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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο Ιησούς ήρθε για να συγχωρηθούν οι αµαρτίες µας και να επα-
νέλθουµε σε µία στενή σχέση µε τον Θεό µέσα από Εκείνον.  Το 
δώρο της συγχώρησης είναι θαυµάσιο και πέρα από κάθε σύγκρι-
ση.  Αυτό που ο Θεός µας δίνει δωρεάν, περιµένει να το δώσουµε 
και εµείς σε άλλους.  Επειδή έχουµε λάβει την συγχώρηση του 
Θεού µπορούµε να συγχωρούµε εκείνους που αµαρτάνουν εναντί-
ον µας ή µας κάνουν κακό µε οποιοδήποτε τρόπο. 
Εάν δεν συγχωρήσουµε θα είµαστε δυστυχισµένοι και η ψυχή 

µας θα δηλητηριαστεί από την κακεντρέχεια της πικρίας.  Έχω µά-
θει ότι όταν συγχωρώ κάποιον που µε έχει πληγώσει, στην κυριο-
λεξία κάνω χάρη στον ίδιο µου τον εαυτό, και αυτή η γνώση µε 
διευκολύνει να συγχωρήσω γρήγορα και ολοκληρωτικά.  Θα ήθελα 
να µπορούσα να πω ότι αυτή την αρχή την έµαθα νωρίς στην ζωή 
µου και ότι δεν έχασα πολύτιµο χρόνο σε ασυγχωρησία, αλλά δεν 
έγινε έτσι.  Χρειάστηκα δεκαετίες για να µάθω αυτά που επιθυµώ 
να µοιραστώ µαζί σας σ’ αυτό το βιβλίο. 
Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να περάσουµε αυτή τη ζωή και να 

µην πληγωθούµε ούτε να σκανδαλιστούµε ποτέ.  Η εµπειρία µας 
λέει ότι η ζωή είναι γεµάτη µε αδικίες.  Όµως, µπορούµε να είµα-
στε ελεύθεροι από τον πόνο αυτών των πληγών αφήνοντας τις να 
παρέλθουν και εµπιστευόµενοι στον Θεό ότι θα είναι Εκείνος που 
θα φέρει δικαιοσύνη και αποκατάσταση στις ζωές µας. 
Οι ρίζες της ασυγχωρησίας είναι πολύ επικίνδυνες.  Μεγαλώ-

νουν βαθιά κάτω από την επιφάνεια και πιάνουν βαθιές ρίζες µέσα 
µας.  Είναι ύπουλες επειδή µας πείθουν ότι εφόσον µας έχουν φερ-
θεί άδικα, κάποιος θα πρέπει να τιµωρηθεί και ότι δεν θα µπορέ-
σουµε να είµαστε ευτυχισµένοι έως ότου γίνει αυτό.  Θέλουµε α-
νταπόδοση για τον πόνο που έχουµε υποφέρει, αλλά µόνο ο Θεός 
µπορεί να κάνει ανταπόδοση, και θα το κάνει αν Τον εµπιστευτού-
µε και συγχωρήσουµε τους εχθρούς µας όπως ακριβώς µας έχει πει 
να κάνουµε. 
Είµαι σίγουρη ότι πολλοί αρχίζοντας να διαβάζουν αυτό το βι-

βλίο θα το κάνουν έχοντας πολύ θυµό µέσα στην καρδιά τους.  
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Κάποιος τους έχει πληγώσει ή κάποιος τους έχει απογοητεύσει.  Η 
προσευχή µου είναι ότι οι καρδιές τους θα είναι ανοιχτές στον Θεό 
και θα δουν την επείγουσα σηµασία που έχει το να ζήσουν ελεύθε-
ροι από κάθε είδος πικρίας, αγανάκτησης, ασυγχωρησίας, ή σκαν-
δάλου. 
Πιστεύω ότι έχουµε ευκαιρίες κάθε βδοµάδα να προσβληθούµε 

και να θυµώσουµε, αλλά η σωστή γνώση του θελήµατος του Θεού 
µας δίνει το κουράγιο να ξεπεράσουµε το θυµό και να απολαύσου-
µε τη ζωή που µας έχει δώσει ο Θεός.  Το να παραµείνεις θυµωµέ-
νος ενάντια σε κάποιον που σ’ έχει πληγώσει είναι σαν να πίνεις 
δηλητήριο ελπίζοντας ότι έτσι θα πεθάνει ο εχθρός σου.  Η ασυγ-
χωρησία, πληγώνει εµάς περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.  Ο 
Θεός δεν µας ζητάει να κάνουµε τίποτα εκτός και αν αυτό θα κα-
ταλήξει στο τέλος να µας ωφελήσει, έτσι θα πρέπει να Τον εµπι-
στευτούµε και να µάθουµε να συγχωρούµε µε ευκολία. 
Είναι η προσευχή µου ότι καθώς διαβάζεις αυτό το βιβλίο, θα 

µάθεις ότι όταν διαχειρίζεσαι τον θυµό µε ένα υγιή τρόπο και όταν 
συγχωρείς, ο άνθρωπος στον οποίο κάνεις την µεγαλύτερη χάρη 
είναι ο εαυτός σου. 
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Δεν!Είναι!Δίκαιο!!

Η Σουζάννα είναι µία γυναίκα σαράντα-οκτώ ετών η οποία µεγά-
λωσε σε µία αποµακρυσµένη φάρµα σε ένα µικρό χωριό στο Τέ-
ξας.  Οι γονείς της ήταν εξαιρετικά φτωχοί, µε πολύ µικρό εισόδη-
µα και µισή ντουζίνα παιδιά. 
Η Σουζάννα ήταν η µικρότερη, και η χαρωπή της διάθεση, τα 

όµορφα χαρακτηριστικά της, και η ασυνήθιστη εξυπνάδα της, την 
βοήθησαν πολύ από µικρή ηλικία.  Τελείωσε το γυµνάσιο και έγινε 
µια από τις καλύτερες πωλήτριες σε µια µικρή εταιρία που έφτια-
χνε ενδύµατα.  Σταδιακά, άρχισε την δική της επιχείρηση, ράβο-
ντας γυναικεία ενδύµατα.  Αγαπούσε πολύ την επιχείρηση της, της 
έδινε µία αίσθηση εκπλήρωσης και αξίας, και έδωσε όλο της τον 
εαυτό σ’ αυτή.  Συνάντησε και παντρεύτηκε τον άνδρα των ονεί-
ρων της, και έκαναν δύο παιδιά.  Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η 
επιχείρηση της µεγάλωνε και όταν έφτασε στα σαράντα, εκείνη και 
ο σύζυγος της είχαν στα χέρια τους µία εταιρία που άξιζε εκατοµ-
µύρια. 
Η Σουζάννα και ο σύζυγος της απολάµβαναν ότι µπορούσε να 

τους παρέχει αυτός ο πλούτος: ένα θαυµάσιο σπίτι, αυτοκίνητα, 
σκάφη αναψυχής και ένα εξοχικό σπίτι.  Τις διακοπές τους τις περ-
νούσαν γυρίζοντας όλο τον κόσµο.  Οι δύο κόρες τους φοίτησαν 
στα καλύτερα σχολεία και απολάµβαναν τους πλέον εξέχοντες 
κοινωνικούς κύκλους.  Μεγάλωσαν και απόλαυσαν επιτυχηµένες 
καριέρες και έκαναν τις δικές τους οικογένειες.  Η ζωή δεν θα 
µπορούσε να είναι καλύτερη, ή έτσι νόµιζαν.  Παρόλο που το ζευ-
γάρι πήγαινε στην εκκλησία περιστασιακά κινούµενοι από κάποιο 
συναίσθηµα καθήκοντος, η σχέση τους µε τον Θεό δεν ήταν προ-
σωπική, ούτε είχαν σκεφθεί γνήσια και σοβαρά το θέληµα του Θε-
ού όταν έπαιρναν αποφάσεις.  Ακόµα και οι οικογενειακές τους 
σχέσεις ήταν περισσότερο επιφανειακές παρά βαθιές, ειλικρινείς 
και στενές. 
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Μία µέρα ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση, η Σουζάννα έµαθε 
ότι ο σύζυγος της την απατούσε και ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη 
φορά.  Σοκαρίστηκε και πληγώθηκε βαθιά.  Όχι µόνο ήταν άπι-
στος, αλλά έµαθε επίσης ότι είχε βυθίσει την εταιρία στο χρέος και 
ένα τεράστιο ποσό των χρηµάτων της εταιρίας είχαν χαθεί ανεξή-
γητα.  Φαίνεται ότι έπαιρνε χρήµατα από την επιχείρηση που είχε 
αρχίσει εκείνη και τα χρησιµοποιούσε για να διασκεδάζει µε τις 
φιλενάδες του και να ζει µία κρυφή ζωή. 
Ο γάµος διαλύθηκε πολύ γρήγορα, και η Σουζάννα έµεινε µε 

µία επιχείρηση που ήταν χωµένη στα χρέη και στα πρόθυρα της 
πτώχευσης.  Τότε κατέρρευσε η οικονοµία και οι λιανικές πωλή-
σεις βούτηξαν προς τα κάτω, πράγµα που είχε σαν κατάληξη η ε-
ταιρία της Σουζάννας να πάρει την κάτω βόλτα.  Ο θυµός της και η 
πικρία της εναντίον του πρώην συζύγου της, τον οποίο κατηγο-
ρούσε για όλα, αυξανόταν καθηµερινά. 
Η Σουζάννα έστρεψε στα παιδιά της για κατανόηση και παρη-

γοριά, αλλά εκείνα την απέρριψαν για όλα τα χρόνια που είχε ερ-
γαστεί τόσο σκληρά και δεν µπόρεσε να ξοδέψει χρόνο µαζί τους.  
Επίσης έβγαλαν το συµπέρασµα ότι έφταιγε επίσης, ως προς ένα 
µέρος, για την απιστία του πατέρα τους επειδή αγαπούσε την επι-
χείρηση της πάνω από οτιδήποτε άλλο στον κόσµο.  Ήταν απα-
σχοληµένοι µε την δική τους ζωή και αγνόησαν τις ανάγκες και τα 
προβλήµατα της µητέρας τους όπως θεωρούσαν ότι και εκείνη είχε 
αγνοήσει τα δικά τους όταν και εκείνες την είχαν ανάγκη.  Η Σου-
ζάννα είχε ανάγκη από υποστήριξη, αλλά δεν την έβρισκε πουθε-
νά. 
Τότε έστρεψε στην αδελφή της, αλλά όσο απίστευτο και αν α-

κούγεται, εκείνη φαινόταν ότι απολάµβανε την συµφορά που είχε 
βρει τη Σουζάννα.  Αισθανόταν ότι όλα αυτά τα χρόνια της επιτυ-
χίας και της «εύκολης ζωής» την είχαν κάνει εγωίστρια και αδιά-
φορη.  Το χάσµα ανάµεσα τους που ακολούθησε ήταν τεράστιο, 
και ακόµα και σήµερα µετά από οκτώ χρόνια δεν µιλάει η µία στην 
άλλη. 
Τα παιδιά της, παρόλο που φέρονταν µε ευγένεια, δεν την παίρ-

νουν συχνά στο τηλέφωνο, ούτε την προσκαλούν να τους επισκε-
φθεί.  Η Σουζάννα πικραίνεται περισσότερο και περισσότερο και 
κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα για την δυστυχία της.  Ούτε 
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µία φορά δεν της πέρασε από το µυαλό ότι µερικά από τα προβλή-
µατα θα µπορούσαν να οφείλονται σ’ εκείνη, και ούτε µία φορά 
δεν της πέρασε από το µυαλό να συγχωρήσει και να ζητήσει συγ-
χώρηση. 
Είναι θυµωµένη µε τον πρώην σύζυγο της.  Είναι θυµωµένη µε 

τον εαυτό της επειδή δεν είχε προσέξει ότι ο γάµος της και η επι-
χείρηση της διαλυόταν µπροστά στα µάτια της.  Είναι θυµωµένη 
γιατί τα παιδιά της δεν έκαναν περισσότερα για να την βοηθήσουν, 
και είναι θυµωµένη µε τον Θεό επειδή η ζωή της γύρισε τόσο από-
τοµα προς το χειρότερο. 

Και Ποιος Δεν Θα Θύµωνε; 

Οι περισσότεροι θα είχαν θυµώσει αν βρίσκονταν σ’ αυτή την κα-
τάσταση, αλλά δεν θα ήταν απαραίτητο κάτι τέτοιο εάν καταλά-
βαιναν την αγάπη του Θεού και γνώριζαν ότι Εκείνος έχει ήδη 
προµηθεύσει ένα τρόπο διαφυγής από αυτή τη δυστυχία.  Είναι 
εκπληκτικό το πόσες πολλές ζωές έχουν καταστραφεί εξαιτίας του 
θυµού και της ασυγχωρησίας.  Μερικοί δεν ξέρουν τίποτα καλύτε-
ρο να κάνουν, αλλά πολλοί από αυτούς είναι Χριστιανοί που ξέ-
ρουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν, δεν είναι όµως πρόθυµοι να 
κάνουν την σωστή επιλογή.  Ζουν σύµφωνα µε τα συναισθήµατα, 
αντί να τα ξεπεράσουν για να κάνουν κάτι καλύτερο.  Κλειδώνουν 
τον εαυτό τους σε µία φυλακή από αρνητικά συναισθήµατα και 
χωλαίνουν στη ζωή αντί να την ζουν µε πληρότητα και ενθουσια-
σµό. 
Ναι, οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν θυµώσει, αλλά υπάρχει 

ένας καλύτερος τρόπος: θα µπορούσαν να κάνουν ένα χατίρι στον 
εαυτό τους και να συγχωρήσουν.  Θα µπορούσαν να αποτινάξουν 
την απογοήτευση τους και να ξαναβρούν το κουράγιο τους µε τον 
Θεό.  Θα µπορούσαν να κοιτάξουν στο µέλλον αντί για το παρελ-
θόν.  Θα µπορούσαν να µάθουν από τα λάθη τους και να καταβά-
λουν προσπάθεια να µην τα επαναλάβουν. 
Παρόλο που οι περισσότεροι από εµάς δεν έχουµε βρεθεί σε τέ-

τοιες ολέθριες καταστάσεις όπως η Σουζάννα, σίγουρα υπάρχουν 
χιλιάδες πράγµατα για τα οποία µπορούµε να θυµώσουµε... ο σκύ-
λος του γείτονα, η κυβέρνηση, οι φόροι, η αύξηση που περιµέναµε 
αλλά δεν ήρθε ποτέ, η κίνηση στους δρόµους, ένας σύζυγος που 
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αφήνει τις κάλτσες του και τα εσώρουχα του στο πάτωµα της του-
αλέτας, ή τα παιδιά που δεν δείχνουν την παραµικρή εκτίµηση για 
όλα όσα κάνεις γι' αυτά.  Μετά είναι και οι άνθρωποι που λένε 
σκληρά πράγµατα σ’ εµάς και δεν ζητούν ποτέ συγνώµη, γονείς 
που δεν έδειξαν ποτέ τρυφερότητα, αδέλφια που απολάµβαναν όλη 
τη στοργή τους αλλά όχι εµείς, άδικες κατηγορίες, και άλλα πολλά 
και ο κατάλογος µεγαλώνει σαν ένας ατέλειωτος καταρράκτης από 
ευκαιρίες είτε να θυµώσεις ή να συγχωρήσεις και να συνεχίσεις τη 
ζωή σου. 
Η φυσιολογική µας αντίδραση είναι στενοχώρια, θίξιµο, πικρία, 

θυµός και ασυγχωρησία. 
Αλλά ποιόν πληγώνουµε όταν γαλουχούµε αυτά τα αρνητικά 

συναισθήµατα;  Εκείνον που έκανε την προσβολή;  Μερικές φορές 
πράγµατι πληγώνει τους ανθρώπους όταν τους αποκλείσουµε από 
τη ζωή µας εξαιτίας του θυµού, αλλά πολύ συχνά, ούτε καν το 
γνωρίζουν, ούτε και τους ενδιαφέρει ότι εµείς είµαστε θυµωµένοι!  
Ζούµε απορροφηµένοι στην στενοχώρια µας, επαναλαµβάνοντας 
την προσβολή ξανά και ξανά µέσα στο µυαλό µας.  Πόσο χρόνο 
έχεις ξοδέψει στην φαντασία σου για το τι θα ήθελες να πεις στον 
άνθρωπο εκείνο που σε θύµωσε, και όλη την ώρα θυµώνεις ακόµα 
περισσότερο από µόνος σου;  Όταν επιτρέπουµε στον εαυτό µας να 
το κάνει αυτό, βλάπτουµε τον εαυτό µας στην πραγµατικότητα πε-
ρισσότερο από όσο έκανε εκείνος που µας πρόσβαλε. 
Ιατρικές µελέτες έχουν δείξει ότι ο θυµός µπορεί να προκαλέσει 

τα πάντα από έλκος στοµάχου έως και µία άσχηµη νοοτροπία.  Το 
λιγότερο που µπορεί να πετύχεις είναι να χάσεις τον πολύτιµο χρό-
νο σου.  Κάθε ώρα που έχουµε µείνει θυµωµένοι είναι µία ώρα που 
πέρασε και δεν θα την έχουµε ποτέ πίσω.  Στην περίπτωση της 
Σουζάννας και της οικογένειας της, σπατάλησαν χρόνια ολόκληρα.  
Σκεφτείτε τις στιγµές που έχασαν από την κοινωνία µεταξύ τους 
εξαιτίας του θυµού που τους χώριζε.  Η ζωή είναι απρόβλεπτη, δεν 
γνωρίζουµε πόσος χρόνος µας έχει µείνει µε τους αγαπηµένους 
µας.  Τι ντροπή να αποστερούµε τους εαυτούς µας από καλές ανα-
µνήσεις και σχέσεις εξαιτίας του θυµού.  Και εγώ έχασα, επίσης, 
πολλά χρόνια µένοντας θυµωµένη και πικραµένη εξαιτίας των αδι-
κιών που έγιναν εναντίον µου στα πρώτα χρόνια της ζωής µου.  Η 
νοοτροπία µου µε επηρέασε µε πολλούς αρνητικούς τρόπους, και 
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ξεχείλησε µέσα στην οικογένεια µου.  Οι θυµωµένοι άνθρωποι 
βγάζουν τον θυµό τους πάνω σε κάποιον άλλο επειδή αυτό που 
είναι µέσα µας βγαίνει προς τα έξω.  Μπορεί να νοµίζουµε ότι έ-
χουµε το θυµό µας κρυµµένο από όλους τους γύρω µας, αλλά στα-
διακά βρίσκει τον τρόπο να εκφραστεί στο τέλος. 
Τα πράγµατα που έχουν συµβεί σ’ εµάς, συνήθως δεν είναι δί-

καια, αλλά ο Θεός θα µας αποζηµιώσει εάν Τον εµπιστευόµαστε 
και Τον υπακούµε.  Το να θέλουµε εκδίκηση είναι µια φυσιολογι-
κή επιθυµία, αλλά δεν είναι µία επιθυµία στην οποία µπορούµε να 
ενδώσουµε.  Θέλουµε να ανταµειφθούµε για την ζηµιά που υποφέ-
ραµε, και ο Θεός µας υπόσχεται ότι αυτό ακριβώς θα κάνει. 

Διότι εξεύροµεν τον ειπόντα· Εις εµέ ανήκει η εκδίκη-
σις, [η τιµωρία και η σχολαστική απόδοση δικαιοσύνης 
είναι δική µου υπόθεση] εγώ θέλω κάµει ανταπόδοσιν, 
[εγώ θα αποσπάσω την αποζηµίωση] λέγει Κύριος· και 
πάλιν· Ο Κύριος θέλει κρίνει τον λαόν αυτού. [Θα κρίνει 
και θα αποφασίσει και θα επιλύσει και θα τακτοποιήσει 
τα θέµατα και τις υποθέσεις του λαού Του]. 
  Εβραίους 10:30 

Αυτό το εδάφιο όπως και άλλα παρόµοια µε ενθάρρυναν να α-
ποχαιρετήσω τον θυµό µου και την πικρία µου και να εµπιστευτώ 
την ανταπόδοση που έρχεται από τον Θεό µε τον δικό Του τρόπο.  
Θέλω να σε ενθαρρύνω έντονα να κάνεις το ίδιο βήµα πίστης κάθε 
φορά που αισθάνεσαι ότι σου έχουν φερθεί άδικα. 
Οι άνθρωποι τους οποίους πρέπει να συγχωρήσουµε συνήθως 

δεν το αξίζουν και µερικές φορές ούτε καν το θέλουν.  Μπορεί να 
µην γνωρίζουν ότι µας πρόσβαλαν, ή ίσως και να µην τους ενδια-
φέρει, και όµως ο Θεός µας ζητάει να τους συγχωρήσουµε.  Θα 
φαινόταν σκανδαλωδώς άδικο εκτός από το γεγονός ότι ο Θεός 
κάνει τα ίδια πράγµατα για µας που µας ζητάει να κάνουµε για 
τους άλλους.  Μας συγχωρεί ξανά και ξανά και εξακολουθεί να 
µας αγαπά χωρίς όρους. 
Με βοηθάει να συγχωρήσω όταν για λίγη ώρα θυµηθώ όλα τα 

λάθη που έχω κάνει και τις περιπτώσεις που είχα ανάγκη όχι µόνο 
την συγχώρηση του Θεού, αλλά και των ανθρώπων.  Ο σύζυγος 
µου ήταν γεµάτος χάρη και έλεος προς εµένα για πολλά χρόνια 
ενώ περνούσα από µια διαδικασία θεραπείας από το τραύµα κά-
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ποιας παιδικής κακοποίησης.  Το πιστεύω µου είναι ότι «οι πλη-
γωµένοι άνθρωποι πληγώνουν ανθρώπους».  Γνωρίζω ότι πλήγωσα 
την οικογένεια µου και δεν µπορούσα να οικοδοµήσω υγιείς σχέ-
σεις, αλλά σίγουρα δεν το έκανα σκόπιµα.  Ήταν το αποτέλεσµα 
του δικού µου πόνου και άγνοιας.  Είχα πληγωθεί, και το µόνο που 
σκεφτόµουν ήταν ο εαυτός µου.  Είχα πληγωθεί, κι έτσι πλήγωνα 
άλλους.  Στην πραγµατικότητα χρειαζόµουν κατανόηση, αντιπα-
ράθεση στην κατάλληλη στιγµή, και βουνά από συγχώρηση, και ο 
Θεός δούλεψε µέσα από τον Νταίηβ για να µου τα παρέχει αυτά.  
Προσπαθώ να θυµηθώ τώρα ότι συχνά ο Θεός θέλει να εργασθεί 
µέσα από µένα για να κάνει το ίδιο για κάποιον άλλο. 
Χρειάστηκες ποτέ συγχώρηση – από ανθρώπους όπως από τον 

Θεό;  Είµαι σίγουρη ότι ναι.  Θυµήσου αυτές τις στιγµές, και θα σε 
βοηθήσει να συγχωρήσεις όταν πρέπει. 

Παρακαλώ Αφήστε Τον Θυµό Σας Στην Πόρτα 

Έχετε δει ποτέ στα παλιά γουέστερν που οι καουµπόηδες έπρεπε 
να αφήσουν τα όπλα τους στην πόρτα πριν µπουν µέσα στο σα-
λούν;  Είναι ένα ωραίο παράδειγµα που µπορούµε να χρησιµοποι-
ήσουµε όσον αφορά τον θυµό.  Ο θυµός είναι σαν ένα όπλο που 
κουβαλάµε µαζί µας έτσι ώστε µπορούµε να εξαπολύσουµε επίθε-
ση εναντίον εκείνων που είναι στο όριο να µας πληγώσουν.  Όπως 
ακριβώς οι καουµπόηδες τραβούσαν το εξάσφαιρο για να υπερα-
σπιστούν τους εαυτούς τους, εκτός και αν το είχαν αφήσει στην 
πόρτα, έτσι και εµείς συχνά τραβάµε τον θυµό µας από τη θήκη για 
να υπερασπίσουµε τους εαυτούς µας.  Ας δηµιουργήσουµε λοιπόν 
µία συνήθεια να αφήνουµε το θυµό µας στην πόρτα πριν να µπού-
µε σε οποιοδήποτε µέρος.  Ας αρνηθούµε να τον πάρουµε µαζί µας 
όταν βγαίνουµε έξω για την ηµέρα.  Συνειδητά ας πούµε, «Βγαίνω 
έξω σήµερα χωρίς θυµό.  Παίρνω την αγάπη, το έλεος και τη συγ-
χώρηση µαζί µου και αυτά θα τα χρησιµοποιήσω γενναιόδωρα ό-
που χρειάζεται.» 
Έχω ανακαλύψει ότι το να µιλάω στον εαυτό µου µε βοηθάει 

πολύ.  Μπορώ να πείσω τον εαυτό µου να µπει ή να βγει από διά-
φορες καταστάσεις.  Μπορώ να πείσω τον εαυτό µου να θυµώσει ή 
να σταµατήσει να θυµώνει.  Μάθε να επιχειρηµατολογείς µε τον 
εαυτό σου.  Πες στον εαυτό σου, «Είναι χάσιµο χρόνου να παρα-
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µείνεις θυµωµένος και αυτό δυσαρεστεί τον Θεό, έτσι λοιπόν θα 
αποµακρύνω το θυµό επίτηδες.»  Θυµίζω στον εαυτό µου ότι κάνω 
χάρη στον εαυτό µου επιλέγοντας την ειρήνη και απαρνούµενη τον 
θυµό. 
Μπορεί να µην νιώθουµε να κάνουµε εκείνο που είναι σωστό, 

αλλά έχουµε την επιλογή είτε να ευαρεστήσουµε τον Θεό ή να ευ-
χαριστήσουµε τον εαυτό µας.  Εάν επιλέξουµε να ευαρεστήσουµε 
τον Θεό, τότε θα κάνουµε πολλά πράγµατα που θα είναι αντίθετα 
µε αυτά που νιώθουµε να κάνουµε.  Όλοι έχουµε συναισθήµατα, 
αλλά είµαστε κάτι παραπάνω από συναισθήµατα.  Έχουµε επίσης 
ελεύθερη βούληση και µπορούµε να επιλέξουµε αυτό που είναι το 
καλύτερο για µας. 

