το λέει η
Αγία Γραφή. Στην Παλαιά ∆ιαθήκη υπάρχουν προφητείες οι οποίες θά εκπληρωθούν µόνον µε την
έλευση του Ιησού Χριστού. Στην καινή ∆ιαθήκη
υπάρχουν πάνω από 300 εδάφια που αναφέρονται
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στο γεγονός αυτό. Ο Ιησούς Χριστός προσωπικά,
επανειληµµένως ανεφέρθει στην δεύτερη έλευσή
Του. «Πηγαίνω να σας ετοιµάσω τόπο και αφού τον
ετοιµάσω πάλι έρχοµαι και θέλω σας παραλάβει
προς εµαυτόν». Πάλι θα πει ο Ιησούς: «Ο Υιός του
ανθρώπου θέλει έλθει εν νεφέλαις». Ο Παύλος
γράφει (Α ΄ Θεσσαλονικείς 1:10), «και να προσµένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον
ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερώνει ηµάς από της µελλούσης οργής».
Ο ερχοµός του Κυρίου θα είναι ορατός. «Ιδού
έρχεται εν νεφέλαις και κάθε οφθαλµός θα Τον
δει.». Όταν ο Κύριός µας ανελήφθει στους ουρανούς δύο άνδρες εµφανίστηκαν και είπαν στους
µαθητές: «Άνδρες Γαλιλαίοι τι ίσταστε εµβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς όστις
ανελήφθει αφ΄ηµών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί
ούτω καθ όν τρόπον είδετε αυτόν πορευόµενον εις
τον ουρανόν» ( Πραξεις Αποστόλων κεφ. α 11).
Στο βιβλίο της Αποκάλυψης ο Ιησούς λέει: «Εγώ
είµαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος». Το γεγονός ότι ο Ιησούς θα ξανάρθει είναι η ένδοξη
ελπίδα των πιστών και η προειδοποίηση για τους
αµαρτωλούς: «Σήµερον είναι ηµέρα σωτηρίας».
Πού βασίζεστε όταν λέτε ότι ο Ιησούς θα έρθει
πάλι στην γη; ∆εν είπε ο ίδιος: «Ιδού εγώ είµαι
µαζί σας µέχρι της συντέλειας του κόσµου»;
Όλη η Βίβλος µιλά γι΄ αυτό το γεγονός. Ο Ιησούς
είναι µαζί µας µέσω το Αγίου Πνεύµατος και θα
είναι µαζί µε τους δικούς του έως το τέλος του
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αιώνος. Αυτό το αναµφισβήτητο γεγονός της
ιστορίας θα λάβει χώρα στο µέλλον. Θα συµβεί
χωρίς καµιά προειδοποίηση. Θα ξαφνιάσει όλους
αυτούς που ζουν αµέριµνοι µακριά από τον Θεό και
όλοι αυτοί θα προσπαθήσουν να κρυφτούν από την
άγια παρουσία. Του. Με αυτό το γεγονός θα λάβει
χώρα και η ανάσταση όλων των πιστών που
πέθαναν εν Κυρίω. Οι νεκροί που αναστήθηκαν και
οι πιστοί που ζούσαν όταν ήρθε ο Κύριος για
δεύτερη φορά στην γη θα ανεβούν µαζί Του στον
ουρανό για να είναι για πάντα µαζί Του. Υπάρχουν
πολλά γεγονότα ενδεικτικά για την δεύτερη έλευση
του Κυρίου. Σηµαντικό για µας είναι ότι αναµφισβήτητα θα έρθει και µέχρι τότε µπορούµε να Τον
εµπιστευόµαστε ως Σωτήρα και Κύριο. Όταν έρθει,
άλλοι θα Τον αντιµετωπίσουν ως Σωτήρα και άλλοι
ως Κριτή. Εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε;
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