Ο Θυµός Είναι Δυνατός και Καταστροφικός 

Ο θυµός είναι αγανάκτηση, εκδίκηση και οργή.  Αρχίζει σαν συ-
ναίσθηµα και εξελίσσεται σε έκφραση µε λόγια και πράξεις εάν 
δεν ελεγχθεί.  Είναι ένα από τα δυνατότερα πάθη και είναι πολύ 
καταστροφικό.  Ο Λόγος του Θεού µας διδάσκει να ελέγχουµε τον 
θυµό µας επειδή δεν µπορεί να παράγει ποτέ την δικαιοσύνη που 
Εκείνος επιθυµεί (Ιάκωβος 1:20). 
Διδασκόµαστε από τον Θεό να είµαστε «βραδείς στην οργή.»  Ό-
ταν αισθανόµαστε να βράζουµε έτοιµοι να ξεχειλίσουµε από οργή, 
πρέπει να ξαναβάλουµε το καπάκι στη χύτρα.  Μπορούµε να εξά-
ψουµε τον εαυτό µας περισσότερο και να κάνουµε τα προβλήµατα 
µας χειρότερα µε το να τα σκεφτόµαστε και να µιλάµε γι' αυτά, 
πράγµα που σηµαίνει ότι εµείς τα θρέφουµε... ή... το δευτερόλεπτο 
που νιώθουµε τα συναισθήµατα µας να αγριεύουν µπορούµε να 
κάνουµε κάτι γι' αυτά.  Να είσαι επιθετικός ενάντια στο συναίσθη-
µα του θυµού και να πεις, «αρνούµαι να παραµείνω θυµωµένος.  
Αρνούµαι να σκανδαλιστώ.  Ο Θεός µου έχει δώσει εγκράτεια, και 
θα τη χρησιµοποιήσω.» 
Μου είπαν κάποτε µία ιστορία για κάποιον ποιµένα που είχε 

προσκαλέσει ένα οµιλητή στην εκκλησία του.  Ο ποιµένας καθό-
ταν στην πρώτη σειρά της εκκλησίας και άκουγε τον οµιλητή, όταν 
χωρίς καθόλου σοφία ο οµιλητής άρχισε να λέει µερικά αρνητικά 
πράγµατα για τον τρόπο που ο ποιµένας χειριζόταν µερικά θέµατα 
της εκκλησίας του.  Έκανε ένα γενικό σχόλιο και είµαι σίγουρη ότι 
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δεν προσπαθούσε να προσβάλλει κανέναν, αλλά τα λόγια του ήταν 
κοφτερά και γεµάτα κατάκριση.  Ενώ ο οµιλητής µιλούσε, ο ποι-
µένας επαναλάµβανε ψιθυριστά στον εαυτό του, «δεν θα σκανδα-
λιστώ, δεν θα σκανδαλιστώ.»  Ήταν ένας µεγαλύτερος σε ηλικία 
άνθρωπος του Θεού που είχε περισσότερη σοφία από τον οµιλητή 
του.  Αναγνώρισε τον ζήλο του προσκεκληµένου του αλλά επίσης 
γνώριζε ότι ο οµιλητής βρισκόταν σε άγνοια.  Ο ποιµένας αρνήθη-
κε να επιτρέψει στα λόγια του προσκεκληµένου του να τον σκαν-
δαλίσουν. 
Ξέρω πως γίνονται αυτά τα πράγµατα επειδή είµαι στην τηλεό-

ραση και µοιράζοµαι το µήνυµα του Ευαγγελίου, και ακούω άλ-
λους ανθρώπους στην διακονία που δεν είναι στην τηλεόραση να 
κάνουν αρνητικές δηλώσεις για τους «Τήλε-ευαγγελιστές,» όνοµα 
που χρησιµοποιούν χωρίς αγάπη για όλους εµάς που είµαστε κα-
λεσµένοι στην διακονία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις κάποιον εάν δεν έχεις βρεθεί στην 

θέση του, και όταν ακούω ανθρώπους να κάνουν τέτοια αγενή 
σχόλια, προσπαθώ να θυµηθώ ότι µιλάνε για πράγµατα για τα ο-
ποία δεν έχουν την παραµικρή ιδέα.  Οι άνθρωποι λένε πράγµατα 
όπως, «Αυτοί οι Τήλε-ευαγγελιστές το µόνο που κάνουν είναι να 
παίρνουν τα χρήµατα του κόσµου.»  «Αυτοί οι Τήλε-ευαγγελιστές 
δεν κάνουν τίποτα για να οικοδοµήσουν την εκκλησία, έχουν στο 
νου τους µόνο τον εαυτό τους και όχι τη βασιλεία του θεού.»  Βέ-
βαια, υπάρχουν άνθρωποι σε κάθε τοµέα που έχουν ακάθαρτα κί-
νητρα, αλλά το να τους βάλεις όλους στην ίδια κατηγορία είναι 
τελείως λάθος και δεν συµφωνεί µε τις Γραφές.  Όταν ακούω τέ-
τοια πράγµατα ή µου λένε ότι κάποιος τα είπε, αποφασίζω να µην 
σκανδαλιστώ, επειδή δεν θα αλλάξει τίποτα και σίγουρα δεν θα µε 
ωφελήσει. 
Όταν προσκαλώ τους ανθρώπους να δεχθούν τον Ιησού στην 

τηλεόραση, η διακονία µας δέχεται µία συγκλονιστική ανταπόκρι-
ση.  Εµείς τους στέλνουµε ένα βιβλίο που τους καθοδηγεί να πά-
ρουν µέρος σε µία καλή τοπική εκκλησία, αλλά αυτό µπορεί να 
είναι κάτι που εκείνος που κριτικάρει δεν το ξέρει.  Είµαι αφοσιω-
µένη να κάνω αυτό που ξέρω ότι µε έχει καλέσει ο Θεός να κάνω 
και να µην ανησυχώ για εκείνους που µε κριτικάρουν, επειδή στο 
τέλος της ζωής µου δεν θα δώσω λόγο σ’ αυτούς αλλά µόνο στον 
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Θεό. 
Είναι εύκολο να επικρίνουµε τους άλλους, νοµίζοντας ότι γνω-

ρίζουµε «όλη την ιστορία.»  Αλλά πολύ λίγοι από εµάς τη γνωρί-
ζουµε πραγµατικά, αυτή είναι φυλαγµένη για τον Θεό.  Είµαι σί-
γουρη ότι έχεις τα δικά σου παραδείγµατα, και το καλύτερο που 
µπορείς να κάνεις είναι να προσευχηθείς για το πρόσωπο που έφε-
ρε σκάνδαλο µε τα λόγια του, πάρε την απόφαση να µην αποδε-
χθείς το σκάνδαλο, και να επιλέξεις να πιστέψεις το καλύτερο γι' 
αυτούς.  Θα πρέπει όλοι να προσευχόµαστε ότι δεν θα πληγώσου-
µε άλλους ή θα σκανδαλίσουµε κάποιον µε τα λόγια µας. 

 
 



 
!

!
ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

2 

Το!Συναίσθημα!του!Θυμού!

Οι άνθρωποι που ζουν χωρίς τον Θεό στη ζωή τους, συνήθως δεν 
ενοχλούνται όταν αισθάνονται θυµό – ίσως µάλιστα να θεωρούν 
ότι έτσι µόνο µπορούν να λύσουν τα προβλήµατα τους ή ότι αυτός 
είναι ο τρόπος για να πάρει κάποιος αυτό που θέλει.  Οι Χριστιανοί 
όµως ενοχλούνται από τον θυµό, και φτάνουν σε σηµείο σύγχυσης 
εξαιτίας του.  Σαν ευσεβή άτοµα, συχνά νιώθουµε ότι σαν Χρι-
στιανοί δεν θα έπρεπε να θυµώνουµε.  Τότε, νιώθουµε συχνά ενο-
χή όταν συµβαίνει να έχουµε αυτή την εµπειρία του συναισθήµα-
τος του θυµού.  Αναρωτιόµαστε γιατί θυµώνουµε όταν, στην κυρι-
ολεξία, αυτό είναι το τελευταίο πράγµα που θέλουµε να κάνουµε. 
Είµαι µία σοβαρή µαθήτρια του Λόγου του Θεού εδώ και τριά-

ντα-πέντε χρόνια, και σας βεβαιώνω ότι δεν έχω καµία επιθυµία να 
θυµώνω.  Έχω εργαστεί µε επιµέλεια όλα αυτά τα χρόνια µε το Ά-
γιο Πνεύµα µαθαίνοντας πως να υπερνικώ τον θυµό και να τον ε-
λέγχω.  Αγαπώ την ειρήνη και επιθυµώ ενότητα σε όλες τις σχέ-
σεις µου.  Απεχθάνοµαι την µάχη!  Και όµως, πρόσφατα και στα 
ξαφνικά, θύµωσα τόσο πολύ όσο δεν θυµάµαι να έχω θυµώσει εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια. 
Τα συναισθήµατα µπορούν να πάρουν φωτιά πολύ γρήγορα.  

Δεν περιµένει κανένας να µην τα έχουµε, αλλά περιµένει να µην τα 
αφήσουµε να µας κυβερνούν.  Ο Λόγος του Θεού δεν λέει πουθενά 
ότι το να νιώθεις θυµό είναι αµαρτία.  Αλλά µετατρέπεται σε α-
µαρτωλή συµπεριφορά όταν δεν τον κουµαντάρουµε δεόντως ή 
όταν κρεµόµαστε πάνω του.  Ο απόστολος Παύλος µας διδάσκει 
ότι δεν πρέπει να αφήσουµε τον ήλιο να δύσει πάνω στον θυµό µας 
(Εφεσίους 4:26-27).  Αυτό δηλώνει ότι οι άνθρωποι θα νιώσουν το 
συναίσθηµα του θυµού, αλλά µέσα σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα 
θα πρέπει να το ξεπεράσουν.  Για µένα αυτό απαιτεί προσευχή και 
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να πάρω αποφάσεις που ξεπερνάνε κατά πολύ το πως νιώθω. 
Λίγο καιρό πριν, µιλούσα µε την θεία µου στο τηλέφωνο.  Ο 

Νταίηβ κι εγώ της δίνουµε τα προς το ζην τα τελευταία χρόνια ε-
πειδή είναι χήρα και το εισόδηµα της δεν είναι αρκετό για να ζήσει 
ανθρώπινα.  Έχω ένα πληρεξούσιο από εκείνη, ώστε κάθε φορά 
που έχει προβλήµατα µε την υγεία της, το κέντρο υγείας εκεί που 
µένει µε παίρνει τηλέφωνο για να τακτοποιήσω κάθε επείγουσα 
ιατρική κατάσταση της.  Ήθελα να προσθέσω και την κόρη µου 
στο κατάλογο των ανθρώπων που έχουν πληρεξούσιο να παίρνουν 
αποφάσεις για τη θεία µου έτσι ώστε όταν βρίσκοµαι έξω από την 
πόλη, να µπορούν να τακτοποιηθούν οι ιατρικές της ανάγκες.  Έ-
στειλα την κόρη µου στο σπίτι της θείας µου µε ένα χαρτί για να το 
υπογράψει, και εκείνη πήρε µία απόλυτα αµυντική στάση και αρ-
νήθηκε να το υπογράψει.  Όταν η κόρη µου ανέφερε αυτό το περι-
στατικό, αµέσως χωρίς να το καλοσκεφτώ θύµωσα τόσο πολύ που 
νόµιζα ότι θα σκάσω.  Περίµενα η θεία µου να µε εµπιστευτεί α-
πλά και να κάνει αυτό που της ζήτησα, έτσι την πήρα τηλέφωνο 
και της είπα ακριβώς αυτό που σκεφτόµουν, υπενθυµίζοντας της 
όλα όσα είχα κάνει γι' αυτή και ότι δεν εκτιµούσα καθόλου την 
εγωιστική της συµπεριφορά.  Θυµώσαµε και οι δύο εξ ίσου και 
είπαµε ένα σωρό πράγµατα που δεν θα έπρεπε να πούµε. 
Για να είµαι ειλικρινής, ένιωσα δικαιωµένη στο θυµό µου – και 

αυτό ήταν λάθος.  Δικαιολογώντας τον πείσθηκα να τον κρατήσω 
για τρεις µέρες ενώ περίµενα να µε πάρει στο τηλέφωνο και να µου 
ζητήσει συγνώµη, και δεν το έκανε ποτέ.  Κατά τη διάρκεια εκεί-
νων των τριών ηµερών περιέγραψα την κατάσταση σε αρκετούς 
από την οικογένεια µου και σε µια φίλη, επεξηγώντας εκτενέστατα 
πόσο εγωίστρια θεωρούσα ότι ήταν.  Βέβαια, αυτό επίσης ήταν 
λάθος επειδή ο Λόγος του Θεού µας διδάσκει να µην κάνουµε τί-
ποτα που θα βλάψει την υπόληψη ενός άλλου ανθρώπου, ούτε να 
κουτσοµπολεύουµε ή να είµαστε ψιθυριστές και σπερµολόγοι.  
Κάθε φορά που έλεγα την ιστορία, ο θυµός µου έπαιρνε καινούρ-
γιο καύσιµο και έκαιγε περισσότερο από πριν.  Μπορώ να πω ειλι-
κρινά ότι δεν θυµάµαι τον εαυτό µου τόσο θυµωµένο για τόσο πο-
λύ χρονικό διάστηµα εδώ και χρόνια. 
Τι συνέβη;  Πρώτα απ’ όλα, ήµουν πολύ κουρασµένη όταν έγι-

νε αυτό το περιστατικό, καταλαβαίνω τώρα ότι αντέδρασα βιαστι-
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κά µε τον τρόπο που χειρίστηκα το αίτηµα µου.  Επειδή ήµουν 
κουρασµένη, δεν πήρα τον απαραίτητο χρόνο για να εξηγήσω 
πλήρως το θέµα στην θεία µου, και αυτό άνοιξε την πόρτα στη 
σύγχυση.  Όχι µόνο ήµουν κουρασµένη, αλλά αντιµετώπισα πολ-
λές επείγουσες καταστάσεις για την θεία µου και την µαµά µου 
στις προηγούµενες εβδοµάδες, και νιώθοντας την πίεση αναζητού-
σα τρόπους για να κάνω τη ζωή µου πιο εύκολη. 
Το πρωί της τέταρτης ηµέρας µετά το περιστατικό, κατάλαβα 

ότι ο θυµός που ένιωθα εµπόδιζε τη τρυφερή µου σχέση µε τον 
Θεό και µε δυσκόλευε από το να µπορέσω να µελετήσω σωστά το 
Λόγο Του.  Σκεφτόµουν συνέχεια την κατάσταση και δεν µπορού-
σα να την βγάλω από το µυαλό µου, πράγµα το οποίο συµβαίνει 
συχνά µε µένα έως ότου αντιµετωπίσω και επιλύσω τα δύσκολα 
θέµατα.  Άρχισα να νιώθω ότι ο Θεός µε ήθελε να την πάρω τηλέ-
φωνο και να ζητήσω συγνώµη, και πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν 
ήθελα να συµµορφωθώ. 
Όσο περισσότερο άνοιγα την καρδιά µου στον Θεό, τόσο καθα-

ρότερα έβλεπα το µέρος της θείας µου στην κατάσταση.  Εκείνη 
είναι ογδόντα-τεσσάρων ετών και πολύ σύντοµα χάνει την ανεξαρ-
τησία της, πράγµα το οποίο δικαιολογηµένα είναι πολύ δύσκολο 
για κείνη.  Από την άποψη τη δική της, υπάρχει η πιθανότητα να 
εξεπλάγη από το πως ήρθαν τα πράγµατα.  Ξαφνικά της έστειλα 
χαρτιά ζητώντας της να υπογράψει και να παραδώσει όλες τις α-
ποφάσεις που αφορούν την υγεία της στην κόρη µου όταν εγώ βρι-
σκόµουν έξω από την πόλη, χωρίς να της εξηγήσω ακριβώς τι ση-
µαίνει αυτό.  Αφού περίµενα µερικές ώρες λόγω του ότι έτρεµα να 
πάρω τηλέφωνο, τελικά της τηλεφώνησα και της είπα ότι ήθελα να 
µε συγχωρέσει που είχα θυµώσει τόσο πολύ.  Η ευχάριστη έκπλη-
ξη που µε περίµενε ήταν ότι και εκείνη που είπε ότι ήθελε να την 
συγχωρήσω και ότι είχε φερθεί τόσο άσχηµα γιατί είχε µπερδευτεί.  
Μέσα σε δύο λεπτά ολόκληρη η κατάσταση είχε λυθεί και η ειρή-
νη µου επέστρεψε, όπως και η δική της. 
Μετά το γεγονός αυτό κατάλαβα ότι θα µπορούσα και θα έπρε-

πε να έχω χειριστεί την κατάσταση µε περισσότερη σοφία και εν-
διαφέρον για τα συναισθήµατα της από ότι είχα κάνει.  Μετανόησα 
µε ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού, όχι µόνο γιατί παρέµεινα θυµω-
µένη για τρεις ηµέρες, αλλά επίσης για το ότι κουτσοµπόλεψα την 
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κατάσταση και σε άλλους ανθρώπους. 
Ήθελα να συµµεριστώ αυτή την ιστορία µαζί σας απλά για να 

σας δείξω ότι ο θυµός µπορεί να έρθει στα ξαφνικά, και δεν έχει 
σηµασία πόσο «Χριστιανοί» είµαστε, δεν θα ξεπεράσουµε ποτέ 
τον πειρασµό να θυµώνουµε.  Λυπάµαι που τον άφησα να µε κυ-
βερνάει για τρεις ολόκληρες µέρες, αλλά χαίροµαι που δεν τον ά-
φησα να γίνει ρίζα πικρίας στη ζωή µου και να συνεχίσει να δηλη-
τηριάζει την ψυχή µου για περισσότερο χρόνο. 
Ο Θεός είναι βραδύς στο θυµό Του, και θα έπρεπε και εµείς να 

είµαστε το ίδιο.  Χαλιναγωγεί την οργή Του – αυτό σηµαίνει ε-
γκράτεια.  Ο Θεός συχνά ανέστειλε τον θυµό του και δεν διέγειρε 
την οργή Του (Ψαλµός 78:38).  «Ανέστειλε» σηµαίνει ότι τον έ-
λεγξε, τον ακύρωσε.  Θυµηθείτε, η εγκράτεια είναι Καρπός του 
Πνεύµατος.  Είναι µία διάσταση του χαρακτήρα του Θεού που την 
έχει µοιραστεί µαζί µας.  Βλέπουµε πολλές περιστάσεις στη Βίβλο 
όπου ο άνθρωπος παρόξυνε τον Θεό σε θυµό, αλλά Εκείνος χαλι-
ναγώγησε τον Εαυτό Του.  Στην περίσταση µε την θεία µου, χρει-
άστηκα τέσσερις µέρες για να χαλιναγωγήσω τον εαυτό µου, και 
δεν είµαι περήφανη γι' αυτό. 
Η επιθυµία µας θα πρέπει να είναι πάντοτε να γινόµαστε περισ-

σότερο και περισσότερο ευσεβείς στην συµπεριφορά µας.  Να ένα 
παράδειγµα που µπορούµε να ακολουθήσουµε: 

Οι πατέρες ηµών εν Αιγύπτω δεν εννόησαν τα θαυµάσιά 
σου· δεν ενεθυµήθησαν το πλήθος του ελέους σου, και 
σε παρόργισαν εν τη θαλάσση, εν τη Ερυθρά θαλάσση. 
    Και όµως έσωσεν αυτούς διά το όνοµα αυτού, διά να 
κάµη γνωστά τα κραταιά έργα αυτού. 
 Ψαλµός 106:7-8 

Παρόλο που τα παιδιά του Ισραήλ ήταν επαναστάτες και τους 
άξιζε η τιµωρία, ο Θεός τους συγχώρησε και έδειξε ότι η αγάπη 
και το έλεος είναι η πραγµατική Του φύση.  Με άλλα λόγια, ο Θε-
ός είναι αγάπη, και δεν είναι κάτι που το ανάβει ή το σβήνει.  Είναι 
πάντοτε ο ίδιος και δεν αφήνει ποτέ την συµπεριφορά των άλλων 
να Τον αλλάξει.  Εγώ επέτρεψα τη συµπεριφορά της θείας µου να 
µε αλλάξει και µάλιστα απ’ τη µια στιγµή στην άλλη, αλλά αν είχα 
πάρει το χρόνο να σκεφτώ πριν αντιδράσω, ολόκληρη η κατάστα-
ση θα µπορούσε να ήταν διαφορετική.  Αντέδρασα µε τα συναι-



ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ                                     15 

σθήµατα µου, αντί να αντιδράσω µε τον Λόγο του Θεού και να 
ακολουθήσω το δικό Του παράδειγµα.  Για πολλά χρόνια στη ζωή 
µου έκανα το ίδιο ακριβώς πράγµα σε πολλές περιστάσεις.  Ο θυ-
µός ήταν σχεδόν ένα καθηµερινό συµβάν για µένα έως ότου ήµουν 
πρόθυµη να αφήσω τον Θεό να µε αλλάξει. 
Στο επόµενο κεφάλαιο θα σας πω πως ο Νταίηβ αντιµετώπισε 

την κακή µου συµπεριφορά αλλά δεν µε κακοµεταχειρίστηκε ποτέ.  
Αυτό το χαρακτηριστικό της σταθερότητας και της συνεχούς προ-
θυµίας να µου δείξει αγάπη ήταν ένας από τους βασικού λόγους 
για την επιθυµία µου να αλλάξω την κακή µου συµπεριφορά.  Αν ο 
Νταίηβ απλά εκνευριζόταν και φώναζε, και µε κατηγορούσε, και 
µε απειλούσε ότι θα διακόψει τη σχέση µας, µπορεί να µην είχα 
αλλάξει ποτέ.  Βρισκόµουν σε ένα σηµείο στην ζωή µου που είχα 
απελπιστική ανάγκη να δω την αγάπη σε πράξη, και ο Νταίηβ µου 
την έδειξε. 
Μερικές φορές τα λόγια δεν είναι αρκετά.  Το να λέµε λόγια 

αγάπης είναι κάτι κοινό στην κοινωνία µας.  Ο πατέρας µου που µε 
κακοποιούσε σεξουαλικά µου έλεγε ότι µ’ αγαπούσε.  Η µητέρα 
µου που µε εγκατέλειψε µου είπε ότι µε αγαπούσε.  Φίλοι που µου 
είχαν πει ψέµατα µου είπαν ότι µε αγαπούσαν, και έτσι τα λόγια 
είχαν χάσει το νόηµα τους για µένα.  Ο Νταίηβ όχι µόνο µου είπε 
πως µ’ αγαπούσε, αλλά µου έδειξε το είδος της αγάπης που θέλει 
να δώσει ο Θεός µέσα από εµάς.  Την δική Του αγάπη! 

Ανεξέλεγκτος Θυµός 

Ο ανεξέλεγκτος θυµός µπορεί να µετατραπεί γρήγορα σε παράφο-
ρη οργή.  Η παράφορη οργή είναι επικίνδυνη.  Σ’ αυτή τη κατά-
σταση, οι άνθρωποι λένε και κάνουν ένα σωρό πράγµατα που µπο-
ρούν να αλλάξουν την πορεία της ζωής τους.  Άκουσες ποτέ τη 
έκφραση, «Ήµουν τόσο θυµωµένος που δεν µπορούσα να δω 
µπροστά µου»;  Έτσι ακριβώς ένιωσα εκείνη την ηµέρα που θύ-
µωσα τόσο πολύ µε την θεία µου.  Καταλαβαίνω τώρα ότι ο θυµός 
που ένιωσα είχε την αιτία του σε κάτι παραπάνω από την δεδοµένη 
κατάσταση.  Νοµίζω ότι είχα επιτρέψει κάποια αγανάκτηση να 
χτιστεί µέσα µου που έπρεπε να επιλυθεί, και αυτό που συνέβη µ’ 
εκείνη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, κατά κάποιο τρό-
πο. 
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Όταν νιώθουµε τον θυµό άλλων ανθρώπων να εξαπολύεται ε-
ναντίον µας, είναι σύνηθες φαινόµενο ότι ο θυµός τους έχει την 
αιτία του πολύ πέρα από την παρούσα κατάσταση.  Μπορεί να 
βρισκόµαστε στην κίνηση του δρόµου και κάποιος να εξαγριωθεί 
επειδή ξεχάσαµε να ανάψουµε το φλας πριν στρίψουµε.  Ο θυµός 
τους είναι δυσανάλογος µε την παράβαση.  Κάναµε ένα απλό λά-
θος και έχουν εξαγριωθεί τόσο πολύ που θα µπορούσαν να µας κά-
νουν κακό, αλλά παρόλο που ο θυµός κατευθύνεται προς εµάς, δεν 
έχει τίποτα να κάνει µ’ εµάς.  Είναι η συσσώρευση ακόµα και χρό-
νων ίσως ανεπίλυτων θεµάτων στη ζωή τους.  Σήµερα ακούµε συ-
χνά περιπτώσεις οπλοφόρων που µπαίνουν σε κάποιο κτίριο και 
πυροβολούν σκοτώνοντας και πληγώνοντας.  Σε ένα ξέσπασµα 
παράφορης οργής, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να πυροβολεί ανθρώ-
πους που ούτε καν γνώριζε.  Γιατί;  Η οργή του είχε συσσωρευθεί 
και τον έφερε σε µια κατάσταση ανεξέλεγκτης βίας. 
Πόσοι άνθρωποι είναι σήµερα στη φυλακή επειδή σκότωσαν 

κάποιον εν βρασµώ ψυχής;  Πόσοι έχουν καταστρέψει ή έχουν 
βλάψει σοβαρά τις σχέσεις τους επειδή είπαν φοβερά, και οδυνηρά 
πράγµατα σε κατάσταση παράφορης οργής;  Σκέψου πόσοι άν-
θρωποι θα είχαν καλύτερη ζωή αυτή τη στιγµή εάν είχαν διδαχθεί 
πως να χειριστούν σωστά το συναίσθηµα του θυµού. 
Η πιο εκπληκτική πράξη παράφορης οργής συνέβη όταν οι Ιου-

δαίοι υποκινήθηκαν να σταυρώσουν τον Ιησού, ο Οποίος είχε έρ-
θει για να τους σώσει και δεν είχε κάνει τίποτα κακό.  Αυτή η αδι-
κία είναι η φρικιαστικότερη πράξη στην ιστορία, και όµως ο Θεός 
τους συγχώρησε και γέννησε ένα σχέδιο για την πλήρη λύτρωση 
και επανόρθωση µας.  Εκπληκτική αγάπη! 
Ο µόνος τρόπος για να αποφύγεις την παράφορη οργή είναι να 

µετρήσεις µέχρι το 100 όταν θυµώνεις, ή το 1000, ή όσο περισσό-
τερο έχεις ανάγκη να µετρήσεις έως ότου καλµάρεις.  Κάνε το αυ-
τό πριν να πεις ή να κάνεις οτιδήποτε.  Εκείνο που λέω πάντοτε 
είναι, «Ας καταλαγιάσουν τα συναισθήµατα και µετά αποφασίζω.» 

Μην Σπαταλάς Την Συναισθηµατική Σου Ενέργεια στον Θυµό 

Το να θυµώνεις απαιτεί πολύ ενέργεια.  Έχεις προσέξει πόσο κου-
ρασµένος είσαι µετά από µία κρίση θυµού;  Εγώ το πρόσεξα, και 
στην ηλικία µου τελικά κατάλαβα ότι δεν έχω χρόνο για χάσιµο 
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στη ζωή µου.  Ο θυµός είναι σπατάλη και δεν προσφέρει τίποτα 
καλό σε κανένα εκτός εάν είναι δίκαιος θυµός, και αυτό είναι ένα 
άλλο θέµα για ένα άλλο κεφάλαιο.  Έµαθα ότι από τη στιγµή που 
θυµώνω για τα καλά, χρειάζοµαι πολύ χρόνο για να καλµάρω, και 
τελικά κατάλαβα ότι θα ήταν καλύτερο να χρησιµοποιήσω λίγη 
από αυτή την ενέργεια για να ελέγξω το θυµό από την αρχή από 
ότι ήταν να ξοδέψω όλη µου την ενέργεια να θυµώσω και µετά να 
προσπαθώ να καλµάρω.  Να µια καλή συµβουλή:  Αν δεν συµφω-
νείς µε κάποιον, άφησε τον στα χέρια του Θεού.  Ζήτησε από Ε-
κείνον να φανερώσει ποιος είναι σωστός και ποιος λάθος, και να 
είσαι πρόθυµος να αντιµετωπίσεις την αλήθεια εάν τελικά πει ότι 
εσύ κάνεις λάθος. 
Για πάρα πολλά χρόνια ξόδευα ενέργεια µαλώνοντας µε τον 

Νταίηβ για ασήµαντα πράγµατα που στην κυριολεξία δεν είχαν και 
τόσο µεγάλη σηµασία, εκτός από το ότι ήθελα να έχω πάντα δίκιο.  
Αλλά, η αγάπη εγκαταλείπει το δικαίωµα της να έχει δίκιο (Α’ 
Κορινθίους 13:5).  Το να έχεις δίκιο δεν είναι καθόλου τόσο ένδο-
ξο όσο νοµίζουµε ότι είναι!  Η ενέργεια που σπαταλάµε προσπα-
θώντας να αποδείξουµε ότι έχουµε δίκιο είναι στην πραγµατικότη-
τα χαµένη ενέργεια τις περισσότερες φορές.  Ακόµα και όταν µά-
λωνα µε τον Νταίηβ αρκετά για να τον κάνω να πει, «Έχεις δίκιο,» 
ακόµα και τότε δεν είχα κερδίσει, επειδή είχα απογοητεύσει τον 
Θεό µε την συµπεριφορά µου και ήµουν ένα κακό παράδειγµα σε 
όλους γύρω µου. 
Η ειρήνη µας δίνει δύναµη, αλλά ο θυµός µας εξασθενεί.  Ας 

επιλέξουµε και ας εκζητήσουµε ειρήνη µε τον Θεό, µε τους εαυ-
τούς µας και µε τους άλλους. 

Διότι Όστις θέλει να αγαπά την ζωήν και ίδη ηµέρας α-
γαθάς ας παύση την γλώσσαν αυτού από κακού και τα 
χείλη αυτού από του να λαλώσι δόλον, [προδοσία, πλά-
νη] 
     Ας εκκλίνη από κακού και ας πράξη αγαθόν, ας ζη-
τήση ειρήνην [αρµονία, ανενόχλητος από φόβους, ανα-
βρασµό παθών, και ηθικές συγκρούσεις] και ας ακολου-
θήση αυτήν· [Όχι απλά να επιζητάς ειρηνική σχέση µε 
τον Θεό, µε τον συνάνθρωπο σου, και τον εαυτό σου, 
αλλά επιδίωξε, κυνήγησε την!] 
 Α’ Πέτρου 3:10-11 
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Ελπίζω να πήρες το χρόνο να µελετήσεις το παραπάνω εδάφιο.  
Με έκανε τελικά να δω ότι δεν µπορούσα απλά να προσευχηθώ για 
ειρήνη, αλλά έπρεπε να την εκζητήσω, να την επιδιώξω, και να την 
κυνηγήσω µε όλη µου την καρδιά.  Έπρεπε να είµαι πρόθυµη να 
κάνω ρυθµίσεις και να εναρµονιστώ µε τους άλλους για να έχω 
ειρήνη.  Επίσης έπρεπε να είµαι πρόθυµη να ταπεινωθώ όπως έκα-
να εκείνη την ηµέρα που τηλεφώνησα στη θεία µου για να ζητήσω 
συγνώµη, εάν πραγµατικά ήθελα ειρήνη. 
Τι αξία έχει η ειρήνη για σένα;  Εάν δεν την βλέπεις ως εξαιρε-

τικά πολύτιµη, δεν θα µπορέσεις ποτέ να κάνεις αυτό που πρέπει 
να κάνεις για να την έχεις.  Το να ελέγχεις τον θυµό σου και να 
µάθεις να συγχωρείς γενναιόδωρα και γρήγορα είναι εκείνα τα 
στοιχεία που θα διατηρήσουν την ειρήνη.  Αλλά να είσαι πάντοτε 
πρόθυµος να θυσιάσεις τη δική σου επιθυµία, ιδιαίτερα την επιθυ-
µία να έχεις δίκιο, ώστε να έχεις το καθηµερινό κοµµάτι της από-
λαυσης της ειρήνης που έχει προµηθεύσει ο Θεός εν Χριστώ Ιη-
σού.  Έχω ανακαλύψει ότι ο Θεός κάνει καλύτερη δουλειά όταν µε 
δικαιώνει παρά όταν προσπαθώ να δικαιωθώ µόνη µου.  Άφησε 
τον Θεό να είναι Θεός στη ζωή σου, και θα απολαύσεις περισσό-
τερη ειρήνη. 
Το συναίσθηµα του θυµού δεν είναι απαραίτητο να σε κυβερνά-

ει.  Θα είναι πάντοτε γύρω σου ψάχνοντας µια ευκαιρία για να ση-
κώσει το αποκρουστικό του κεφάλι, αλλά µε την οδηγία του Αγίου 
Πνεύµατος, την προσευχή, και την εγκράτεια δεν υπάρχει λόγος να 
παραδοθούµε σ’ αυτό.  Ο Λόγος του Θεού δηλώνει ότι Εκείνος θα 
µας δώσει τη δύναµη να εξουσιάζουµε ακόµα και ανάµεσα στους 
εχθρούς µας, και όσον αφορά εµένα, ο θυµός είναι ένας εχθρός στη 
ζωή µου και αρνούµαι να υποταχθώ σ’ αυτόν.  Κάνε χάρη στον 
εαυτό σου... εγκατάλειψε τον θυµό, σπρώξε και ξεπέρασε τον, και 
απόλαυσε την ειρήνη του Θεού. 
!



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

3 

Οι!Ρίζες!του!Θυμού!

Υπάρχουν πράγµατα για τα οποία θυµώνουµε, αλλά υπάρχουν άν-
θρωποι που είναι θυµωµένοι χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριµένο 
λόγο, είναι απλά θυµωµένοι.  Μερικές φορές δεν γνωρίζουµε από 
που προέρχεται ο θυµός µας.  Αρκετοί άνθρωποι µου έχουν πει, 
«Νιώθω πολύ θυµωµένος και δεν γνωρίζω καν το γιατί... τι δεν πά-
ει καλά µαζί µου;»  Υπάρχει κάπου κάποια ρίζα θυµού, και η προ-
σευχή, λίγη έρευνα, και κοιτάζοντας την αλήθεια κατά πρόσωπο 
συνήθως τη βγάζει έξω στα ανοιχτά.  Έχω ανακαλύψει ότι συνή-
θως ο Θεός µου δείχνει πιο είναι στ’ αλήθεια το πρόβληµα µου, αν 
Τον ρωτήσω.  Αυτό που µου δείχνει δεν είναι πάντα αυτό που ήθε-
λα ν’ ακούσω, ιδιαίτερα αν µου αποκαλύψει ότι εγώ είµαι το πρό-
βληµα, αλλά Εκείνος επιθυµεί να έρθουµε πρόσωπο µε πρόσωπο 
µε την αλήθεια µέσα στον εσωτερικό άνθρωπο και να την αφή-
σουµε να µας ελευθερώσει. 
Μέχρι που να φτάσω σε κάποια ηλικία, είχα πρόβληµα θυµού.  

Κάθε φορά που δεν γινόταν το δικό µου, ξάναβε ο θυµός µου, ε-
πειδή είχα παρακολουθήσει τον πατέρα µου να συµπεριφέρεται µε 
τον ίδιο τρόπο.  Οι θυµωµένοι άνθρωποι προέρχονται συνήθως 
από θυµωµένες οικογένειες.  Είναι µία συµπεριφορά που διδάσκε-
ται, και µέχρι να αντιµετωπιστεί, είναι πιθανόν ο θυµός να παρα-
µείνει στο θρόνο του.  Για παράδειγµα, οι στατιστικές µας λένε ότι 
πολλοί άνδρες που δέρνουν τις γυναίκες τους είδαν αυτό το πράγ-
µα να γίνεται από τον πατέρα τους στην µητέρα τους.  Ακόµα και 
αν µισούσαν να βλέπουν τη κακοµεταχείριση της µητέρας τους, 
αντιµετωπίζουν τις δικές τους διαµάχες µε τον ίδιο τρόπο. 
Ο πατέρας µου ήταν συχνά βίαιος προς τη µητέρα µου, ιδιαίτε-

ρα όταν ήταν µεθυσµένος.  Ήταν ένας θυµωµένος άνθρωπος, και 
παρόλο που δεν µπορέσαµε ποτέ να βρούµε πλήρως τις ρίζες γιατί 
ήταν τόσο θυµωµένος, µάθαµε ότι ο πατέρας του ήταν επίσης ένας 
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θυµωµένος άνθρωπος, ο οποίος ήταν δύσκολο να ευχαριστηθεί, 
και χρησιµοποιούσε τον θυµό σαν µέσο ελέγχου στο σπίτι του.  Η 
Βίβλος µας διδάσκει ότι οι αµαρτίες και η συµπεριφορά που τις 
συνοδεύει κληρονοµούνται από γενιά σε γενιά εκτός και αν κά-
ποιος µάθει ν’ αγαπά τον Θεό και αρχίσει να εφαρµόζει τις δικές 
Του αρχές στη ζωή του (Δευτερονόµιο 5:8-10). 
Έχω δει τον κύκλο του θυµού και της βίας στην οικογένεια µου 

να σπάει στη δική µου ζωή, και ο Θεός θέλει να κάνει το ίδιο για 
κάθε άνθρωπο που έχει πρόβληµα µε τον θυµό.  Πάρε λίγη ώρα 
και σκέψου το σπίτι στο οποίο µεγάλωσες.  Ποια ήταν η ατµό-
σφαιρα;  Πως φέρονταν οι ενήλικες ο ένας µε τον άλλο σε κατα-
στάσεις διαµάχης;  Ήταν το σπίτι γεµάτο από υποκρισία ή ήταν 
ανοιχτοί οι άνθρωποι και τους διοικούσε η αλήθεια;  Εάν συµβαί-
νει να είσαι από τους λίγους ευλογηµένους που µεγάλωσαν σε µία 
ατµόσφαιρα ευσέβειας, θα πρέπει να ευχαριστείς τον Θεό επειδή 
αυτό σου έδωσε ένα καλό ξεκίνηµα στη ζωή σου.  Όµως, εµείς που 
δεν είχαµε ένα τέτοιο καλό παράδειγµα µπορούµε να ανακάµψου-
µε µέσα από την αγάπη του Θεού και την αλήθεια του Λόγου Του. 

Πως να Χρησιµοποιήσουµε Ευσεβή Αντιπαράθεση 

Όχι µόνο ο πατέρας µου ήταν βίαιος, αλλά η µητέρα µου δεν τον 
αντιµετώπισε ποτέ.  Ήταν τόσο δειλή, και έτσι υπέκυπτε κάτω από 
την βάναυση εξουσία του.  Όχι µόνο δεν προστάτευσε τον εαυτό 
της, αλλά δεν προστάτευσε ούτε κι εµένα.  Έµαθα να απεχθάνοµαι 
αυτό που θεωρούσα αδυναµία σ’ εκείνη, και αποφάσισα πολύ νω-
ρίς στην ζωή µου ότι δεν θα ήµουν ποτέ αδύναµη ούτε θα άφηνα 
κανένα να µε κακοµεταχειριστεί.  Σε µία προσπάθεια να προστα-
τεύσω τον εαυτό µου, έγινα δυναστική.  Νόµιζα ότι αν κρατούσα 
τα πάντα και τους πάντες κάτω από τον έλεγχο µου, τότε δεν θα µε 
πλήγωναν, αλλά βέβαια η συµπεριφορά µου δεν απέδωσε επειδή 
ήταν ασεβής.  Ο σύζυγος µου σταδιακά χρησιµοποίησε ευσεβή α-
ντιπαράθεση στη σχέση µας, και παρόλο που πήρε πολύ χρόνο, µε 
βοήθησε να αλλάξω. 
Παρόλο που έχουµε κληθεί στην ειρήνη και θα έπρεπε να ζη-

τούµε και να επιδιώκουµε την ειρήνη, το να φοβόµαστε να αντιµε-
τωπίσουµε τους ανθρώπους που µας κακοµεταχειρίζονται δεν είναι 
ο τρόπος για να χειριστούµε τη διαµάχη.  Μάθαµε τελικά στο σπίτι 
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µας ότι το να είµαστε ανοιχτοί και αληθείς είναι η καλύτερη πολι-
τική σε όλες τις στιγµές.  Ο Νταίηβ και εγώ έχουµε τέσσερα ενή-
λικα παιδιά, και όλοι περνάµε πολύ χρόνο µαζί.  Υπάρχουν φορές 
που θυµώνουµε και λέγονται πράγµατα που δηµιουργούν συ-
γκρούσεις, αλλά χαίροµαι να σας πω ότι κανένας δεν µένει θυµω-
µένος για πολύ.  Αντιµετωπίζουµε τα θέµατα, και ακόµα αν δια-
φωνούµε, προσπαθούµε να διαφωνήσουµε πολιτισµένα.  Γνωρί-
ζουµε τους κινδύνους της µάχης και είµαστε αφοσιωµένοι να την 
κρατήσουµε έξω από την οικογένεια µας.  Αυτό το συµµερίζοµαι 
για να σας δείξω ότι παρόλο που µεγάλωσα σε ένα θυµωµένο σπίτι 
και στην αρχή έφερα αυτό το θυµό στο δικό µου σπίτι, αυτό το 
αµαρτωλό πρότυπο έχει διαλυθεί µε το έλεος και τη χάρη του Θε-
ού, και µέσα από την υπακοή στον Λόγο Του. 
Η ευσεβής αντιπαράθεση αρχίζει όταν αντιµετωπίζουµε κάτι 

και το κάνουµε µε την οδηγία του Θεού, περιµένοντας έως ότου ο 
Θεός µας πει πότε να το κάνουµε.  Πολλή αντιπαράθεση πολύ 
γρήγορα µπορεί απλά να κάνει κάποιον θυµωµένο ακόµα πιο θυ-
µωµένο.  Διατύπωσε το πρόβληµα µε ένα ήρεµο και γεµάτο αγάπη 
τρόπο και προσπάθησε να το κάνεις αυτό συζητώντας απλά και 
καθαρά.  Αντιµετωπίζοντας τον θυµό µε θυµό δεν δουλεύει ποτέ, 
έτσι λοιπόν είναι σηµαντικό ότι παραµένεις ήρεµος κατά τη διάρ-
κεια της αντιµετώπισης. 

Η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυµόν· αλλ' ο λυπη-
ρός λόγος διεγείρει οργήν. 
 Παροιµίες 15:1 

Η υγιαίνουσα γλώσσα είναι δένδρον ζωής· η δε διε-
στραµµένη, σύντριψις εις το πνεύµα. 
 Παροιµίες 15:4 

Δι' υποµονής πείθεται ο ηγεµών· και η γλυκεία γλώσσα 
συντρίβει οστά. 
 Παροιµίες 25:15 

Πες στον άνθρωπο που αντιµετωπίζεις πως σε κάνει να νιώθεις 
η συµπεριφορά τους, και δώσε τους να καταλάβουν ότι αυτό είναι 
απαράδεκτο.  Προσπάθησε να κρατήσεις τον τόνο της φωνής ευγε-
νικό, αλλά σταθερό.  Επιβεβαίωσε ότι αγαπάς το πρόσωπο και θέ-
λεις τη σχέση να είναι υγιής, αλλά ότι δεν θα δεχτείς έλλειψη σε-
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βασµού και βάναυση µεταχείριση οποιουδήποτε είδους.  Μην εκ-
πλαγείς καθόλου αν το άτοµο αυτό δεν δεχθεί µε τη πρώτη αυτά 
που του λες.  Συνήθως χρειαζόµαστε χρόνο για να απορροφήσουµε 
πράγµατα µέσα στη σκέψη µας.  Μην εκπλαγείς εάν το άτοµο αυτό 
θυµώσει ακόµα πιο πολύ και αρχίσει να σε κατηγορεί ότι εσύ είσαι 
το πρόβληµα.  Μείνε σταθερός στην απόφαση σου, προσευχήσου 
πολύ, και δώσε στον Θεό χρόνο για να εργαστεί.  Πολύ συχνά το 
άτοµο αυτό θα έρθει πίσω αργότερα σ’ εσένα και θα σου ζητήσει 
συγνώµη κατανοώντας ότι έχεις δίκιο. 
Όταν ο Νταίηβ µε αντιµετώπισε, µου είπε ότι µ’ αγαπάει αλλά 

δεν θα µπορούσε να µου δείχνει σεβασµό εάν δεν ήµουν πρόθυµη 
να αντιµετωπίσω την ασεβή µου συµπεριφορά και να επιτρέψω 
στον Θεό να µε αλλάξει.  Μου είπε πως τον έκαναν να νιώθει τα 
λόγια µου και η συµπεριφορά µου, και µου έκανε γνωστό ότι η ζη-
µιά στα συναισθήµατα του προς εµένα θα χρειαζόντουσαν χρόνο 
για να θεραπευθούν.  Δεν µε κακοµεταχειρίστηκε ποτέ, ούτε µε 
απέκλεισε από τη ζωή του µε τη σιωπή, αλλά ήταν σταθερός και 
αποφασισµένος.  Στην αρχή επαναστάτησα, πήρα µία αµυντική 
στάση, και προσπάθησα να του πω όλα εκείνα που από τη µεριά 
του δεν έκανε σωστά.  Αλλά τελικά αποδέχθηκα την ευθύνη µου 
και άρχισα να συνεργάζοµαι µε το Άγιο Πνεύµα µε κατεύθυνση 
την αλλαγή.  Η ήρεµη και η ακλόνητη σταθερότητα που µου έδειξε 
ο Νταίηβ καθ’ όλη τη διαδικασία ήταν πολύ σηµαντική, και πι-
στεύω ότι είναι σηµαντική για τον καθένα που βρίσκεται σε µία 
κατάσταση που πρέπει να αντιµετωπιστεί. 

Σωστή και Λάθος Μεταχείριση 

Κακοµεταχείριση σηµαίνει λάθος µεταχείριση ή να σε µεταχειρί-
ζονται µε ανάρµοστο τρόπο.  Όταν ένας πατέρας κακοµεταχειρίζε-
ται σεξουαλικά ένα παιδί, µεταχειρίζεται αυτό το παιδί µε ένα τρό-
πο που είναι λανθασµένος.  Όταν µία µητέρα δεν έχει λόγια αγά-
πης για τα παιδιά της, τότε τα κακοµεταχειρίζεται επειδή η συµπε-
ριφορά της είναι ανάρµοστη.  Όταν ένας σύζυγος δέρνει ή κτυπάει 
τη γυναίκα του, είναι ένας βασανιστής.  Όταν κάποιος προσπαθεί 
να τιθασεύσει ένα άλλο πρόσωπο, αυτό είναι κακοµεταχείριση.  Ο 
Θεός µας έφτιαξε να έχουµε ανάγκη την αγάπη, την αποδοχή, και 
την ελευθερία, αυτές οι ανάγκες είναι κοµµάτι από το DNA µας, 
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και δεν θα µπορέσουµε ποτέ να λειτουργήσουµε σωστά χωρίς αυ-
τές. 
Συγκλονίζοµαι ακόµα και όταν προσπαθώ να σκεφτώ την κα-

κοµεταχείριση που υπάρχει στην κοινωνία µας σήµερα.  Φαίνεται 
ότι ζούµε σ’ ένα θυµωµένο κόσµο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι 
είναι σαν ωρολογιακές βόµβες έτοιµες να ανατιναχθούν ανά πάσα 
στιγµή.  Οι άνθρωποι έχουν γίνει πολύ εγωιστές και εγωκεντρικοί, 
και ο θυµός τους έχει µεγαλώσει σε αναλογία µε αυτό.  Όσον αφο-
ρά εµένα, ο Θεός είναι η µοναδική απάντηση στα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε σήµερα.  Δεν µπορούµε να κοντρολάρουµε αυτά 
που κάνει ο κόσµος, αλλά µπορούµε να αποφασίσουµε να µην α-
κολουθήσουµε την πορεία του.  Θα πρέπει να πάρουµε την από-
φαση να αποδεχθούµε τον Θεό και την κατεύθυνση που µας δίνει, 
και όταν το κάνουµε, οι ζωές µας µπορούν να γίνουν ένα φως που 
θα είναι φωτεινό παράδειγµα για τους άλλους.  Ας διακηρύξουµε, 
«εκλέξατε σήµερον ποίον θέλετε να λατρεύητε· … εγώ όµως και ο 
οίκός µου θέλοµεν λατρεύει τον Κύριον.” (Ιησούς του Ναυή 
24:15). 
Κάθε είδος κακοµεταχείρισης δηµιουργεί θυµό στους ανθρώ-

πους.  Είσαι θυµωµένος µε κάποιον που σε κακοµεταχειρίστηκε;  
Ίσως το να τους συγχωρήσεις είναι η αρχή της δικής σου θεραπεί-
ας και ανάκαµψης.  Στο Ιωάννης 20:23 βλέπουµε γραµµένο ότι ο 
Ιησούς λέει στους µαθητές του ότι οποιουδήποτε την αµαρτία κρα-
τάτε θα είναι κρατηµένη, αλλά αν τη συγχωρήσετε τότε θα είναι 
συγχωρηµένη.  Όταν αρνούµαστε να συγχωρήσουµε κάποιον που 
µας έχει πληγώσει, ίσως να κρατάµε την αµαρτία αυτή µέσα µας 
και να την επαναλαµβάνουµε εµείς οι ίδιοι.  Πολλοί άνθρωποι που 
έχουν υποστεί κακοµεταχείριση γίνονται οι ίδιοι βασανιστές άλ-
λων.  Στην καλύτερη περίπτωση είναι οργισµένοι και ανίκανοι να 
αλλάξουν έως ότου συγχωρήσουν πλήρως εκείνους που τους έχουν 
πληγώσει.  Ο Σατανάς θα το κάνει σίγουρο ότι κάποιος θα πληγώ-
σει τον καθένα από εµάς, ελπίζοντας ότι θα ζήσουµε οργισµένες 
ζωές.  Αλλά θυµηθείτε το Εκκλησιαστής 7:9, «…ο θυµός αναπαύ-
εται εν τω κόλπω των αφρόνων.»  Είµαστε άφρονες, ανόητοι εάν 
κρατάµε το θυµό που νιώθουµε όταν κάποιος µας πληγώσει.  Κάνε 
χάρη στον εαυτό σου και συγχώρησε. 
Το 1985, η γιαγιά του Μπίλ Πέλκε, η Ρούθ, δολοφονήθηκε από 
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τέσσερα νεαρά κορίτσια.  Ήταν µια υπέροχη Χριστιανή γυναίκα 
που έκανε Βιβλικές µελέτες στο σπίτι της.  Ένα βράδυ, άνοιξε την 
πόρτα της σε µία οµάδα, περιµένοντας να τους διδάξει τον Λόγο 
του Θεού.  Αντί γι' αυτό, τα κορίτσια µπήκαν µέσα και την δολο-
φόνησαν θηριωδώς. 
Ένα βράδυ του Νοεµβρίου του 1986, ο Μπίλ βρέθηκε να σκέ-

φτεται τη γιαγιά του. 

*    *    * 

Στις 2 Νοεµβρίου του 1986 [λέει ο Πέλκε], σκεφτόµουν για τη ζωή 
και τον θάνατο της Νάνας.  Άρχισα να σκέφτοµαι για την πίστη 
της.  Η Νάνα ήταν µία αφοσιωµένη Χριστιανή, και εγώ είχα µεγα-
λώσει σε µία Χριστιανική οικογένεια.  Θυµάµαι αυτό που είπε ο 
Ιησούς, ότι αν θέλουµε τον Ουράνιο Πατέρα µας να µας συγχωρή-
σει, πρέπει κι εµείς να συγχωρούµε εκείνους που µας έχουν κάνει 
κακό... ήξερα ότι ο Ιησούς έλεγε ότι η συγχώρηση πρέπει να µας 
γίνει συνήθεια, ένας τρόπος ζωής.  Συγχώρησε, συγχώρησε, συγ-
χώρησε και εξακολούθησε να συγχωρείς... σκέφτηκα ότι µάλλον 
θα έπρεπε να προσπαθήσω να συγχωρήσω [την Πώλα Κούπερ, τη 
δεκαπεντάχρονη υποκινήτρια της δολοφονίας] για αυτό που είχε 
κάνει στη Νάνα.  Φαντάστηκα ότι ίσως κάποια µέρα θα το έκανα 
επειδή αυτό θα ήταν το σωστό να κάνω. 
Όσο περισσότερο σκεφτόµουν την Νάνα, τόσο περισσότερο 

πειθόµουν ότι θα ήταν απαίσια για κείνη η σκέψη της ποινής του 
θανάτου που δόθηκε στην Πώλα... επίσης ένιωσα ότι θα ήθελε κά-
ποιον από την οικογένεια να επιδείξει την ίδια αγάπη και έλεος.  
Ένιωσα ότι αυτή η ευθύνη έπεφτε στους δικούς µου ώµους.  Πα-
ρόλο που ήξερα ότι η συγχώρηση είναι το σωστό πράγµα να κάνω, 
η αγάπη και το έλεος φαινόταν εκτός θέµατος επειδή η Νάνα είχε 
δολοφονηθεί µε τόσο θηριώδη τρόπο.  Αλλά ήµουν τόσο πεπει-
σµένος ότι αυτό ήταν εκείνο που θα ήθελε η Νάνα και µη γνωρίζο-
ντας κανένα άλλο τρόπο για να το πετύχω, παρακάλεσα τον Θεό 
να µου δώσει αγάπη και έλεος για την Πώλα Κούπερ και την οικο-
γένεια της για να το κάνω αυτό για χάρη της Νάνα. 
Ήταν µια σύντοµη προσευχή, αλλά αµέσως άρχισα να σκέφτο-

µαι για το πως θα µπορούσα να γράψω στην Πώλα και να της πω 
για το τι είδος άνθρωπος ήταν η Νάνα και γιατί την είχε αφήσει να 
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µπει µέσα στο σπίτι της.  Ήθελα να µοιραστώ µαζί της την πίστη 
της Νάνας. 
Κατάλαβα ότι η προσευχή για αγάπη και έλεος είχε ήδη απα-

ντηθεί επειδή ήθελα να βοηθήσω την Πώλα και ξαφνικά ήξερα ότι 
θα ήταν λάθος να την εκτελέσουν.  Έµαθα το πιο δυνατό µάθηµα 
της ζωής µου εκείνη τη νύχτα.  Αυτό το µάθηµα αφορούσε την θε-
ραπευτική δύναµη της συγχώρησης.  Όταν η καρδιά µου αγγίχτηκε 
από το έλεος, η συγχώρηση απλά συνέβη.  Όταν συνέβη η συγχώ-
ρηση, έφερε µια φοβερή θεραπεία.  Είχε περάσει ενάµιση χρόνος 
από το θάνατο της Νάνας, και οποτεδήποτε την σκεφτόµουν αυτό 
το χρονικό διάστηµα, περνούσε από το µυαλό µου η εικόνα του 
πως είχε πεθάνει.  Ήταν τροµερό να σκέφτοµαι το φρικτό θάνατο 
που υπέφερε.  Αλλά ήξερα όταν αγγίχτηκε η καρδιά µου από το 
έλεος και τη συγχώρηση που έφερε, ότι από εκείνη τη στιγµή όπο-
τε σκεφτόµουν την Νάνα ξανά, δεν θα σκεφτόµουν πια το πως είχε 
πεθάνει, αλλά θα είχα την εικόνα του πως έζησε, αυτά που αντι-
προσώπευε, τι πίστευε, και πόσο όµορφος και θαυµάσιος άνθρω-
πος ήταν. 
Η συγχώρηση δεν σηµαίνει ότι παραβλέπω αυτό που έκανε η 

Κούπερ, ούτε σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες 
για την πράξη της.  Σίγουρα δεν σηµαίνει να συγχωρήσεις και να 
ξεχάσεις.  Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που συνέβη στην Νάνα, αλλά 
µπορώ να εγκαταλείψω την επιθυµία να εκδικηθώ την Πώλα.  
Μπορώ να ευχηθώ να της συµβούν καλά πράγµατα. 

*    *    * 

Αληθινές ιστορίες όπως αυτή παραπάνω µας εµψυχώνουν ιδιαίτε-
ρα και δείχνουν ότι πραγµατικά µπορούµε να συγχωρήσουµε τον 
οποιονδήποτε για οτιδήποτε αν κοιτάξουµε πέρα από αυτό που έχει 
γίνει σ’ εµάς, στο τι θα µπορούσε να είναι το καλύτερο πράγµα 
µακροχρόνια για όλους όσοι έχουν αναµιχθεί.  Ο Θεός µε διδάσκει 
συνέχεια να µην κοιτάζω απλά στο τι έχει κάνει σ’ εµένα αυτός 
που µε πλήγωσε, αλλά να δω ακόµα πιο έντονα στο πόσο έχουν 
βλάψει τον εαυτό τους και να είµαι πρόθυµη να συγχωρήσω και να 
προσευχηθώ γι' αυτούς. 



26                       ΚΑΝΕ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ... ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ 

Ο Θυµός Ριζώνει στην Τελειοµανία 

Εάν έχουµε ουτοπιστικές προσδοκίες για τον εαυτό µας και τους 
άλλους, αυτό µπορεί να µετατραπεί σε ρίζα θυµού στη ζωή µας.  Ο 
τελειοµανής είναι κάποιος που είναι ανίκανος να ικανοποιηθεί ε-
κτός αν όλα είναι τέλεια.  Το καλό δεν είναι ποτέ αρκετά καλό, 
ακόµα και το υπέροχο δεν είναι αρκετά καλό... όλα πρέπει να είναι 
τέλεια.  Εάν ο τελειοµανής δεν επιτρέψει στον Θεό θα φέρει ισορ-
ροπία στην ζωή του, αυτή η παρόρµηση για τελειότητα γίνεται συ-
νήθως µία πηγή άγχους και δυστυχίας. 
Η ζωή δεν είναι τέλεια, ούτε οι άνθρωποι µέσα σ’ αυτή, και 

όµως ο Θεός µας έχει δώσει την ικανότητα να αντέχουµε οτιδήπο-
τε έρχεται στη ζωή µας µε καλή διάθεση αν είµαστε πρόθυµοι για 
κάτι τέτοιο. 

*    *    * 

Η µητέρα της Λίζας ήταν πολύ σκληρή µαζί της.  Απαιτούσε πά-
ντοτε τελειότητα σε οτιδήποτε και αν έκανε.  Παρόλο που η Λίζα 
δεν είχε ταλέντο για την µουσική, η µητέρα της επέµενε να µάθει 
να παίζει το πιάνο και την εξανάγκαζε να εξασκείται ώρες ολό-
κληρες.  Δεν της έκανε ποτέ ούτε µία φιλοφρόνηση για οτιδήποτε, 
και ακόµα στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που το προσπαθούσε, 
της υπενθύµιζε συνέχεια για εκείνα τα πράγµατα που χρειαζόταν 
να βελτιώσει.  Σαν αποτέλεσµα, η Λίζα έχει ένα βαθιά ριζωµένο 
θυµό για τον εαυτό της και γι' αυτά που βλέπει σαν αποτυχία σε 
σχεδόν όλα όσα κάνει.  Επίσης είναι πολύ νοµικίστικη και πολύ 
δύσκολο να ευχαριστηθεί στις σχέσεις της µε τον σύζυγο της και 
τα δύο της παιδιά.  Στην ηλικία των τριάντα ετών η Λίζα έχει έλ-
κος στοµάχου και σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου, τα οποία επη-
ρεάζονται αρνητικά από το άγχος κάτω από το οποίο ζει συνεχώς. 
Η Λίζα αυτή τη στιγµή εργάζεται µε κάποιο Χριστιανό σύµ-

βουλο και κάνει κάποια πρόοδο, αλλά είναι µία καθηµερινή µάχη.  
Η ζωή συµβαίνει κάθε µέρα, και µε το πέρας της κάθε µέρας κάτι 
συµβαίνει συνήθως που δεν είναι καθόλου τέλειο και η Λίζα πρέ-
πει συνειδητά να αποφασίσει ότι δεν θα το αφήσει να την εκνευρί-
σει.  Θέλει να ελευθερωθεί από την τυραννία της τελειοµανίας, 
αλλά θα πάρει χρόνο για να ανανεωθεί το µυαλό της σ’ αυτό τον 
τοµέα.  Η Λίζα θα πρέπει να µάθει να ενεργεί σύµφωνα µε τον Λό-
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γο του Θεού, πιστεύοντας αυτό που λέει, και όχι να ενεργεί συναι-
σθηµατικά σε καταστάσεις βασισµένη στην ανάµνηση των απαιτη-
τικών προσδοκιών της µητέρας της. 
Ο Ιησούς είναι ο µόνος ο οποίος ποτέ µπόρεσε να ικανοποιήσει 

όλες τις απαιτήσεις του νόµου τέλεια, και το έκανε για χάρη δική 
µας ώστε εµείς να ελευθερωθούµε.  Παρόλο που µπορούµε να έ-
χουµε µία τέλεια νοοτροπία καρδιάς προς τον Θεό και να επιθυ-
µούµε την τελειότητα, θα φανερώσουµε αρκετές ατέλειες όσο 
ζούµε σ’ αυτή τη φυσική σάρκα και αίµα και έχουµε ψυχές που 
επηρεάζονται από όλα αυτά που συµβαίνουν γύρω µας.  Με την 
µελέτη του Λόγου του Θεού και ξοδεύοντας χρόνο µαζί Του, µε-
γαλώνουµε προς το σηµείο εκείνο της τελειότητας, αλλά πρέπει να 
µάθουµε να είµαστε γεµάτοι χαρά καθώς βρισκόµαστε στο δρόµο 
πηγαίνοντας εκεί που κατευθυνόµαστε. 
Η ζωή είναι το ταξίδι, όχι ο προορισµός. 
Η δύναµη του Θεού τελειοποιείται στις αδυναµίες µας.  Μπο-

ρούµε να είµαστε δυνατοί, αλλά µόνο µέσα σ’ Εκείνον.  Δεν µας 
ωφελεί καθόλου να είµαστε θυµωµένοι µε τον εαυτό µας, επειδή 
δεν µπορούµε να είµαστε τέλειοι όλη την ώρα.  Έχω µάθει να κά-
νω το καλύτερο που µπορώ και να αφήνω τον Θεό να κάνει τα υ-
πόλοιπα! 

Ανεκπλήρωτες Ανάγκες  

Όλοι µας έχουµε σοβαρές ανάγκες, και δεν είναι λάθος να προσ-
δοκούµε εκείνους µε τους οποίους έχουµε σχέση να εκπληρώνουν 
µερικές από αυτές τις ανάγκες.  Όµως, πρέπει να είµαστε βέβαιοι 
ότι κοιτάζουµε πρώτα στον Θεό και εµπιστευόµαστε Εκείνον να 
εργαστεί µέσα από τους άλλους.  Οι περισσότεροι άνθρωποι έλκο-
νται προς ανθρώπους που είναι αντίθετοι από αυτούς.  Ο Θεός 
σχεδίασε για όλους µας να είµαστε διαφορετικοί ώστε να έχουµε 
ανάγκη ο ένας τον άλλον.  Κανένας άνθρωπος δεν τα έχει όλα, αλ-
λά ο καθένας από µας έχει ένα κοµµάτι από ότι χρειάζεται για να 
διατηρούµε µια υγιή ισορροπία στη ζωή.  Εγώ είµαι πολύ επιθετι-
κή και ο σύζυγος µου είναι περισσότερο χαλαρός.  Για πολλά χρό-
νια αυτό ήταν µια πηγή καβγάδων µεταξύ µας, αλλά τώρα διακρί-
νουµε ότι συχνά τον εξωθώ να κάνει κάτι, και εκείνος µε καλµάρει 
έτσι ώστε να µη φέροµαι ασυναίσθητα.  Μαζί είµαστε σωστά ι-
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σορροπηµένοι.  Μπορεί να βρίσκεσαι σε µία παρόµοια κατάσταση, 
αλλά εάν δεν την δεις από την σωστή γωνία, θα σπαταλήσεις όλη 
σου τη ζωή προσπαθώντας να εξαναγκάσεις κάποιον να σου δώσει 
κάτι που ούτε καν καταλαβαίνει ότι χρειάζεσαι απλά επειδή είναι 
διαφορετικός από σένα. 
Πιστεύω ότι ο Θεός θα εκπληρώσει όλες τις σοβαρές µας ανά-

γκες, αλλά το κάνει µέσα από εκείνον που Εκείνος επιλέγει.  Σπα-
τάλησα πολύ χρόνο θυµωµένη µε τον Νταίηβ επειδή δεν µε κατα-
λάβαινε, ή επειδή δεν ήθελε να σπαταλήσει µαζί µου ώρες µιλώ-
ντας για τα προβλήµατα µας.  Το σχέδιο του ήταν απλό: ήθελε ν’ 
αναγνωρίσει το πρόβληµα, να κάνει αυτό που µπορούσε να κάνει, 
και µετά να ρίξει την φροντίδα στον Θεό (Α’ Πέτρου 5:7).  Από 
την άλλη µεριά, εγώ ήθελα να υπολογίσω τι θα έπρεπε να κάνουµε.  
Ο Νταίηβ βέβαια είχε δίκιο, αλλά εγώ όχι µόνο είχα µια διαφορε-
τική προσωπικότητα από εκείνον, ήµουν επίσης και λιγότερο ώρι-
µη στον τοµέα της εµπιστοσύνης στον Θεό. 
Με το πέρασµα των χρόνων έµαθα να µην κρατάω κάποιο νοη-

τικό αρχείο εκείνων που θεωρούσα ότι ήταν ανεκπλήρωτες ανά-
γκες που σταδιακά θα γινόντουσαν ρίζες θυµού στη ζωή µου, αλλά 
να εµπιστεύοµαι τον Θεό µε κάθε ανάγκη που είχα.  Ξέρω ότι ο 
Νταίηβ µε αγαπάει και ότι επιθυµεί να εκπληρώσει τις ανάγκες 
µου, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τις βλέπει πάντοτε ή δεν γνωρί-
ζει τι να κάνει επειδή αυτό το κοµµάτι δεν είναι µέρος της κατα-
σκευής του από τον Θεό.  Έχω µάθει να βλέπω όλα εκείνα τα θαυ-
µάσια πράγµατα που κάνει ο Νταίηβ και όχι να εµµένω νοσηρά 
στα λίγα εκείνα που δεν κάνει. 
Μία καρδιά γεµάτη ευγνωµοσύνη για όλα αυτά που έχει είναι 

εκείνη η καρδιά που είναι περισσότερο επιτυχηµένη στο να απο-
φεύγει τον θυµό και την αγανάκτηση.  Να είσαι ευγνώµων και να 
το λες, και να αρνείσαι τον θυµό επιθετικά, επειδή αν δεν το κά-
νεις, θα σε πληγώσει περισσότερο από ότι θα πληγώσει οποιονδή-
ποτε άλλον. 

Η Ανάγκη για Διόρθωση 

Σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια του γάµου µας, στην πραγµατικότητα 
είχα ανάγκη από τον Νταίηβ να µε διορθώνει, ακόµα και αν στην 
αρχή δεν µου άρεσε.  Το έκανε επειδή µε αγαπούσε και ήθελε η 
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σχέση µας να είναι υγιής.  Η Βίβλος µας λέει ότι ένας αληθινός 
φίλος θα µας πληγώσει µε πληγές διόρθωσης όταν τις έχουµε ανά-
γκη.  Συχνά είναι πιο εύκολο για µας απλά να αγνοήσουµε την λά-
θος συµπεριφορά επειδή δεν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε όλη τη 
δραµατική κατάσταση που ακολουθεί όταν φέρνουµε τελικά διόρ-
θωση, αλλά το γνήσιο ενδιαφέρον για τον άλλο δεν θα µας επιτρέ-
ψει να το κάνουµε αυτό. 
Τα παιδιά όχι µόνο έχουν ανάγκη από αγάπη και τρυφερότητα, 

χρειάζονται διόρθωση.  Εάν ένα παιδί δεν διορθωθεί, γίνεται ατί-
θασο και γεµάτο αυθάδεια.  Ένα µεγάλο ποσοστό ανδρών και γυ-
ναικών στην φυλακή οµολογούν ότι οι γονείς τους δεν τους διόρ-
θωσαν ποτέ όπως έπρεπε.  Η κόρη µου η Σάντρα και ο σύζυγος της 
ο Στήβ έχουν δύο δίδυµα κοριτσάκια που είναι τώρα οκτώ ετών.  
Ο Στήβ και η Σάντρα είναι πολύ καλοί γονείς και δείχνουν πολύ 
αγάπη σ’ αυτά, αλλά επίσης είναι αυστηροί στη διόρθωση τους.  
Μόνο για να σας δείξω πως ανταποκρίνονται τα παιδιά σε µία σω-
στή ισορροπία αγάπης και διόρθωσης, θα ήθελα να µοιραστώ µαζί 
σας ένα σηµείωµα που έγραψε η εγγονή µου η Αντζέλ στη µαµά 
της ενώ περνούσε το βράδυ µόνη της στο δωµάτιο της έχοντας λά-
βει διόρθωση επειδή είπε ψέµατα. 

«Αγαπητή Μαµά, σ’ αγαπώ πάρα πολύ, νοιάζοµαι για σένα και θέ-
λω να ξέρεις ότι σ’ αγαπώ, πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ.» 

Η Αντζέλ γνώριζε ότι το να λάβει διόρθωση ήταν το σωστό που 
έπρεπε να γίνει σ’ εκείνη και ότι ήταν µία πράξη αγάπης από τους 
γονείς της.  Έγραψε ένα παρόµοιο σηµείωµα και στον µπαµπά της. 
Ο Λόγος του Θεού µας λέει ότι Εκείνος παιδεύει (διορθώνει) 

εκείνους που αγαπά (Εβραίους 12:6).  Εκείνος είναι το παράδειγµα 
που θέλει ν’ ακολουθήσουµε µε τα παιδιά µας.  Δώσε στα παιδιά 
σου πολύ αγάπη, άφθονη συγχώρεση, και αντιµετώπιση και διόρ-
θωση την ώρα που πρέπει. 
Πολλές ρίζες θυµού αιχµαλωτίζουν τη ζωή µας, και ίσως η ρίζα 

του δικού σου θυµού να µην έχει αναφερθεί εδώ.  Ζήτησε από τον 
Θεό να σου δείξει γιατί είσαι θυµωµένος.  Όταν θυµώνεις, µη σκέ-
φτεσαι µόνο τι ήταν αυτό που διέγειρε αυτό το θυµό, αλλά δες αν 
θυµάσαι άλλες στιγµές στη ζωή σου που ένιωσες κάτι παρόµοιο.  
Υπάρχει κάποια οµοιότητα στη περίπτωση; 
Παρόλο που η κατανόηση της ρίζας ενός προβλήµατος δεν λύ-
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νει από µόνη της το πρόβληµα, µπορεί να φέρει διορατικότητα και 
κατανόηση, πράγµα το οποίο είναι ένα µεγάλο πρώτο βήµα προς 
τη θεραπεία. 
Έχουµε πολλές ανάγκες στη ζωή µας, και όταν αυτές οι ανάγκες 

µένουν ανεκπλήρωτες µπορούν να προξενήσουν θυµό, αλλά η α-
λήθεια θα µας ελευθερώσει.  Απλά κατανοώντας από που προέρχε-
ται ο θυµός, είναι αρκετή αλήθεια για να ξεκινήσει η διαδικασία 
της θεραπείας. 

 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

4 

Οι!Ρίζες!της!Ζηλοτυπίας!

Ο θυµός είναι σκληρός και η οργή οξεία· αλλά τις δύνα-
ται να σταθή έµπροσθεν της ζηλοτυπίας; 
 Παροιµίες 27:4 
 

Η ζηλοτυπία είναι ένα φοβερό πράγµα.  Συχνά το ονοµάζουν «το 
τέρας µε τα πράσινα µάτια», και είναι πράγµατι, επειδή καταβρο-
χθίζει τη ζωή εκείνου που του επιτρέπει να κατοικεί στην καρδιά 
του.  Σύµφωνα µε το εδάφιο στις Παροιµίες 27:4 είναι χειρότερο 
από την οργή και τον θυµό.  Η ζηλοτυπία είναι ένα τόσο τεράστιο 
πρόβληµα που νιώθω ότι αξίζει να του αφιερώσω ένα ολόκληρο 
κεφάλαιο. 

*    *    * 

Η Τζέννιφερ ξόδεψε τη ζωή της συγκρίνοντας τον εαυτό της µε 
την αδελφή της Ζάκ, ήταν δίδυµες αλλά δεν έµοιαζαν.  Η Ζάκ γεν-
νήθηκε πρώτη και είχε µια εξωστρεφή προσωπικότητα που ξεχεί-
λιζε από χαρά, ενώ η Τζέννιφερ ήταν ντροπαλή και ήσυχη.  Αντί 
να ανακαλύψει και να αναπτύξει τις ικανότητες της, η Τζέννιφερ 
υιοθέτησε ένα τεµπέλικο κουσούρι, ζήλευε όλα όσα µπορούσε να 
κάνει η αδελφή της.  Λέω ότι η ζηλοτυπία είναι τεµπελιά επειδή 
δεν απαιτείται καµία προσπάθεια, απλά κάθεσαι και νιώθεις στε-
ναχώρια για τον εαυτό σου και χολώνεσαι µε τους άλλους που 
φαίνεται ότι έχουν αυτό που θα ήθελες εσύ.  Ναι, η Ζάκ ήταν τα-
λαντούχα σε πολλά πράγµατα, αλλά στην κυριολεξία το ίδιο ήταν 
και η Τζέννιφερ, όµως, η πικρία της προς την αδελφή της, την ε-
µπόδιζε να δει τα δικά της ταλέντα.  Καθώς περνούσαν τα χρόνια, 
αυτό που θα µπορούσε να γίνει και θα έπρεπε να γίνει, µία στενή, 
σχέση αγάπης ανάµεσα στις αδελφές µετατράπηκε σε ένα ανταγω-
νισµό από την µεριά της Τζέννιφερ.  Η ζηλοτυπία  που ήταν πά-
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ντοτε παρούσα στην καρδιά της Τζέννιφερ έριχνε µία µαύρη σκιά 
πάνω στα εφηβικά της χρόνια.  Η Ζάκ ήταν τόσο ευτυχισµένη και 
γεµάτη ζωή που ούτε καν πρόσεξε την πικρία στην συµπεριφορά 
της αδελφής της, και αυτό εξόργισε την Τζέννιφερ ακόµα περισσό-
τερο.  Ήθελε η αδελφή της να προσέξει πόσο δυστυχισµένη ήταν, 
και ακόµα περισσότερο, ήθελε και εκείνη να είναι δυστυχισµένη, 
επίσης. 
Όταν µεγάλωσαν και ενηλικιώθηκαν και είχαν κάνει δικά τους 

παιδιά, η Ζάκ κατάλαβε ότι υπήρχε πρόβληµα, αλλά όσο σκληρά 
και να προσπάθησε ώστε να αναπτύξει µία στενή σχέση µε τη 
Τζέννιφερ, δεν τα κατάφερε ποτέ.  Κοινωνικά φερόταν ευγενικά η 
µια στην άλλη, αλλά το χάσµα ήταν πάντοτε εκεί.  Αυτός ο ανεκ-
δήλωτος θυµός ήταν φανερός σε όλους, και ολόκληρη η οικογέ-
νεια υπέφερε από την ανασφάλεια και τη ζηλοτυπία ενός κορι-
τσιού. 
Πως άραγε αρχίζει ένας τέτοιος φαύλος κύκλος στις ζωές των 

ανθρώπων;  Ο Σατανάς καραδοκεί πάντοτε προσπαθώντας να βρει 
κάποιο τρόπο για να φέρει µάχη ανάµεσα στους ανθρώπους, ιδιαί-
τερα τα µέλη µιας οικογένειας.  Ίσως οι γονείς της Τζέννιφερ να 
είχαν επαινέσει τη Ζάκ για κάτι που έκανε καλά την ίδια µέρα που 
είχαν διορθώσει τη Τζέννιφερ για κάποια κακή επιλογή της και ο 
Σατανάς χρησιµοποίησε την κατάσταση για να σπείρει ένα σπόρο 
αµφιβολίας για τον εαυτό της και πικρία.  Μπορεί να υπάρχουν 
χιλιάδες διαφορετικά σενάρια, αλλά το αποτέλεσµα είναι πάντοτε 
το ίδιο.  Όταν ζούµε σε µάχη ριζωµένοι στη ζηλοτυπία, στερούµα-
στε την ειρήνη, τη χαρά και την άφθονη ζωή που επιθυµεί ο Θεός 
να έχουµε. 
Η δέκατη εντολή που ο Θεός έδωσε στον Μωυσή για να φέρει 

στους ανθρώπους είναι «Μη επιθυµήσης την οικίαν του πλησίον 
σου· µη επιθυµήσης την γυναίκα του πλησίον σου· µηδέ τον δού-
λον αυτού· µηδέ την δούλην αυτού, µηδέ τον βουν αυτού, µηδέ 
τον όνον αυτού, µηδέ παν ό,τι είναι του πλησίον σου.» (Έξοδος 
20:17).  Η εντολή αυτή σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να φθονούµε ή 
να ζηλεύουµε οτιδήποτε έχει κάποιος άλλος.  Η ζηλοτυπία είναι 
αµαρτία της καρδιάς.  Είναι µία νοοτροπία που θρέφει τη µάχη, και 
φέρνει διαίρεση.  Ο Θεός θέλει να είµαστε χαρούµενοι για τις ευ-
λογίες που έχουν οι άλλοι, και έως ότου µπορέσουµε να το κάνου-
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µε αυτό, συνήθως δεν αποκτούµε αυτά που επιθυµούµε.  Ή ακόµα 
και αν αποκτήσουµε αυτά που θέλουµε, δεν θα µπορέσουµε να εί-
µαστε ευχαριστηµένοι και αυτάρκεις µε αυτά, επειδή πάντα θα 
κοιτάζουµε κάποιον άλλο που έχει περισσότερα από µας και θα 
γινόµαστε πάλι δυστυχείς. 
Ο απόστολος Παύλος είπε ότι δεν επιθύµησε ούτε το ασήµι και 

ούτε το χρυσάφι ούτε τα ακριβά ενδύµατα κανενός (Πράξεις 
20:33).  Ήταν αρκετό για κείνον να κάνει αυτό που ο Θεός τον κά-
λεσε να κάνει και να είναι εκείνος που ο Θεός τον δηµιούργησε να 
είναι.  Η αυτάρκεια είναι ένα ευλογηµένο µέρος για να κατοικείς, 
αλλά ένα µέρος που λίγοι βρίσκουν και καταφέρνουν να παραµεί-
νουν εκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  Ο Παύλος ήξερε ένα µυ-
στικό.  Ήξερε ότι βρίσκεται µέσα στο θέληµα του Θεού και ότι ο 
Θεός θα  προµηθεύσει ότι ήταν σωστό για κείνον στη σωστή ώρα.  
Δεν ήταν άνθρωπος παθητικός χωρίς επιθυµίες, αλλά ήταν ένας 
άνθρωπος πίστης που είχε πλήρη εµπιστοσύνη στην καλοσύνη και 
τη σοφία του Θεού. 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ένας ακόµα άνθρωπος του Θεού ο 

οποίος προφανώς δεν είχε ζηλοτυπία.  Η Βίβλος µας λέει στο Ιω-
άννης 3:25-27 ότι έγινε µία διαµάχη ανάµεσα στους µαθητές του 
Ιωάννη και του Ιησού όσον αφορά το δόγµα του εξαγνισµού.  Ο 
Ιωάννης βάπτιζε ανθρώπους και τώρα είχαν έρθει και οι µαθητές 
του Ιησού και βάπτιζαν επίσης, και οι άνθρωποι µαζεύονταν στον 
Ιησού.  Βλέπουµε εδώ τη ρίζα της ζηλοτυπίας να δηµιουργεί θυµό 
και διαµάχη.  Όταν η αναφορά ήρθε στον Ιωάννη, εκείνος είπε, 
«Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαµβάνη ουδέν, (να έχει οποιαδήποτε 
απαίτηση, δεν µπορεί να πάρει τίποτα από µόνος του) εάν δεν ήναι 
δεδοµένον εις αυτόν εκ του ουρανού. (Ένας άνθρωπος θα πρέπει 
να αρκείται να λαµβάνει το δώρο που του δίνεται από τον ουρανό, 
δεν υπάρχει άλλη πηγή.)» 
Όταν πάλευα στην δική µου ζωή µε την ζηλοτυπία και θύµωνα 

επειδή δεν είχα πάντα αυτά που είχαν οι άλλοι, αυτά τα εδάφια µε 
βοήθησαν πραγµατικά.  Άρχισα να καταλαβαίνω ότι αν εµπιστευ-
όµουν τον Θεό, τότε θα έπρεπε να εµπιστευτώ ότι αυτά που µου 
έδωσε ήταν αυτά που έπρεπε να έχω και ότι ήταν µεγάλο λάθος να 
ζηλεύω εκείνα που ο Θεός είχε δώσει σε κάποιον άλλον. 
Ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από ότι γνωρίζουµε εµείς τον εαυτό 
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µας, και µπορούµε να απολαύσουµε την αυτάρκεια εάν εµπιστευό-
µαστε ότι στην καλοσύνη Του δεν θα µας αποστερήσει κανένα κα-
λό πράγµα στη σωστή ώρα. 
Ο απόστολος Ιάκωβος µας λέει ότι η µάχη (διχόνοιες, έριδες) 

και οι συγκρούσεις (τσακωµοί και καβγάδες) έχουν τη ρίζα τους 
στις επιθυµίες που έχουµε και ότι πολεµούν µέσα στα µέλη του 
σώµατος µας.  Ζηλεύουµε και επιθυµούµε αυτά που έχουν οι άλ-
λοι, και οι επιθυµίες µας δεν εκπληρώνονται.  Τότε αρχίζουµε να 
µισούµε, πράγµα το οποίο ισούται µε φόνο όσον αφορά την καρδιά 
µας.  Ο Ιάκωβος διατυπώνει ότι οι άνθρωποι φλέγονται από φθόνο 
και θυµό και δεν µπορούν να αποκτήσουν την ικανοποίηση και την 
ευχαρίστηση και την ευτυχία που αποζητούν.  Τότε ο Ιάκωβος λέει 
κάτι που έγινε ένα βασικό εδάφιο στη δική µου ζωή: 

«...δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε·» 
 Ιάκωβος 4:2β 

Αυτές οι λίγες λέξεις µε ελευθέρωσαν από τη σύγχυση ότι δεν 
είχα αυτά που ήθελα και από το να ζηλεύω άλλους επειδή τα είχαν.  
Είδα ξεκάθαρα ότι αν ήθελα κάτι, έπρεπε να το ζητήσω από τον 
Θεό και να εµπιστευτώ ότι αν ήταν το σωστό πράγµα για µένα, θα 
µου το δώσει την ώρα που Εκείνος κρίνει.  Με το Θεό, υπάρχει 
άφθονη προµήθεια.  Μπορεί να µη µας δίνει πάντα αυτά που έχει 
κάποιος άλλος, αλλά θα προµηθεύσει πάντοτε άφθονα για µας εάν 
εµπιστευθούµε Εκείνον και την χρονική Του επιλογή στη ζωή µας. 
Έµαθα ακόµα ότι αν ο Θεός δεν µου έδινε αυτά που ζητούσα, 

δεν ήταν επειδή κατακρατούσε κάτι από µένα, αλλά γιατί είχε κάτι 
καλύτερο στο µυαλό Του και ότι θα έπρεπε να είµαι υποµονετική 
για να το λάβω.  Πριν να καταλάβω το εδάφιο «...δεν έχετε, επειδή 
δεν ζητείτε,» η καρδιά µου ήταν γεµάτη µάχη επειδή λειτουργούσα 
στα έργα της σάρκας και προσπαθούσα να κάνω να δουλέψουν τα 
δικά µου σχέδια και ιδέες.  Αποφάσιζα τι ήταν αυτό που ήθελα και 
φερόµουν σαν να ήταν ο Θεός υποχρεωµένος να µου το δώσει.  
Είχα µία ανώριµη και εγωιστική νοοτροπία.  Η ζηλοτυπία είναι 
πράγµατι απάνθρωπη. 

Μίσος Που Μετατράπηκε σε Βια 

Ο βασιλιάς Σαούλ ήταν τόσο θυµωµένος που προσπάθησε επανει-
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ληµµένως να σκοτώσει τον Δαβίδ, και ο θυµός του ήταν αποτέλε-
σµα της ζήλιας που ήταν ριζωµένη στο φόβο µην τυχόν του πάρει 
ο Δαβίδ τη θέση του (Α’ Σαµουήλ 18:6-12).  Ο Σαούλ ήταν τόσο 
εκτός εαυτού που µία φορά έριξε το δόρυ του εναντίον του γιου 
του Ιωνάθαν επειδή εκείνος και ο Δαβίδ ήταν φίλοι (Α’ Σαµουήλ 
20:30-34).  Μπορούµε αµέσως να δούµε ότι ο θυµός του και η ζη-
λοτυπία του µετατράπηκε σε µανία που τον έκανε βίαιο. 
Υπάρχουν πολλά βιβλικά παραδείγµατα, αλλά δεν θέλουµε να 

διαβάσουµε τις ιστορίες της ζωής άλλων ανθρώπων και να αγνοή-
σουµε το πρόβληµα στη δική µας.  Ζηλεύεις κάποιον;  Αισθάνεσαι 
να θυµώνεις όταν κάποιος άλλος τα καταφέρνει καλύτερα από σέ-
να στα αθλήµατα, στις επιχειρήσεις, ή σε οποιοδήποτε άλλο τοµέα 
της ζωής σου;  Πολύ συχνά βλέπουµε το θυµό να σηκώνει το α-
παίσιο κεφάλι του κατά τη διάρκεια των αθλητικών αγωνισµάτων.  
Όλοι θέλουµε να νικήσουµε, αλλά όταν θέλουµε να νικήσουµε τό-
σο πολύ ώστε να θυµώνουµε µε εκείνους που τα καταφέρνουν κα-
λύτερα από εµάς, τότε έχουµε λάθος.  Θυµάµαι όταν έπαιζα βόλεϊ 
σε ένα αθλητικό όµιλο της εκκλησίας και παρακολουθούσα τους 
Χριστιανούς να φέρονται µε ασεβή τρόπο εξαιτίας του συναγωνι-
σµού.  Αυτό το τέρας της ζήλιας µε τα πράσινα µάτια τους κυνη-
γάει όλους, έτσι πρέπει να είµαστε προσεκτικοί. 
Αν διαπιστώσεις ότι ζηλεύεις κάποιον για οποιοδήποτε λόγο, θα 

κάνεις µεγάλη χάρη στον εαυτό σου αν το ξεπεράσεις, επειδή το να 
ζηλεύεις δεν θα σου προσφέρει τίποτα άλλο παρά µόνο δυστυχία.  
Ο Θεός έχει ένα µοναδικό και ιδιαίτερο σχέδιο για τον καθένα από 
εµάς.  Είµαστε όλοι διαφορετικοί, αλλά εξ ίσου πολύτιµοι, και 
γνωρίζοντας αυτό το πράγµα µας βοηθάει να είµαστε ικανοποιη-
µένοι και ευχαριστηµένοι µε το ποιοι είµαστε και τι έχουµε. 

Διαφορετικό Αλλά Όχι Λιγότερο 

Όλες οι συγκρίσεις και οι διαγωνισµοί στην κοινωνία µας είναι 
ολέθριες και η ριζική αιτία που προξενεί πολύ θυµό και διαίρεση.  
Μόνο και µόνο επειδή είµαστε διαφορετικοί από άλλους ανθρώ-
πους, αυτό δεν σηµαίνει ότι είµαστε υποδεέστεροι – ή καλύτεροι – 
από εκείνους.  Το κάθε τι είναι πολύτιµο µε το δικό του τρόπο.  Τα 
χέρια µου είναι πολύ διαφορετικά από τα πόδια µου, όµως δεν ζη-
λεύουν το ένα το άλλο.  Εργάζονται σε αρµονία µε ένα θαυµαστό 
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τρόπο, το κάθε ένα λειτουργώντας όπως ο Θεός το σχεδίασε.  Ο 
Θεός θέλει να κάνουµε το ίδιο πράγµα.  Θέλει να δούµε την προ-
σωπική µας οµορφιά και αξία και να µην αισθανόµαστε ποτέ κα-
τώτεροι επειδή είµαστε διαφορετικοί από κάποιον άλλο.  Άκουσα 
κάποιον κήρυκα να το θέτει µε τον έξης τρόπο: «Πρέπει να µά-
θουµε να είµαστε άνετοι κατοικώντας µέσα στο δικό µας δέρµα.» 
Ο θυµός αντανακλά συναισθήµατα κατωτερότητας.  Πρέπει να 

φερόµαστε στους άλλους ανθρώπους σαν ίσοι προς ίσους, χωρίς 
να έχουµε την ανάγκη να νιώθουµε καλύτεροι από αυτούς για να 
µη νιώθουµε ποτέ κατώτεροι.  Ο Ιησούς είναι ο µέγας αντισταθµι-
στής!  Μέσα σ’ Εκείνον είµαστε όλοι ίσοι.  Εκείνος είπε ότι δεν 
υπάρχει άρσεν και θήλυ, Ιουδαίος και Έλληνας, δούλος ή ελεύθε-
ρος, αλλά είµαστε όλοι ένα εν Αυτώ (Γαλάτες 3:28).  Η αξία µας 
δεν είναι στο τι µπορούµε να κάνουµε, αλλά στο ποιοι είµαστε και 
σε Ποιόν ανήκουµε.  Ανήκουµε στον Θεό, και η εµφάνιση µας, τα 
ταλέντα µας και οι άλλες µας ικανότητες έρχονται από Εκείνον.  
Ένας κοντός άνθρωπος δεν µπορεί να ψηλώσει ούτε ένα πόντο µε 
το να ανησυχεί και να ζηλεύει κάποιον που είναι ψηλότερος από 
εκείνον.  Εκείνο που µπορεί να κάνει είναι να προσπαθήσει να γί-
νει ότι καλύτερο µπορεί στη ζωή του και να µην συγκρίνει ποτέ 
τον εαυτό του µε τους άλλους. 
Ο Ζακχαίος ήταν ένας άνθρωπος που ήταν κοντός στο ανάστη-

µα.  Όταν άκουσε ότι θα περνούσε ο Ιησούς από την πόλη του, ή-
θελε πάρα πολύ να Τον δει, αλλά ήξερε ότι δεν θα µπορούσε να δει 
τίποτα πάνω από το πλήθος επειδή ήταν κοντός.  Ο Ζακχαίος θα 
µπορούσε να πέσει σε κατάθλιψη εξαιτίας του ύψους του.  Θα 
µπορούσε ακόµα να το θεωρήσει σαν αναπηρία και να γλιστρήσει 
σε αυτό-λύπηση και παθητικότητα.  Αλλά ο Ζακχαίος δεν έκανε 
τίποτα από όλα αυτά.  Αντί γι' αυτό έτρεξε µπροστά από το πλήθος 
και σκαρφάλωσε ένα δέντρο έτσι ώστε να µπορεί να δει ξεκάθαρα.  
Καθώς περνούσε ο Ιησούς, είδε τον Ζακχαίο πάνω στο δέντρο και 
του είπε να κατέβει επειδή θα ερχόταν στο σπίτι του για φαγητό 
(Λουκάς 19:1-6).  Αυτή είναι µια από τις αγαπηµένες µου ιστορίες 
στη Βίβλο επειδή βλέπω τη καλή νοοτροπία του Ζακχαίου να ευα-
ρεστεί τον Ιησού.  Του άρεσε τόσο πολύ που πέρασε ιδιαίτερο 
χρόνο του µαζί του.  Ο Ζακχαίος θα µπορούσε να έχει χάσει όλο το 
γεγονός εάν προτιµούσε να θυµώσει επειδή ήταν κοντός στο ύψος. 
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Εάν είσαι θυµωµένος αυτή τη στιγµή για όλα όσα δεν είσαι και 
θα ήθελες να είσαι, θα ήθελα να σου προτείνω να µάθεις το µάθη-
µα σου από τον Ζακχαίο.  Κάνε ότι καλύτερο µπορείς µε αυτά που 
διαθέτεις, και ο Θεός θα συµπληρώσει πάντα τη διαφορά και θα σε 
προάγει στη ζωή σου.  Κατάλαβε ότι ο Θεός σε δηµιούργησε προ-
σεκτικά µε τα ίδια Του τα χέρια µέσα στην κοιλιά της µητέρας 
σου, και δεν κάνει λάθη.  Κάθε τι που έχει φτιάξει ο Θεός είναι 
καλό, και αυτό συµπεριλαµβάνει κι εσένα. 
Θα σου πρότεινα να πάρεις λίγο χρόνο και να φτιάξεις ένα κα-

τάλογο από όλα εκείνα που δεν σου αρέσουν στην φυσική σου κα-
τάσταση ή τις ικανότητες σου.  Αφού το κάνεις αυτό, ζήτησε από 
τον Θεό να σε συγχωρήσει που δεν σου αρέσει αυτό που Εκείνος 
επέλεξε για σένα, σκίσε τον κατάλογο, πέταξε τον, και ζήτησε από 
τον Θεό να σε βοηθήσει να είσαι πλήρως και απολύτως ο εαυτός 
σου. 
Έως ότου να διδαχθώ σωστά, ήθελα η φωνή µου να είναι πιο 

µαλακιά, τα πόδια µου να είναι λεπτότερα, και τα µαλλιά µου πιο 
πλούσια.  Όταν έβλεπα γυναίκες που είχαν αυτά που ήθελα, µπο-
ρούσα να νιώσω τον εαυτό µου να τις απορρίπτει από τη ζωή µου.  
Όταν ζηλεύουµε κάποιο άλλο άτοµο αυτό µας εµποδίζει να τους 
απολαύσουµε.  Δυσφορούσα µε αυτές τις γυναίκες που είχαν αυτά 
που ήθελα, και ένιωθα κατώτερη προς αυτές.  Η αλήθεια είναι ότι 
είναι πιθανόν ότι κι εκείνες είχαν πράγµατα που δεν τους άρεσαν 
πάνω στον εαυτό τους, και µπορεί να ζήλευαν κάτι που το είχα εγώ 
και δεν το είχαν εκείνες. 
Η ζηλοτυπία είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο Σα-

τανάς για να φέρει διαίρεση ανάµεσα στους ανθρώπους, και είναι 
ένα απόλυτο χάσιµο χρόνου από την µεριά µας επειδή δεν κάνει 
κανένα καλό και σίγουρα δεν µας βοηθάει να αποκτήσουµε αυτό 
που νοµίζουµε ότι θέλουµε. 
Ένας από τους λόγους που γράφω αυτό το βιβλίο είναι για να σε 

βοηθήσω να πάρεις την απόφαση να σταµατήσεις να χάνεις το 
χρόνο σου κάνοντας πράγµατα που δεν παράγουν κανένα καρπό.  
Κάνουµε στην πραγµατικότητα χάρη στον εαυτό µας όταν αρνού-
µαστε να ζηλεύουµε τους άλλους και απλά εµπιστευόµαστε την 
αγάπη του Θεού για µας. 

*    *    * 
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Η ιστορία του Ιωσήφ στη Βίβλο είναι µία ιστορία εκπληκτικού 
θριάµβου.  Ο Ιωσήφ ήταν ο µικρός στην οικογένεια και ο αγαπη-
µένος του πατέρα του.  Δεν νοµίζω ότι ο πατέρας του τον αγαπού-
σε περισσότερο από τα αδέλφια του, απλά τον αγαπούσε διαφορε-
τικά.  Ο Ιωσήφ ήταν το µωρό και τα µωρά συνήθως απολαµβάνουν 
λίγη παραπάνω προσοχή σε κάθε οικογένεια.  Τα αδέλφια του ζή-
λευαν, και η ζήλια τους θύµωσε τόσο ώστε να πουλήσουν τον Ιω-
σήφ σε εµπόρους σκλάβων και µετά να πουν στον πατέρα τους ότι 
ο Ιωσήφ είχε σκοτωθεί από κάποιο άγριο θηρίο.  Ο Ιωσήφ πέρασε 
πολλά χρόνια σε πολύ δυσµενείς περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων δεκατριών χρόνων στη φυλακή για ένα έγκληµα που δεν έκα-
νε.  Αλλά επειδή είχε καλή νοοτροπία, λάµβανε συνέχεια προαγω-
γές σε οποιοδήποτε έργο του ανέθεταν.  Ο Θεός πάντα µας προάγει 
στη ζωή εάν Τον εµπιστευόµαστε και δεν αφήνουµε τα συναισθή-
µατα όπως ο φόβος, η κατωτερότητα, ο θυµός, και η ζηλοτυπία να 
µας κυβερνήσουν.  Ο Ιωσήφ θα µπορούσε να είχε ανταποκριθεί 
στον θυµό των αδελφών του θυµώνοντας και ο ίδιος.  Θα µπορού-
σε να είχε αφήσει αυτό το θυµό να τον πικράνει και θα µπορούσε 
να έχει καταστρέψει τη ζωή του, αλλά δεν επέτρεψε στην κακή 
απόφαση των αδελφών του να τον κυβερνήσει. 
Μήπως αφήνεις µια κακή απόφαση που πήρε κάποιος άλλος να 

σε κρατάει θυµωµένο;  Εάν ναι, τότε κάνεις ανοησία επειδή έχεις 
µια διαφορετική επιλογή.  Μπορείς να κάνεις χάρη στον εαυτό σου 
και να προσπεράσεις αυτό που σου έκαναν.  Δεν µπορούµε πάντα 
ν’ αλλάξουµε αυτό που κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν είναι απαραίτη-
το να αφήσουµε τις δικές τους επιλογές να κυβερνάνε τη δική µας 
συµπεριφορά.  Ο Θεός έχει δώσει στον καθένα από εµάς ελεύθερη 
βούληση.  Μπορούµε να επιλέξουµε ζωή ή θάνατο σε κάθε περί-
σταση.  Ελεύθερη βούληση σηµαίνει επίσης ότι έχουµε ευθύνη, 
έτσι λοιπόν στην πραγµατικότητα εάν είµαι δυστυχισµένη είναι 
δικό µου το λάθος επειδή µπορώ να επιλέξω να µην είµαι. 
Εάν διαβάσουµε ολόκληρη την ιστορία του Ιωσήφ στη Βίβλο 

µαθαίνουµε ότι κάποια στιγµή η οικογένεια του ήρθε σ’ εκείνον 
αρκετά µετανοηµένη για το πως του είχαν φερθεί και εκείνος ευγε-
νικά τους βοήθησε σε µία δύσκολη περίοδο πείνας.  Όχι µόνο ο 
Ιωσήφ αρνήθηκε να οργιστεί και να πικραθεί, αλλά ήταν γρήγορος 
στο να συγχώρηση τ’ αδέλφια του που είχαν κάνει ένα εξαιρετικά 
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βάναυσο πράγµα σ’ εκείνον.  Εκείνος που συγχωρεί είναι πάντοτε 
µεγαλύτερος από εκείνον που ζηλεύει και θυµώνει.  Μόνο οι µι-
κρόµυαλοι άνθρωποι αφήνουν τη ζήλια και το θυµό να αποφασίσει 
τον προορισµό τους. 

Ο Ιησούς Είναι ο Θεραπευτής Μας 

Μαθαίνουµε από τις Γραφές ότι ο Ιησούς ήρθε για να θεραπεύσει, 
αλλά η θεραπεία Του δεν ερχόταν πάντοτε µε θαυµατουργικούς 
τρόπους.  Η θεραπεία συχνά έρχεται ακολουθώντας τη συνταγή 
του Θεραπευτή για µία υγιή ζωή.  Με άλλα λόγια, εάν κάνουµε 
αυτό που µας έχει διδάξει ο Ιησούς, όχι µόνο θα έχουµε περισσό-
τερη χαρά, αλλά θα είµαστε επίσης και πιο υγιείς. 

Η υγιαίνουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός· ο δε φθόνος 
σαπρία των οστέων. 
 Παροιµίες 14:30 

Αυτό είναι που αποκαλώ ΦΟΒΕΡΟ εδάφιο.  Η ειρήνη προάγει 
την υγεία, αλλά η αναταραχή, ο φθόνος, η ζηλοτυπία και η οργή 
µπορούν να βλάψουν την υγεία.  Οι γιατροί µας λένε ότι το 80% 
όλων των συµπτωµάτων στο σώµα προκαλούνται από το άγχος και 
ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καλή υγεία εάν δεν ελαχιστοποι-
ηθεί ή αφαιρεθεί το υπερβολικό άγχος .  Ο θυµός µε κάνει να νιώ-
θω πολύ αγχώδης, και είµαι σίγουρη ότι κάνει το ίδιο πράγµα και 
σε σένα.  Η ζήλια είναι θυµός για το τι έχει κάποιος άλλος που δεν 
το έχουµε εµείς, και έχει ένα αρνητικό αποτέλεσµα στην υγεία µας. 
Κάθε είδος θυµού, χωρίς να έχει σηµασία ποια είναι η ρίζα του, 

δηµιουργεί άγχος, και το άγχος δηµιουργεί ασθένειες.  Όταν είχα 
αυτό το θέµα, που ανέφερα νωρίτερα, µε τη θεία µου, θυµάµαι ότι 
ένιωσα τελείως εξουθενωµένη µετά από δύο µέρες θυµού.  Πο-
νούσα σε διάφορα µέρη του σώµατος µου, είχα ένα πονοκέφαλο, 
και ήµουν πολύ κουρασµένη.  Ο θυµός δεν είναι στο θέληµα του 
Θεού, και τα σώµατα µας δεν λειτουργούν σωστά µε αυτόν. 
Συνάντησα στην εκκλησία µία γυναίκα που µου είπε ότι υπέφε-

ρε πολύ από αρθρίτιδα για πολλά χρόνια έως ότου µπόρεσε να 
συγχωρήσει ένα µέλος της οικογένειας της που της είχε κάνει µία 
µεγάλη αδικία.  Αµέσως µόλις συγχώρησε, ο πόνος σταδιακά µει-
ώθηκε µέσα σε λίγες µέρες και δεν επέστρεψε ποτέ.  Δεν υπαινίσ-
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σοµαι ότι αν έχεις αρθρίτιδα τότε έχεις επίσης και ασυγχωρησία.  
Δεν λέω ότι όταν έχεις πονοκέφαλο αυτό οφείλεται στη ζήλια.  
Αλλά προτείνω να ερευνήσεις την καρδιά σου και να αφήσεις να 
φύγουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήµατα πριν να ζητήσεις θε-
ραπεία από τον Θεό.  Πιστεύω ακράδαντα ότι τα αρνητικά συναι-
σθήµατα είναι η ριζική αιτία πολλών ασθενειών και ότι αφήνοντας 
τα να φύγουν µπορεί να αυξηθεί η υγεία και η ενέργεια στη ζωή 
µας. 
Ο Ιησούς είπε, «Εγώ είµαι η Οδός.»  Όταν ακολουθούµε τις ο-

δούς Του θα έχουµε την καλύτερη πιθανή ζωή.  Όταν δεν υπακού-
ουµε στις αρχές Του τότε να περιµένουµε προβλήµατα σε κάθε 
τοµέα της ζωής µας. 

Ικανοποίηση 

Κρατάω ένα ηµερολόγιο στο οποίο γράφω κάθε πρωί, και καθώς 
κοιτάζω το τι είχα γράψει εκεί τα δύο προηγούµενα χρόνια, βλέπω 
αρκετές φορές που απλά λέει, «Είµαι ικανοποιηµένη.»  Το να µπο-
ρώ να το πω αυτό σηµαίνει πολλά για µένα, επειδή σπατάλησα 
πολλά χρόνια δυσαρεστηµένη.  Πάντα υπήρχε κάτι άλλο που νόµι-
ζα ότι θα έπρεπε να έχω για να µπορέσω να είµαι απόλυτα ικανο-
ποιηµένη.  Ο απόστολος Παύλος διατύπωσε ότι είχε µάθει «να εί-
µαι αυτάρκης εις όσα έχω. (ικανοποιηµένος στο σηµείο να µην ε-
νοχλούµαι)» άσχετα µε το ποιες ήταν οι καταστάσεις (Φιλιππισί-
ους 4:11).  Πιστεύω ότι η αυτάρκεια είναι κάτι που πρέπει να µά-
θουµε επειδή κάθε άνθρωπος γεννιέται δυσαρεστηµένος.  Είναι 
στη σάρκα µας και δεν θα ησυχάσει ποτέ εκτός και αν σταµατή-
σουµε να το θρέφουµε. 
Είσαι αυτάρκης;  Εάν όχι, σε παρακαλώ να επιδιώξεις την αυ-

τάρκεια επειδή είναι ένα θαυµάσιο µέρος να κατοικείς.  Το να εί-
µαστε αυτάρκεις δεν σηµαίνει ότι δεν θέλουµε πράγµατα, αλλά 
σηµαίνει ότι είµαστε ικανοποιηµένοι µε αυτά που έχουµε έως ότου 
ο Θεός δει σκόπιµο να µας δώσει κάτι άλλο.  Ένα γονέας νιώθει 
πληγωµένος όταν το παιδί του είναι δυσαρεστηµένο και δεν έχει 
σηµασία τι έχει ήδη το παιδί.  Εµείς βλέπουµε τι κάνουµε γι' αυτά, 
αλλά εκείνα βλέπουν αυτά που έχουν οι άλλοι και δεν βλέπουν τι 
κάνουµε εµείς.  Θέλουν το πιο µοντέρνο, το καλύτερο τηλέφωνο, 
το νεότερο κοµπιούτερ, τα αθλητικά παπούτσια µε τη δηµοφιλή 
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µάρκα, και πάει λέγοντας.  Εµείς θέλουµε να είναι ευγνώµονες γι' 
αυτά που έχουν.  Δεν µας ενοχλεί να µας ζητούν πράγµατα, αλλά 
δεν θέλουµε να µας πιέζουν µε την άσχηµη νοοτροπία τους που 
δεν ικανοποιείται µε τίποτα.  Εάν εµείς νιώθουµε µε αυτό το τρόπο 
απέναντι στα παιδιά µας, πως νοµίζετε ότι ο Θεός βλέπει την δυ-
σαρέσκεια µας;  Δεν νοµίζω ότι Τον ενθαρρύνει να µας δώσει αυτά 
που εµείς νοµίζουµε ότι θέλουµε, αλλά µπορεί να Τον ενθαρρύνει 
να µας κάνει να περιµένουµε περισσότερο έως ότου µάθουµε τι 
είναι πραγµατικά σηµαντικό στη ζωή. 
Οι σκέψεις µας θρέφουν τα συναισθήµατα µας, έτσι αν νιώθεις 

δυσαρεστηµένος, ο τρόπος να το ξεπεράσεις είναι να αλλάξεις τον 
τρόπο που σκέφτεσαι.  Σκέψου αυτά που έχεις στην πραγµατικό-
τητα αντί γι' αυτά που δεν έχεις.  Σκέψου τη σοφία και την καλο-
σύνη του Θεού και θύµισε στον εαυτό σου ότι έχει ακούσει τις 
προσευχές σου και θα κάνει αυτό που είναι καλύτερο για σένα 
στην τέλεια στιγµή που θέλει Εκείνος.  Κάθε φορά που βλέπεις 
κάποιον να είναι ευλογηµένος, ιδιαίτερα όταν έχουν κάτι που θέ-
λεις και δεν έχεις ακόµα, ευχαρίστησε τον Θεό επειδή τους ευλό-
γησε.  Κάνε το µε υπακοή στον Θεό, και χαρά θα γεµίσει την καρ-
διά σου. 

Η Ζηλότυπη Φίλη Μου 

Είχα µία φίλη που ζήλευε όλα όσα µου έδινε ο Θεός, και αυτό µε 
έκανε να νιώθω άβολα.  Για παράδειγµα, κάποιος µου έκανε δώρο 
ένα πολύ όµορφο δαχτυλίδι, και το σχόλιο της φίλης µου ήταν, 
«Αχ, µακάρι να µου έδινε κι έµενα κάποιος ένα τέτοιο δαχτυλίδι.»  
Για να είσαι καλός φίλος θα πρέπει να µπορείς να συµµερίζεσαι τη 
χαρά, ο ένας του άλλου, µε γνήσια συναισθήµατα .  Εξαιτίας της 
νοοτροπίας της, όταν λάµβανα ευλογίες µετά από αυτό, ένιωθα ότι 
θα ήταν καλύτερο να µην της το πω.  Προσπάθησα να θωρακίσω 
τα σχόλια µου έτσι ώστε να µην πως τίποτα που θα έδινε τροφή 
στη ζήλια της και την ανασφάλεια της.  Το να είµαι µαζί της έγινε 
µεγάλος µόχθος, και δυστυχώς, σταδιακά άρχισα να την αποφεύ-
γω. 
Από το περίσσεµα της καρδιάς µιλάει το στόµα.  Μπορούµε ν’ 

ακούσουµε τη ζήλια να βγαίνει από το στόµα άλλων, και µπορού-
µε επίσης να την ακούσουµε να βγαίνει µέσα από µας, αν ακού-
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σουµε µε ειλικρίνεια.  Είµαι αποφασισµένη να κάνω χάρη στον 
εαυτό µου και να µη ζηλεύω κανένα, και ελπίζω κι εσείς να µου 
κάνετε παρέα σ’ αυτή την άγια επιδίωξη.  Η πλεονεξία, ο φθόνος, 
και η ζήλια όλα προξενούν θυµό, και ο θυµός δεν προάγει την δι-
καιοσύνη που ο Θεός επιθυµεί. 
 
!



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

5 

Καμουφλαρισμένος!Θυμός!

Επειδή ο θυµός γενικά θεωρείται µία απαράδεκτη συµπεριφορά, 
βρίσκουµε τρόπους να την κρύψουµε από τους άλλους και ακόµα 
και από τον εαυτό µας.  Καµουφλάρουµε τον θυµό µε άλλου εί-
δους συµπεριφορές.  Μία µάσκα µπορεί να φορεθεί για να κρύψει 
κάτι που δεν είναι ευχάριστο να το βλέπεις, να εµποδίσει τους αν-
θρώπους να δουν τι κρύβεται πίσω από τη µάσκα.  Μάσκες φορούν 
σε αποκριάτικα πάρτι για να αποκρύψουν από τους ανθρώπους 
ποιοι πραγµατικά είναι, ή για να τους ξεγελάσουν ώστε να νοµί-
ζουν ότι είναι κάποιοι ή κάτι που δεν είναι.  Είναι νοµίζω η στιγµή 
να βγάλουµε τις µάσκες και να αντιµετωπίσουµε το θυµό γι' αυτό 
ακριβώς που είναι σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού. 
Ας εξετάσουµε µερικές από τις µάσκες που φοράµε όταν είµα-

στε θυµωµένοι. 
Η µάσκα της κρύας συµπεριφοράς είναι µία συνηθισµένη µά-

σκα θυµού.  Υποκρινόµαστε ότι δεν είµαστε θυµωµένοι αλλά γι-
νόµαστε ψυχροί (χωρίς ζεστασιά ή συναίσθηµα) στη συναναστρο-
φή µας µε το άτοµο που υποτίθεται ότι δεν είµαστε θυµωµένοι.  
Θυµάµαι πολλές φορές στην ζωή µου που προσευχήθηκα αυτό που 
ονοµάζω «την επίσηµη προσευχή συγχώρησης,» αλλά παρέµεινα 
απόµακρη και ψυχρή προς εκείνον που είχα πει στον Θεό ότι τον 
συγχώρησα.  Σαν Χριστιανή, γνωρίζω ότι δεν πρέπει να παραµένω 
θυµωµένη και ότι είναι κυριολεκτικά επικίνδυνο να το κάνω αυτό 
για λόγους που θα συζητήσω αργότερα σ’ αυτό το βιβλίο.  Θέλο-
ντας να κάνω το σωστό, προσευχήθηκα λέγοντας, «Θεέ µου, συγ-
χωρώ τον/την ______ επειδή µε πλήγωσε, βοήθησε µε να ξεπερά-
σω τον πόνο που νιώθω.»  Εννοούσα ειλικρινά αυτό που είπα, αλ-
λά εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα ότι έπρεπε να προσθέσω πράξη 
υπακοής στην προσευχή υπακοής.  Ο Θεός µε ήθελε να κάνω το 
επόµενο βήµα και να φερθώ στον άνθρωπο µε ζεστασιά σαν να 
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µην είχε συµβεί τίποτα, αλλά δεν ήµουν πρόθυµη να κάνω κάτι 
τέτοιο. 
Η Βίβλος µας λέει στην Α’ Πέτρου 4:8 ότι η αγάπη µας θα πρέ-

πει να καίει (ερυθροπυρωµένη).  Η κρύα αγάπη δεν είναι ποτέ α-
ποδεκτή από τον Θεό, επειδή είναι υποκατάστατο του αληθινού 
που Εκείνος επιθυµεί.  Η αληθινή αγάπη πρέπει να είναι γνήσια, 
δυνατή, και ζεστή, όχι κρύα και απόµακρη.  Σύµφωνα µε τις Γρα-
φές, η αγάπη των Χριστιανών θα ψυχρανθεί εξαιτίας της πολλα-
πλασιαζόµενης πονηρίας και ανοµίας στη γη (Ματθαίος 24:12).  
Καθώς πλησιάζει το τέλος των καιρών και περιµένουµε µε ανυπο-
µονησία τον δεύτερο ερχοµό του Ιησού Χριστού, πρέπει να αντι-
στεκόµαστε σθεναρά στο πειρασµό να αφήσουµε την αγάπη µας 
προς τους άλλους να γίνει ψυχρή και χωρίς ζωή. 
Επειδή είµαι υπεύθυνο άτοµο, πάντοτε θα κάνω το καθήκον 

µου ακόµα και αν πρόκειται για κάποιον µε τον οποίον είµαι θυ-
µωµένη.  Εξακολουθώ να πληρώ τις δεσµεύσεις µου αλλά συχνά 
το έχω επιχειρήσει µε κρύα καρδιά, χωρίς να δείχνω γνήσια στορ-
γή ή καλοσύνη.  Για παράδειγµα, υπήρξαν φορές όταν ήµουν θυ-
µωµένη µε όλη µου την οικογένεια επειδή µε είχαν απογοητεύσει 
µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο και όµως εξακολουθούσα να τους 
µαγειρεύω και να τους σερβίρω το φαγητό τους.  Έκανα το καθή-
κον µου, αλλά τελείως µηχανικά και ψυχρά.  Εάν κάποιος µε ρω-
τούσε αν κάτι δεν πήγαινε καλά, έλεγα, «Όχι, είµαι εντάξει.»  Εί-
µαι σίγουρη ότι γνωρίζεις αυτό το είδος συµπεριφοράς.  Είναι ένας 
από τους τρόπους που χρησιµοποιούµε για να υποκριθούµε ότι όλα 
είναι εντάξει, αλλά κρυβόµαστε πίσω από µία µάσκα η οποία ελπί-
ζουµε ότι έχει ξεγελάσει τους άλλους ώστε να νοµίζουν ότι φερό-
µαστε σωστά. 
Πάντα µπορώ να νιώσω όταν κάποιος κάνει κάτι για µένα από 

καθήκον αντί για επιθυµία, και µπορώ να σας πω ότι δεν µου αρέ-
σει και πολύ.  Θα προτιµούσα να µην το κάνουν καθόλου γιατί 
µπορώ να νιώσω την υποκρισία.  Είµαι σίγουρη ότι κι άλλοι µπο-
ρούν να το νιώσουν όταν φέροµαι µε αυτό το τρόπο, και έχω πάρει 
την απόφαση να είµαι γνήσια και όχι κίβδηλη.  Νοµίζω ότι θα ήταν 
καλύτερα να πω σε κάποιον ότι είµαι θυµωµένη και ότι χρειάζοµαι 
λίγο χρόνο για να το ξεπεράσω, παρά να υποκρίνοµαι ότι δεν υ-
πάρχει κανένα πρόβληµα όταν κοχλάζω από θυµό µέσα µου. 
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Αποκλείοντας Ανθρώπους Έξω Από τη Ζωή Μας 

Η µάσκα της αποφυγής – Έχουµε πολλούς τρόπους να αποκλεί-
ουµε ανθρώπους έξω από τη ζωή µας.  Η συµπεριφορά της σιωπής 
είναι ένας από αυτούς τους τρόπους.  Όταν είµαστε θυµωµένοι, 
µερικές φορές επακολουθεί έκρηξη και µερικές φορές κλεινόµαστε 
στον εαυτό µας.  Λέµε στον εαυτό µας και σε άλλους ότι δεν είµα-
στε θυµωµένοι, και όµως αρνιόµαστε να µιλήσουµε σ’ εκείνον µε 
τον οποίο υποτίθεται ότι δεν είµαστε θυµωµένοι.  Εάν είναι απα-
ραίτητο να µιλήσουµε µαζί τους, λέµε όσο λίγα µπορούµε.  Γογγύ-
ζουµε, γρυλίζουµε, κουνάµε το κεφάλι µας ή κάνουµε οτιδήποτε 
άλλο εκτός από το να µιλήσουµε όπως κάνουµε συνήθως.  Υπήρ-
ξαν στιγµές που ήµουν θυµωµένη και ένιωθα σαν να ήταν τα χείλη 
µου κολληµένα.  Ακόµα και όταν γνώριζα ότι έπρεπε να µιλήσω 
στον άνθρωπο και να σταµατήσω να φέροµαι ανώριµα, χρειάστηκε 
όλη η δύναµη της θελήσεως µου ώστε να µπορέσω ν’ ανοίξω τα 
χείλια µου και να µιλήσω. 
Μπορούµε να αποκλείσουµε τους ανθρώπους µε το να αποφύ-

γουµε να τους αγγίζουµε.  Στο παρελθόν είχα θυµώσει τόσο πολύ 
µε τον Νταίηβ ώστε τραβήχτηκα στην άκρη του κρεβατιού για να 
αποφύγω να τον ακουµπήσω, που ένιωσα σαν να κοιµάµαι από την 
έξω µεριά της εξωτερικής ραφής του στρώµατος.  Πέρασα όλη την 
νύχτα κρυώνοντας επειδή αρνήθηκα να του ζητήσω να µοιραστεί 
µαζί µου τα σκεπάσµατα.  Τι ανόητη συµπεριφορά από µέρους 
µου, επειδή ο Νταίηβ κοιµήθηκε θαυµάσια ενώ εγώ ήµουν δυστυ-
χισµένη όλο το βράδυ!  Θυµάµαι αυτές τις στιγµές και πόσο δεινο-
παθούσα στην ψυχή µου, και είµαι εξαιρετικά χαρούµενη σήµερα 
γιατί µε την βοήθεια του Θεού έχω ξεπεράσει αυτού του είδους την 
συµπεριφορά. 
Έχεις θυµώσει ποτέ τόσο πολύ ώστε να αποφεύγεις να βρίσκε-

σαι στο ίδιο δωµάτιο µε το πρόσωπο µε το οποίο είσαι θυµωµένος;  
Εάν έρθουν µέσα στο δωµάτιο στο οποίο βρίσκεσαι, βρίσκεις ένα 
λόγο για να αποχωρήσεις.  Εάν θέλουν να δουν τηλεόραση, εσύ 
θέλεις να πας για ύπνο, αλλά αν θέλουν να πάνε για ύπνο, εσύ θέ-
λεις να µείνεις ξύπνιος και να δεις τηλεόραση.  Όταν θέλουν να 
φάνε, εσύ δεν πεινάς.  Εάν θέλουν να πάνε µία βόλτα, έχεις πονο-
κέφαλο.  Όλες αυτές είναι µάσκες που φοράµε, φερόµαστε σαν να 
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µη συµβαίνει τίποτα όταν στην πραγµατικότητα η συµπεριφορά 
µας φανερώνει την αλήθεια. 
Έχω αρνηθεί να φέρω καφέ στον Νταίηβ το πρωί, να µαγειρέ-

ψω το φαγητό που ξέρω ότι του αρέσει, ή να τον πάρω τηλέφωνο 
για να του πω πράγµατα που συνήθως του λέω, όλη την ώρα βέ-
βαια, έλεγα στον εαυτό µου ότι τον είχα συγχωρήσει.  Αυτά τα εί-
δη συµπεριφοράς µας κρατούν δεµένους, αλλά η υπακοή στον Λό-
γο του Θεού θα µας ελευθερώσει. 
Μερικοί κήρυκες ή ποιµένες χρησιµοποιούν τους άµβωνες τους 

και τα κηρύγµατα τους για να καταπιαστούν µε θέµατα για τα ο-
ποία είναι θυµωµένοι µε την εκκλησία τους ή µε µερικά µέλη της 
σύναξης.  Καµουφλάρουν το θυµό τους σε ένα κήρυγµα που υπο-
τίθεται ότι το πήραν από τον Θεό.  Ένας άνδρας και µία γυναίκα 
που γνωρίζω, ποιµένες, πήραν διαζύγιο εξαιτίας της απιστίας του 
συζύγου.  Η γυναίκα εξακολούθησε να κηρύττει, αλλά για περίπου 
δύο χρόνια όλα της τα κηρύγµατα είχαν να κάνουν µε το θέµα των 
ανθρώπων που µας ελέγχουν και µας χειραγωγούν.  Κήρυξε για το 
πως να µην αφήνεις ανθρώπους να σε χρησιµοποιούν, πως να έχεις 
ασφαλείς σχέσεις, και άλλα πράγµατα στις ίδιες γραµµές.  Κάθε τι 
που µοιράστηκε µε την εκκλησία της, φαινόταν σαν να είναι κάτι  
που βγήκε από την δική της περίπτωση.  Κήρυττε από τον δικό της 
πόνο αντί να κηρύττει καθώς την κατεύθυνε το Άγιο Πνεύµα.  
Μου είπε επανειληµµένα ότι είχε συγχωρήσει τον σύζυγο της και 
ότι τον είχε ξεπεράσει, αλλά δεν τολµούσα να της πιάσω κουβέντα, 
µετά από λίγο άρχιζε να µου λέει αυτά που της είχε κάνει εκείνος.  
Όσο µιλάµε ακόµα για τις πληγές µας, δεν τις έχουµε ξεπεράσει.  
Μπορεί να υποκρινόµαστε ότι τις έχουµε ξεπεράσει, αλλά στην 
πραγµατικότητα δεν το έχουµε κάνει. 
Η Βίβλος δηλώνει ότι η καρδιά είναι διεφθαρµένη πάνω από ο-

τιδήποτε άλλο και ότι είναι δύσκολο για κάποιον να γνωρίζει την 
ίδια του την καρδιά (Ιερεµίας 17:9).  Η αυτό-εξαπάτηση είναι ένας 
τρόπος να κρυφτούµε από την αλήθεια.  Μπορώ να πω στον εαυτό 
µου ότι δεν είµαι πια θυµωµένη και ότι έχω συγχωρήσει, αλλά αν 
φέροµαι σε κάποιον µε ψυχρότητα, αρνούµαι να του µιλήσω, τον 
αποφεύγω, και εξακολουθώ να µιλάω γι' αυτά που έκαναν και µε 
πλήγωσαν, τότε δεν έχω συγχωρήσει και πληγώνω τον εαυτό µου 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. 
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Κατάχρηση των Γραφών 

Η µάσκα των Γραφών – πιστεύω ότι µπορούµε να χρησιµοποιή-
σουµε τις Γραφές για να ξεθυµάνουµε τον θυµό µας πάνω σε αν-
θρώπους.  Ένα καλό παράδειγµα είναι στην Εφεσίους 4:15, που 
λέει, «αληθεύοντες εις την αγάπην.»  Αυτό το εδάφιο χρησιµοποι-
είται σαν προκάλυψη για να εκφράσει τον δικό µας θυµό η απογο-
ήτευση µε άτοµα καθώς τους λέµε την αλήθεια για το τι έχουν κά-
νει.  Τους λέµε την αλήθεια για όφελος δικό τους ή δικό µας;  Μι-
λάµε την αλήθεια µε αγάπη εξαιτίας γνησίου ενδιαφέροντος γι' αυ-
τούς, ή έχουµε βρει µία καινούργια, υποτίθεται, εγκεκριµένη µέθο-
δο από τον Θεό για να βάλουµε τους ανθρώπους στη θέση τους; 
Έχω υπάρξει θύµα µερικών ανθρώπων που «αληθεύονταν στην 

αγάπη» σε µένα.  Όµως, αυτό που είπαν µε πλήγωσε και µου πρό-
σφερε ένα ακόµα πρόβληµα να αντιµετωπίσω.  Θυµάµαι µία γυ-
ναίκα που µου είπε, «Τζόϋς, πρέπει να σου πω την αλήθεια για κά-
τι,» και µπορούσα να δω από τον τόνο της ότι µάλλον δεν θα µου 
αρέσει αυτό που έχει να µου πει.  Εξακολούθησε να µου πει πως 
την είχα σκανδαλίσει σε ένα από τα κηρύγµατα µου και πόσο τρο-
µερά πληγωµένη ήταν, αλλά µετά µε βεβαίωσε ότι µε είχε συγχω-
ρήσει.  Αυτό βέβαια ήταν γελοίο και εκείνη είχε αυτό-εξαπατηθεί, 
επειδή εάν πραγµατικά µε είχε συγχωρέσει, δεν θα ήταν ανάγκη να 
το αναφέρει καθόλου.  Απλά χρησιµοποίησε ένα Εδάφιο για να 
ξεθυµάνει τον θυµό της. 
Όπως είπα και προηγουµένως, υπάρχουν στιγµές που είναι απα-

ραίτητο να αντιµετωπίσουµε κάποιον όσον αφορά την συµπεριφο-
ρά του, αλλά πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι το κάνουµε για το δι-
κό του όφελος όσο και για το δικό µας.  Ιδιαίτερα πρέπει να είµα-
στε βέβαιοι ότι η αντιπαράθεση µας είναι εντεταλµένη από τον 
Θεό και όχι απλά µία δική µας απόφαση.  Μερικοί άνθρωποι δεν 
αρέσκονται στην αντιπαράθεση, αλλά αυτό σπάνια ήταν πρόβληµα 
για µένα.  Μάλιστα, έπρεπε να µάθω να µην αντιµετωπίσω κά-
ποιον εκτός κι αν ο Θεός µε ήθελε να το κάνω.  Υπάρχουν φορές 
που ο Θεός µας θέλει να αντιµετωπίσουµε κάτι εµείς οι ίδιοι και να 
το κρατήσουµε µέσα µας χωρίς να πούµε τίποτα και σε κανένα.  
Μόνο και µόνο επειδή κάποιος µε πλήγωσε συναισθηµατικά δεν 
σηµαίνει ότι πρέπει να τους το πω.  Μπορεί να είναι µία µεγαλύτε-
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ρη και ευσεβέστερη απόφαση να «καλύψω» την παράβαση και να 
το αφήσω να περάσει. 
Ο θυµός µας µπορεί να είναι σαν µία δραµατική παράσταση.  

Παίζουµε το ρόλο µας µε πολλούς τρόπους και είναι βέβαια λυπη-
ρό, συχνά κοροϊδεύουµε τους εαυτούς µας να νοµίζουµε ότι δεν 
είµαστε θυµωµένοι άνθρωποι.  Ζήτησε από τον Θεό να σου δείξει 
εάν καµουφλάρεις τον θυµό σου µε κάποιο τρόπο, και αν το κά-
νεις, βγάλε τη µάσκα και άρχισε να αφήνεις τον Θεό να φέρει θε-
ραπεία στη ζωή σου.  Για µία ακόµα φορά θα ήθελα να σου θυµί-
σω, «Η αλήθεια θα σε ελευθερώσει.» 

Η Ζωή Μου Είναι Χάλια Εξαιτίας του Θυµού 

Ένα Σακί µε Καρφιά 
Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένα µικρό οξύθυµο αγόρι.  Ο πατέρας 
του το έδωσε ένα σακί µε καρφιά και του είπε ότι κάθε φορά που 
θα θύµωνε, να καρφώνει ένα καρφί στο φράκτη.  Τη πρώτη µέρα 
το αγόρι είχε καρφώσει τριάντα-επτά καρφιά στο φράκτη.  Αλλά 
σιγά-σιγά άρχισαν τα καρφιά να λιγοστεύουν.  Ανακάλυψε ότι ή-
ταν ευκολότερο να συγκρατεί το θυµό του παρά να καρφώνει καρ-
φιά στο φράχτη.  Τελικά, έφθασε εκείνη η µέρα που το αγόρι δεν 
θύµωσε καθόλου.  Το είπε µε υπερηφάνεια στον πατέρα του, και ο 
πατέρας του πρότεινε τώρα να βγάζει ένα καρφί από το φράχτη 
κάθε φορά που µπορούσε να συγκρατήσει το θυµό του.  Οι µέρες 
περνούσαν και µία µέρα το αγόρι µπόρεσε τελικά να πει στον πα-
τέρα του ότι όλα τα καρφιά είχαν βγει.  Ο πατέρας τον πήρε από το 
χέρι και τον οδήγησε στον φράχτη.  «Τα κατάφερες καλά γιε µου, 
αλλά κοίτα τις τρύπες στο φράχτη.  Ο φράχτης δεν θα µπορέσει 
ποτέ να είναι ο ίδιος.  Όταν λες πράγµατα µέσα στο θυµό σου, α-
φήνουν σηµάδια όπως τα καρφιά αυτά.  Μπορείς να µπήξεις ένα 
µαχαίρι σ’ ένα άνθρωπο και να το βγάλεις, δεν έχει σηµασία πόσες 
φορές ζητάς συγνώµη µετά, η πληγή εξακολουθεί να είναι εκεί.» 
Ποια είναι τ’ αποτελέσµατα του µακροχρόνιου θυµού;  Κάθε 

κοµµάτι της ζωής µας έχει πάθει ζηµιά από αυτόν.  Σώµα, ψυχή, 
και πνεύµα έχουν επηρεασθεί δυσµενώς .  Η υγεία και οι σχέσεις 
µας έχουν πάθει ζηµιά.  Η πιθανότητα ενός επιτυχηµένου µέλλο-
ντος εµποδίζεται από τον θυµό επειδή ο θυµός µεταβάλλει την 
προσωπικότητα µας, και οι θυµωµένοι άνθρωποι συχνά το βρί-
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σκουν δύσκολο να παραµείνουν σε κάποια εργασία.  Δεν θα µπο-
ρέσουµε ποτέ να είµαστε οι άνθρωποι που µας θέλει να είµαστε ο 
Θεός εάν παραµείνουµε θυµωµένοι.  Πιστεύω ότι όλη η κοινωνία 
επηρεάζεται από τον θυµό µας, αλλά εµείς επηρεαζόµαστε περισ-
σότερο από όλους και γι' αυτό επαναλαµβάνω συνέχεια, «Κάνε 
χάρη στον εαυτό σου και συγχώρησε.»  Θυµήσου, ακόµα και αν ο 
θυµός σου είναι δικαιολογηµένα αποτέλεσµα κάποιου παραπτώµα-
τος, εξακολουθείς να µην βοηθάς τον εαυτό σου ή να φέρνεις επί-
λυση στην κατάσταση µε το να παραµένεις θυµωµένος. 
Η ταφόπλακα ενός ανθρώπου έγραφε: 

Ενθάδε κείται ο Βρόµικος Νταν. 
Ήταν ένας θυµωµένος άνθρωπος. 
Πάντα στριµµένος, πάντα λυσσαλέος. 
Πέθανε νέος, και χαιρόµαστε γι' αυτό. 

Όλοι είναι χαρούµενοι όταν ένας θυµωµένος άνθρωπος δεν εί-
ναι πια εδώ, επειδή µας γεµίζουν µε άγχος όλους µας.  Ο πατέρας 
µου ήταν ένας θυµωµένος άνθρωπος για το µεγαλύτερο µέρος της 
ζωής του, και ο θυµός του δηµιούργησε µία ατµόσφαιρα που ήταν 
αγχώδης να ζεις µέσα σ’ αυτή.  Η µητέρα µου έχει πει αρκετές φο-
ρές ότι από τότε που πέθανε απολαµβάνει τόσο πολύ να κάθεται 
απλά στο διαµέρισµα της και να νιώθει αυτή την ειρήνη και την 
ησυχία.  Η µητέρα µου έµεινε µε τον πατέρα µου επειδή ήταν αφι-
ερωµένη στο γάµο της, αλλά το άγχος που πέρασε ζηµίωσε την 
υγεία της, και ο θυµός που είχε ο πατέρας µου κατέστρεψε τη δική 
του. 
Το άγχος, ιδιαίτερα το µακροχρόνιο άγχος, καταστρέφει κάθε 

όργανο του σώµατος.  Η αρτηριακή πίεση, η καρδιά και το στοµά-
χι όλα επηρεάζονται.  Οι θυµωµένοι άνθρωποι γερνούν γρηγορό-
τερα από τους ειρηνικούς ανθρώπους: φοβεροί πονοκέφαλοι, εντε-
ρικά προβλήµατα, αγωνία, παθήσεις του ανοσοποιητικού – στην 
κυριολεξία ο κατάλογος είναι ατελείωτος.  Η αλήθεια είναι ότι οι 
θυµωµένοι άνθρωποι συχνά πεθαίνουν γρηγορότερα από εκείνους 
που είναι γρήγοροι στο να συγχωρούν. 
Πιστεύω ότι είναι η ώρα να αντιµετωπίσουµε την αλήθεια όσον 

αφορά τον θυµό.  Εάν είσαι ένας θυµωµένος άνθρωπος, πάρε την 
απόφαση να βρεις τη ριζική αιτία και να εργαστείς µε το Άγιο 
Πνεύµα για να ελευθερωθείς από αυτόν.  Μη τον καµουφλάρεις 
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ούτε να τον αγνοείς.  Κοίταξε τον έντιµα και δώσε του το σωστό 
του όνοµα.  Το να λες «είµαι θυµωµένος» δεν ακούγεται ωραίο, 
αλλά όταν το παραδεχθείς έχεις κάνει το πρώτο βήµα για να τον 
υπερνικήσεις.  Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνεις µόνος σου.  
Άλλοι θα ωφεληθούν από τα θετικά αποτελέσµατα όταν εσύ δεν 
είσαι πλέον θυµωµένος, αλλά κανένας δεν θα ωφεληθεί τόσο όσο 
εσύ ο ίδιος. 
Ήµουν τριάντα-δύο ετών πριν να είµαι καν ανοιχτή να αντιµε-

τωπίσω την αλήθεια για το παρελθόν µου.  Ήµουν σεξουαλικά κα-
κοποιηµένη από τον πατέρα µου.  Με κακοποιούσε από τότε που 
µπορώ να θυµηθώ τον εαυτό µου έως ότου ήµουν αρκετά µεγάλη 
ώστε να εξασκήσει τη σεξουαλική πράξη επάνω µου, και τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια που έζησα στο σπίτι, µε βίασε περίπου διακόσιες 
φορές.  Ξέρω ότι αυτό ακούγεται συγκλονιστικό και είναι, αλλά η 
αντιµετώπιση αυτής της αλήθειας µε ειλικρίνεια ήταν ένα από τα 
πράγµατα που έπρεπε να κάνω για να µπορέσω να το ξεπεράσω.  
(Η οµολογία µου µε λεπτοµέρειες είναι διαθέσιµη σε DVD από τη 
διακονία µας). 
Όταν έφυγα από το σπίτι στην ηλικία των δεκαοχτώ ετών, θεώ-

ρησα ότι το πρόβληµα είχε ξεπεραστεί.  Βέβαια ήµουν πικραµένη 
και µισούσα τον πατέρα µου σφοδρά, αλλά δεν είχα ιδέα πόσο πο-
λύ κακό µου έκανε αυτό.  Όταν άρχισα το ταξίδι µου για να αντι-
µετωπίσω την αλήθεια και να συγχωρήσω, δεν είχα την πραγµατι-
κή ιδέα στ’ αλήθεια πόσο πολύ θα µε βοηθούσε µακροχρόνια.  
Στην αρχή απλά ήθελα να υπακούσω στον Θεό και να συγχωρήσω.  
Οι θυµωµένοι άνθρωποι δεν µπορούν ν’ αγαπήσουν σωστά, επειδή 
αυτό που είναι µέσα µας θα βγει έξω µε κάποιο τρόπο.  Όλες µου 
οι σχέσεις υπέφεραν εξαιτίας του θυµού και της αγανάκτησης µου, 
αλλά δεν το ήξερα.  Ο θυµός ήταν βαθιά ριζωµένος στη ψυχή µου.  
Ήταν στη σκέψη µου, τα συναισθήµατα µου, τα λόγια µου, και σ’ 
όλες µου τις πράξεις επειδή ήταν µέρος µου.  Ο θυµός είχε µείνει 
µαζί µου τόσο πολύ καιρό που δεν τον αναγνώριζα για το τι πραγ-
µατικά ήταν. 
Καθώς µελετούσα τον Λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύµα άρχισε 

να µου δείχνει τα προβλήµατα που είχα.  Πριν από αυτό, το µόνο 
που σκεφτόµουν ήταν το τι µου είχαν κάνει οι άλλοι, και δεν µου 
πέρασε ποτέ από το µυαλό ότι η αντίδραση µου στις πράξεις τους 
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ήταν κάτι που θα έπρεπε να προσέξω.  Ένιωθα δικαιωµένη στο να 
µισώ και να αγανακτώ όχι µόνο για τον πατέρα µου ο οποίος µε 
πλήγωσε, αλλά και για τους ανθρώπους που θα µπορούσαν να µε 
βοηθήσουν και δεν το έκαναν.  Πως µπορούσε ο Θεός να ζητάει 
από µένα ή από άλλους που τους έχουν κακοµεταχειριστεί να συγ-
χωρήσουµε τέτοια ανείπωτα εγκλήµατα;  Το κάνει όµως επειδή 
γνωρίζει ότι είναι το καλύτερο πράγµα για µας.  Ο Θεός έχει ένα 
σχέδιο για την πλήρη µας επανόρθωση, και κάθε τι που µας ζητάει 
να κάνουµε είναι επειδή µας αγαπάει και έχει το καλύτερο για µας 
στο µυαλό Του.  Θα µας δώσει τη χάρη να συγχωρήσουµε ακόµα 
και αν αυτό φαίνεται αδύνατο σ’ εµάς εάν είµαστε πρόθυµοι να 
Τον υπακούσουµε. 
Όταν σας µιλάω για το πως να ξεπεράσετε τον θυµό και να κά-

νετε την συγχώρηση τρόπο ζωής, το κάνω από την ίδια µου την 
εµπειρία.  Όχι µόνο γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις αυ-
τό, αλλά γνωρίζω επίσης πόσο πολύτιµο είναι για σένα όταν το 
κάνεις.  Έτσι λοιπόν, σε ενθαρρύνω µε όλη µου τη δύναµη, όχι µό-
νο να διαβάσεις αυτό το βιβλίο έτσι ώστε να κατακτήσεις ακόµα 
ένα βιβλίο και να το προσθέσεις στη συλλογή «των βιβλίων που 
διάβασα», αλλά να το διαβάσεις µε ανοιχτή τη καρδιά και µε την 
ετοιµότητα να εφαρµόσεις αυτά που διαβάζεις για την ίδια σου τη 
ζωή. 
Ο Θεός έχει µία θαυµάσια ζωή προετοιµασµένη και έτοιµη για 

κάθε άνθρωπο, και αν συνεργαστούµε µαζί Του κάνοντας αυτό 
που µας ζητάει να κάνουµε, θα απολαύσουµε αυτή τη ζωή.  Εάν 
δεν το κάνουµε, τότε θα τη χάσουµε.  Ο Θεός θα εξακολουθεί να 
µας αγαπάει, αλλά εµείς θα χάσουµε τη χαρά του καλού Του σχε-
δίου.  Κάνε τη χάρη στον εαυτό σου και αρνήσου να χάσεις έστω 
και ένα καλό πράγµα από αυτά που έχει προγραµµατίσει ο Θεός 
για σένα. 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

6 

Με!Ποιόν!Είσαι!Θυμωμένος;!

Όπως έχουµε ήδη συζητήσει, συνήθως είµαστε θυµωµένοι µ’ ε-
κείνους που µας έχουν πληγώσει ή πονέσει.  Μπορεί να νιώθουµε 
θυµό προς εκείνους που µας πλήγωσαν πριν από πολύ καιρό και 
εκείνους που µας πληγώνουν σε καθηµερινή βάση.  Είµαστε θυ-
µωµένοι µε την αδικία, και η ψυχή µας ουρλιάζει ότι δεν είναι δί-
καιο!  Αλλά δεν είναι οι άλλοι πάντοτε η πηγή του θυµού µας.  Η 
Βίβλος µας λέει να είµαστε σε ειρήνη µε τον Θεό, µε τους εαυτούς 
µας, και τους συνανθρώπους µας (Α’ Πέτρου 3:10-11). 

Είµαι Θυµωµένος µε Τον Εαυτό Μου 

Μήπως είσαι θυµωµένος µε τον εαυτό σου;  Πολλοί άνθρωποι εί-
ναι.  Μάλιστα, είναι αρκετά σίγουρο να πούµε ότι περισσότεροι 
είναι εκείνοι που είναι σε διάσταση µε τον εαυτό τους, από εκεί-
νους που είναι σε απόλυτη ειρήνη µε τον εαυτό τους.  Γιατί;  Όπως 
έχουµε συζητήσει και προηγουµένως, έχουµε ουτοπιστικές προσ-
δοκίες, και συγκρίνουµε τους εαυτούς µας µε άλλους και νιώθουµε 
ότι δεν είµαστε στο ίδιο επίπεδο µε εκείνους.  Μπορεί να έχουµε 
βαθιά ριζωµένη ντροπή για κάτι που είτε κάναµε ή κάτι που έγινε 
σ’ εµάς.  Νιώθουµε τόσο ένοχοι που θυµώνουµε µε τον εαυτό µας.  
Πιο συχνά, όµως, οι άνθρωποι είναι θυµωµένοι µε τον εαυτό τους 
επειδή κάνουν πράγµατα τα οποία δεν εγκρίνουν και δεν γνωρί-
ζουν πως να λάβουν την συγχώρηση του Θεού και τη δύναµη να 
υπερνικήσουν την απαράδεκτη συµπεριφορά τους. 
Είτε το πιστεύεις είτε όχι, το πρώτο βήµα προς την ειρήνη µε 

τον εαυτό σου είναι να κοιτάξεις την αµαρτία σου κατάµατα και να 
την ονοµάσεις µε το όνοµα της.  Το να αγνοείς ή να δικαιολογείς 
την κακή σου συµπεριφορά δεν είναι ποτέ ο δρόµος για την ελευ-
θερία.  Όσο εξακολουθούµε να κάνουµε αµαρτωλές πράξεις, δεν 
θα µπορέσουµε ποτέ να έχουµε γνήσια ειρήνη µε τον εαυτό µας.  
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Εάν έχουµε αποτύχει να αναγνωρίσουµε και να αναλάβουµε τις 
ευθύνες µας για την αµαρτία µας, τότε εξακολουθεί να µας ενο-
χλεί. 

Λαµβάνοντας την Συγχώρηση του Θεού 

Μόλις παραδεχθούµε ότι είµαστε αµαρτωλοί, πρέπει να µετανοή-
σουµε από την αµαρτία µας.  Αυτό σηµαίνει ότι όχι µόνο έχουµε 
λυπηθεί από καρδιάς για την αµαρτία µας, αλλά ότι είµαστε πρό-
θυµοι να στρέψουµε και να αποµακρυνθούµε από αυτή.  Η ζωή 
στην αµαρτία είναι ένα πολύ χαµηλό επίπεδο ζωής, αλλά όταν µε-
τανοούµε επιστρέφουµε στο υψηλότερο επίπεδο που επιθυµεί ο 
Θεός για µας.  Το ρετιρέ είναι εκείνο το διαµέρισµα στο υψηλότε-
ρο πάτωµα ενός κτιρίου.  Είναι εκείνο στην κορυφή.  Όταν µετα-
νοούµε, επιστρέφουµε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει ο Θεός για 
µας – ο τόπος που θα βρούµε ειρήνη και χαρά είναι στην δικαιο-
σύνη του. 
Παραδεχόµενοι πλήρως και αναλαµβάνοντας την ευθύνη για 

την αµαρτία µας µπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή.  Έχουµε ήδη 
ζήσει µία ολόκληρη ζωή κατηγορώντας και δικαιολογούµενοι, έτσι 
το βρίσκουµε δύσκολο απλά να πούµε, «Είµαι ένοχος.  Έχω αµαρ-
τήσει.»  Αλλά όλοι έχουµε αµαρτήσει και στερούµαστε τη δόξα 
του Θεού, έτσι το να πούµε ότι έχουµε αµαρτήσει δεν µας βάζει σε 
χειρότερη θέση από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο σε όλο τον πλα-
νήτη. 

Εάν είπωµεν ότι αµαρτίαν δεν έχοµεν, [αρνούµαστε να 
παραδεχθούµε ότι είµαστε αµαρτωλοί] εαυτούς πλανώ-
µεν και η αλήθεια [που είναι το Ευαγγέλιο] δεν είναι εν 
ηµίν. 
Εάν [ελεύθερα] οµολογώµεν τας αµαρτίας ηµών, είναι 
πιστός και δίκαιος, [αληθινός στην δική Του φύση και 
υποσχέσεις] ώστε να συγχωρήση εις ηµάς τας αµαρτίας 
[να ακυρώση την ανοµία µας] και [συνεχώς να] καθαρί-
ση ηµάς από πάσης αδικίας. [κάθε τι που δεν συµφωνεί 
µε το θέληµα Του σε σκοπό, σκέψη και πράξη]. 
 Α’ Ιωάννου 1:8-9 

Υπάρχουν πολλά πράγµατα σ’ αυτά τα εδάφια που µου αρέσουν 
και µε ανακουφίζουν, αλλά ιδιαιτέρως µου αρέσει ότι συνεχώς µας 
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καθαρίζει από όλες τις αµαρτίες.  Πιστεύω ότι αυτό µας δείχνει ότι 
όσο περπατάµε µε τον Θεό, παραδεχόµενοι γρήγορα την αµαρτία 
µας και µετανοώντας από αυτή σε τακτική βάση, Εκείνος πάντοτε 
µας καθαρίζει.  Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς κάθεται στα δεξιά του 
Πατέρα µεσιτεύοντας διαρκώς για µας, και υποθέτω ότι αυτό συµ-
βαίνει επειδή το έχουµε συνεχώς ανάγκη.  Αυτό µε ανακουφίζει 
επίσης. 
Μας καθαρίζει από κάθε αδικία, και αν πιστεύουµε ότι λαµβά-

νουµε την συγχώρηση Του διά της πίστεως, µπορούµε να νική-
σουµε αυτό το θυµό προς τον εαυτό µας.  Δεν υπάρχει αµαρτία 
που να µπορούµε εγώ κι εσύ να πράξουµε που είναι πέρα από αυτό 
το ΠΑΣΗΣ του Θεού.  Όταν λέει όλες, εννοεί όλες! 
Ακριβώς όπως όλοι έχουµε αµαρτήσει και στερούµαστε τη δόξα 

του Θεού, όλοι δικαιώνονται και βρίσκουν τη σωστή σχέση µαζί 
Του µέσα από την απολύτρωση που µας προµηθεύεται εν Χριστώ 
Ιησού (Ρωµαίους 3:23-24).  Όλοι συµπεριλαµβάνει και εσένα και 
εµένα! 
Η συγχώρηση του Θεού είναι δώρο, και δεν µπορούµε να κά-

νουµε τίποτε άλλο µε ένα δώρο παρά µόνο να το λάβουµε και να 
είµαστε ευγνώµονες.  Νοµίζω ότι συχνά ζητούµε συγχώρηση αλλά 
ακόµα και τότε αποτυγχάνουµε να τη λάβουµε.  Αφού έχεις ζητή-
σει από τον Θεό να σε συγχωρήσει για κάτι που έχεις κάνει λάθος, 
πες Του ότι λαµβάνεις το δώρο Του και περίµενε στην παρουσία 
Του έως ότου να έρθει η στιγµή που θα καταλάβεις µέσα στη συ-
νείδηση σου πόσο στ’ αλήθεια θαυµάσιο είναι αυτό το δώρο. 

Μη Φοβάσαι την Αµαρτία 

Κάθε φορά που φοβόµαστε κάτι, του δίνουµε την εξουσία επάνω 
µας, έτσι γι' αυτό το λόγο θέλω να σε ενθαρρύνω να µη φοβάσαι 
την αµαρτία.  Ο απόστολος Παύλος έγραψε ότι η αµαρτία δεν έχει 
καµία εξουσία πάνω µας πλέον εάν πιστεύουµε ότι όταν ο Χριστός 
πέθανε, πεθάναµε κι εµείς και όταν αναστήθηκε, αναστηθήκαµε 
και εµείς σε µία καινούργια ζωή που ζούµε για Κείνον (Ρωµαίους 
6:5-8).  Ο Ιησούς έχει τακτοποιήσει πλήρως το πρόβληµα της α-
µαρτίας.  Όχι µόνο εξακολουθεί να µας συγχωρεί πλήρως, αλλά 
έχει στείλει το Άγιο του Πνεύµα για να µας ελέγχει για την αµαρ-
τία στην καθηµερινή µας ζωή και να µας δυναµώνει εναντίον της. 
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Όταν στην αρχή καταλάβουµε ότι είµαστε αµαρτωλοί και έχου-
µε ανάγκη κάποιον να µας σώσει και δεχόµαστε τον Ιησού Χριστό 
ως τον µόνο που µπορεί να εκπληρώσει αυτή την ανάγκη, είµαστε 
στο δρόµο για µια καινούργια ζωή και ένα καινούργιο τρόπο ζωής.  
Ενώ κάποτε αµαρτάναµε και δεν µας ενδιέφερε κιόλας, τώρα από 
τότε που λάβαµε το Άγιο Πνεύµα στην καρδιά µας, γίναµε ευαί-
σθητοι στην αµαρτία και θέλουµε να περάσουµε τις ζωές µας αντι-
στεκόµενοι και αποφεύγοντας τη.  Το κάνουµε µε χαρά σαν υπη-
ρεσία στον Θεό, και εµπιστευόµαστε πλήρως στο Άγιο Πνεύµα να 
µας βοηθήσει.  Ο πειρασµός θα έρθει σε όλους, και µπορούµε να 
είµαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει ποτέ κανένα πειρασµό 
να µας καταλάβει που δεν είναι συνηθισµένος στους ανθρώπους 
(Α’ Κορινθίους 10:13).  Με άλλα λόγια, οι πειρασµοί µας δεν είναι 
χειρότεροι από ότι σε άλλους ανθρώπους, και πρέπει να πιστέψου-
µε ότι δεν είναι πέρα από την ικανότητα µας να αντισταθούµε.  Ο 
Θεός δεν επιτρέπει ποτέ να έρθουν περισσότερα από όσα µπορού-
µε να υποφέρουµε, και µε κάθε πειρασµό προµηθεύει επίσης και 
την έξοδο από αυτόν.  Αυτά είναι πραγµατικά καλά νέα!  Δεν 
χρειάζεται να φοβόµαστε τον πειρασµό, επειδή ο Μεγαλύτερος ζει 
µέσα µας, δίνοντας µας θεϊκή δύναµη να αντισταθούµε, εάν µόνο 
εµπιστευόµαστε σ’ Εκείνον και ζητάµε την βοήθεια Του. 
Οι άνθρωποι παραδίδονται στον πειρασµό όταν προσπαθούν να 

αντισταθούν από µόνοι τους, ή όταν πιστεύουν λανθασµένα ότι δεν 
µπορούν να αντισταθούν.  Ακούω ανθρώπους να κάνουν ανόητες 
δηλώσεις όπως, «Αν φάω ένα σοκολατένιο µπισκότο, δεν µπορώ 
να αντισταθώ και θα φάω όλη τη σακούλα,» ή «το ξέρω ότι η ζά-
χαρη µου κάνει κακό, αλλά δεν µπορώ να αντισταθώ και να µην 
τρώω σοκολάτα κάθε µέρα.»  Λέω ότι αυτές οι δηλώσεις είναι α-
νόητες επειδή βασίζονται σε ψέµατα τα οποία πιστεύουµε.  Ο Σα-
τανάς µας λέει ότι είµαστε αδύναµοι και δεν µπορούµε να αντι-
σταθούµε ακόµα και στον πιο απλό πειρασµό, αλλά ο Θεός µας 
λέει ότι είµαστε δυνατοί σ’ Εκείνον και τίποτε δεν είναι πέρα από 
την ικανότητα µας να αντισταθούµε.  Αυτό που επιλέγουµε να πι-
στέψουµε είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για το αν θα παραδο-
θούµε στην αµαρτία ή θα την νικήσουµε.  Πάρε λίγο χρόνο και 
αναρωτήσου εάν πιστεύεις πράγµατα που δεν συµφωνούν µε τον 
Λόγο του Θεού.  Πιστεύεις ότι µπορείς να αντισταθείς στον πειρα-
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σµό µε την δύναµη του Αγίου Πνεύµατος και εξασκώντας τον 
καρπό της εγκράτειας, ή πιστεύεις ότι υπάρχουν µερικοί πειρασµοί 
που δεν µπορείς να τους αντισταθείς;  Αυτό που πιστεύουµε είναι 
αυτό που γίνεται πραγµατικότητα για µας.  Έτσι λοιπόν, είναι ζω-
τικής σηµασίας για τον καθένα από εµάς να γνωρίζουµε ότι αυτό 
που πιστεύουµε είναι η αλήθεια και όχι µία πλάνη από τον διάβο-
λο. 
Ο απόστολος Παύλος προσευχήθηκε η εκκλησία να γνωρίσει 

και να πιστέψει την δύναµη που είναι διαθέσιµη σ’ αυτή µέσα από 
τον Ιησού Χριστό.  Εάν είσαι πιστός στον Ιησού Χριστό, έχεις την 
δύναµη και µπορείς να αντισταθείς στον πειρασµό! 
Όλοι αµαρτάνουµε, και όσο θα βρισκόµαστε σ’ αυτά τα σαρκι-

κά σώµατα µε ψυχές που δεν είναι απολύτως ανακαινισµένες, θα 
έχουµε ανάγκη από τη συγχώρηση, αλλά δεν είναι ανάγκη να φο-
βόµαστε την αµαρτία.  Κοίταξε µε προσοχή αυτά τα εδάφια: 

Τεκνία µου, ταύτα σας γράφω διά να µη αµαρτήσητε. 
Και εάν τις αµαρτήση, έχοµεν παράκλητον (κάποιον ο 
οποίος µεσιτεύει για µας) προς τον Πατέρα, τον Ιησούν 
Χριστόν τον δίκαιον· [έντιµος, σωστός, συµµορφούµε-
νος µε το θέληµα του Πατέρα µε κάθε σκοπό, σκέψη και 
πράξη] 
και αυτός [ο Ιησούς ο ίδιος] είναι ιλασµός [η θυσία της 
σωτηρίας] περί των αµαρτιών ηµών, και ουχί µόνον περί 
των ηµετέρων, αλλά και περί [των αµαρτιών] όλου του 
κόσµου. 
 Α’ Ιωάννου 2:1-2 

Αυτά τα εδάφια είναι συγκλονιστικά.  Όταν τα ανακάλυψα για 
πρώτη φορά βρισκόµουν σε µια περίοδο της ζωής µου που αγωνι-
ζόµουν καθηµερινά προσπαθώντας να κάνω τα πάντα τέλεια έτσι 
ώστε να νιώσω καλά για τον εαυτό µου και να πιστέψω ότι ο Θεός 
δεν ήταν θυµωµένος µαζί µου.  Σίγουρα, ο τρόπος που σκεπτόµουν 
ήταν λάθος, αλλά αυτή ήταν η πραγµατικότητα µου εκείνη την ε-
ποχή.  Όταν είδα ότι απλά θα πρέπει να σηκώνοµαι κάθε πρωί και 
να κάνω ότι είναι το καλύτερο για µένα και να πιστεύω ότι ο Θεός 
θα φροντίσει για τα λάθη που θα έκανα, ένιωσα σαν να έφυγε ένα 
µεγάλο βάρος από τους ώµους µου. 
Αυτά τα εδάφια λένε ότι ο Ιησούς είναι ο ιλασµός για τις αµαρ-
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τίες µας.  Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό;  Εκείνος είναι ο κατευνασµός 
του θυµού του Θεού για την αµαρτία. 
Πράγµατι ο Θεός µισεί την αµαρτία, αλλά δεν µισεί τους αµαρ-

τωλούς.  Όταν µια γυναίκα είναι πολύ θυµωµένη µε τον σύζυγο 
της επειδή δεν της φέρεται µε σεβασµό, και εκείνος της στέλνει 
τρεις ντουζίνες κόκκινα τριαντάφυλλα µε µία αίτηση συγνώµης, τα 
τριαντάφυλλα κατευνάζουν τον θυµό της.  Τον συγχωρεί και όλα 
είναι πάλι ρόδινα.  Ο Ιησούς είναι σαν αυτά τα τριαντάφυλλα που 
δίνονται στον Θεό όταν είναι θυµωµένος µε την αµαρτία µας.  Εί-
ναι ο εξευµενισµός, και ο Θεός µας συγχωρεί εξαιτίας του Χρι-
στού.  Δεν υπάρχει τίποτα που θα µπορούσαµε να έχουµε που θα 
ήταν αρκετό για να Τον εξευµενίσει και τίποτα που θα µπορούσα-
µε να κάνουµε για να διορθώσουµε την κατάσταση ή να θυσιά-
σουµε για τις αµαρτίες µας, αλλά ο Ιησούς είναι η τέλεια θυσία και 
Εκείνος είναι ο αντικαταστάτης µας.  Είναι ο Παράκλητος Εκείνος 
που παίρνει τη θέση µας ενώπιον του Θεού, και είµαστε συγχωρη-
µένοι εξαιτίας της πίστης µας σ’ Εκείνον. 
Η πίστη σ’ αυτές τις αλήθειες είναι το πρώτο βήµα προς την ε-

λευθερία από την αµαρτία και τον θυµό προς τον εαυτό µας εξαι-
τίας της αµαρτίας.  Όταν αµαρτάνω νιώθω συνήθως απογοητευµέ-
νη µε τον εαυτό µου και προσεύχοµαι ότι θα καλυτερεύσω, αλλά 
δεν θυµώνω πια µε τον εαυτό µου, επειδή γνωρίζω ότι δεν είναι το 
θέληµα του Θεού και ότι δεν θα εξυπηρετήσει καθόλου, σε τίποτα. 

Αντιµετωπίζοντας µε Δριµύτητα την Αµαρτία 

Μαζί µε τη γνώση πόσο γρήγορα και απόλυτα µπορούµε να λαµ-
βάνουµε την συγχώρηση του Θεού όταν αµαρτάνουµε, πρέπει επί-
σης να αντιστεκόµαστε επιθετικά στην αµαρτία και να την αντιµε-
τωπίζουµε µε δριµύτητα.  Το γεγονός ότι ο Θεός είναι πρόθυµος 
να µας συγχωρήσει δεν σηµαίνει ότι µπορούµε να αµαρτάνουµε 
ελεύθερα και να νοµίζουµε ότι αυτό δεν είναι πρόβληµα.  Ο Θεός 
γνωρίζει την καρδιά µας, και η καρδιά κανενός δεν είναι στη σω-
στή θέση εάν δεν µισεί την αµαρτία και δεν κάνει ότι µπορεί για να 
την αποφύγει. 
Οι Ρωµαίοι ρώτησαν τον Παύλο εάν θα έπρεπε να εξακολουθή-

σουν στην αµαρτία έτσι ώστε η χάρη του Θεού (η καλοσύνη Του 
και η συγχώρηση Του) να αυξηθεί και να περισσέψει.  Ο Παύλος 
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απάντησε λέγοντας, «ηµείς, οίτινες απεθάνοµεν κατά την αµαρτί-
αν, πως θέλοµεν ζήσει πλέον εν αυτή;» (Ρωµαίους 6:1-2).  Ο Παύ-
λος τους υπενθύµισε ότι όταν έλαβαν τον Χριστό, πήραν την από-
φαση να µην έχουν πλέον µια ενεργή σχέση µε την αµαρτία.  Η 
αµαρτία δεν πεθαίνει ποτέ, θα ζει και θα ευηµερεί για πάντα επάνω 
στον πλανήτη Γη, αλλά εµείς πεθαίνουµε προς την αµαρτία.  Ο 
Θεός µας δίνει µία καινούργια καρδιά και το Πνεύµα Του, και αυ-
τό σηµαίνει ότι αποκτούµε ένα καινούργιο «θέλω.»  Ζούµε τις ζω-
ές µας αντιστεκόµενοι στην αµαρτία, απλά επειδή δεν θέλουµε να 
αµαρτάνουµε πλέον.  Όταν αυτή είναι η νοοτροπία µας, όταν κά-
νουµε λάθη, ο Θεός είναι πάντοτε έτοιµος να µας συγχωρήσει. 
Εάν είσαι ένας γνήσιος Χριστιανός, µπορώ να σε βεβαιώσω ότι 

δεν σηκώνεσαι κάθε πρωί από το κρεβάτι σου ψάχνοντας τρόπους 
πως να αµαρτήσεις και να τη γλιτώσεις.  Κάνεις ότι µπορείς για να 
ζήσεις µία ζωή που είναι ευάρεστη στον Θεό. 
Εάν δεν διατηρούµε µια θαρραλέα, επιθετική νοοτροπία προς 

την αµαρτία, τότε η ίδια µας η καρδιά θα µας κατακρίνει και θα 
καταλήξουµε να θυµώνουµε µε τον εαυτό µας.  Η Βίβλος µας δι-
δάσκει να αντιµετωπίζουµε µε δριµύτητα ακόµα και βιαιότητα την 
αµαρτία.  Στο Ματθαίος 18:8-9 µαθαίνουµε ότι εάν µας σκανδαλί-
ζει ο οφθαλµός µας, θα πρέπει να τον αφαιρέσουµε, και αν µας 
σκανδαλίζει το χέρι µας, θα πρέπει να το κόψουµε. 
Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να πάρουµε κυ-

ριολεκτικά, αλλά θα έπρεπε να δούµε εκεί ότι ο Θεός µας λέει να 
έχουµε µία επιθετική νοοτροπία προς την αµαρτία, αποκόβοντας 
την όποτε την βρίσκουµε στη ζωή µας.  Αν κάποιο περιοδικό φτά-
σει στο σπίτι µας µε εικόνες από µισόγυµνες γυναίκες (πράγµα το 
οποίο συµβαίνει συχνά) και το µάτι σου αρχίζει να τις κοιτάει και 
µάλιστα να το απολαµβάνει, σκίσε γρήγορα το περιοδικό και ρίξε 
το στα σκουπίδια.  Αντιµετώπισε το γρήγορα.  Ούτε καν να φλερ-
τάρεις µε την αµαρτία.  Υπάρχουν στην κυριολεξία δεκάδες παρα-
δείγµατα που θα µπορούσα να σας πω, αλλά θα σας δώσω µόνο 
δύο ακόµα.  Έστω ότι είσαι µία παντρεµένη γυναίκα, και κάποιος 
στην εργασία σου αρχίζει να είναι πολύ φιλικός µαζί σου.  Σε προ-
σκαλεί να τον συναντήσεις για καφέ µόνο και µόνο για να συζητή-
σετε για τη εργασία σας.  Νιώθεις µέσα στην καρδιά σου ένα µικρό 
έλεγχο ότι αυτό δεν είναι καθόλου σοφό, και όταν συµβαίνει αυτό, 



60                       ΚΑΝΕ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ... ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ 

θα πρέπει αµέσως να εναντιωθείς στην πρόσκληση πριν να γίνει 
πρόβληµα µε υπόσταση.  Έστω ότι είχες κάποια διαφωνία µε κά-
ποιον στην οικογένεια σου, και ο Θεός σε προτρέπει να είσαι εσύ 
εκείνος που θα προάγει την ειρήνη.  Κάνε το γρήγορα πριν πείσεις 
τον εαυτό σου να το αποφύγει, και αυτό θα σε εµποδίσει να αµαρ-
τήσεις παραµένοντας θυµωµένος.  Η Βίβλος µας διδάσκει στην 
Ρωµαίους 13:14 να µην φροντίζουµε για στη σάρκα, και ένα µέρος 
του τι σηµαίνει αυτό είναι να µη τη δικαιολογείς ή να της δίνεις 
ευκαιρία.  Η παντρεµένη γυναίκα που αποφασίζει να πιει καφέ µε 
το συνάδελφο αφού έχει ελεγχθεί από τον Θεό ότι αυτό θα ήταν 
λάθος δίνει ευκαιρία στην αµαρτία. 
Διάβασα µία φορά µία ιστορία για κάποιο κορίτσι που περπα-

τούσε µια φορά σε κάποιο ορεινό µονοπάτι και έκανε φοβερό κρύ-
ο.  Ένα φίδι γλίστρησε δίπλα της και την παρακάλεσε να το σηκώ-
σει και να το βάλει µέσα στο παλτό της για να ζεσταθεί.  Για λίγο 
αντιστάθηκε, αλλά τελικά ενέδωσε στα παρακάλια του.  Μετά από 
λίγη ώρα ξαφνικά την δάγκωσε, και εκείνη έβαλε τις φωνές, «Γιατί 
µε δάγκωσες ενώ εγώ ήµουν τόσο καλή µαζί σου;»  Το φίδι απά-
ντησε, «Ήξερες πολύ καλά τι ήµουν όταν µε έβαλες στο κόρφο 
σου.»  Νοµίζω ότι όλοι θα βρούµε κοινά σηµεία µε αυτή την ιστο-
ρία.  Σίγουρα όλοι µας είχαµε περιπτώσεις στην ζωή µας όπου 
γνωρίζαµε µέσα βαθιά µας ότι δεν θα πρέπει να κάνουµε κάποιο 
συγκεκριµένο πράγµα, αλλά καθώς ο πειρασµός εξακολούθησε, 
παραδοθήκαµε και το κάναµε, και είχαµε µόνο άσχηµα αποτελέ-
σµατα.  Όλοι µας κάνουµε λάθη, αλλά δεν είναι απαραίτητο να 
εξακολουθήσουµε να τα κάνουµε.  Το να µαθαίνουµε από τα λάθη 
µας είναι ίσως το σοφότερο πράγµα που µπορούµε να κάνουµε. 
Ο Θεός µας διδάσκει να απορρίψουµε από πάνω µας κάθε βά-

ρος και την αµαρτία που τόσο εύκολα µας περιπλέκει (Εβραίους 
12:1).  Αυτό έχει την έννοια ότι πρέπει να αντιµετωπίζουµε την 
αµαρτία µε δριµύτητα και ταχύτητα, και αν το κάνουµε αυτό θα 
θερίσουµε την ανταµοιβή µιας σωστής ζωής.  Επίσης θα έχουµε 
ειρήνη στην καρδιά µας γνωρίζοντας ότι έχουµε κάνει το σωστό. 
Είµαι πολύ ευγνώµων για την συγχώρηση από την αµαρτία, αλ-

λά δεν θέλω να την έχω ανάγκη σε κάθε καµπή της ζωής µου.  Εί-
ναι η επιθυµία µου να πειθαρχήσω τον εαυτό µου ώστε να παίρνει 
τις σωστές αποφάσεις, έτσι ώστε να έχω τη χαρά να πιστεύω ότι 
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έχω ευαρεστήσει τον Θεό. 

Κρυµµένη Αµαρτία 

Δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε δριµύτητα και µε αποτελε-
σµατικότητα την αµαρτία αν την δικαιολογούµε ή την κρατούµε 
κρυµµένη.  Όλοι θα έπρεπε να εξετάσουµε την καρδιά µας και να 
είµαστε αρκετά θαρραλέοι ώστε να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυ-
τό µας για οποιαδήποτε αµαρτωλή συµπεριφορά στην ζωή µας.  Ο 
απόστολος Παύλος είπε ότι εργαζόταν µε επιµέλεια ώστε να δια-
τηρήσει µια συνείδηση που ήταν άπταιστη προς τον Θεό και προς 
τους ανθρώπους (Πράξεις 24:16).   ΦΟΒΕΡΟ!  Εργαζόταν στο να 
εντοπίζει και να κρατά την αµαρτία έξω από τη ζωή του.  Ο Παύ-
λος ήξερε τη δύναµη της καθαρής συνείδησης ενώπιον του Θεού.  
Θα έπρεπε να κάνουµε κάθε προσπάθεια να µην αµαρτήσουµε, 
αλλά όταν αµαρτήσουµε δεν θα έπρεπε ποτέ να κατασκευάζουµε 
δικαιολογίες γι' αυτό, ή να το κρατούµε κρυφό.  Τα µυστικά µας 
µπορούν να µας κάνουν δυστυχισµένους, αλλά η αλήθεια θα µας 
ελευθερώσει. 
Οτιδήποτε δεν είναι εκ πίστεως είναι αµαρτία (Ρωµαίους 

14:23).  Εάν δεν µπορούµε να κάνουµε αυτό που κάνουµε διά της 
πίστεως, τότε δεν θα έπρεπε να το κάνουµε.  Εάν κάποιο πράγµα 
είναι αµαρτία τότε ονόµασε το αµαρτία, µη το ονοµάζεις το πρό-
βληµα σου, το κόµπλεξ σου, ή τον εθισµό σου.  Η αµαρτία είναι 
άσχηµη, και αν την καµουφλάρουµε µε καλύτερες ακουστικά λέ-
ξεις, τότε είναι πιο πιθανό να την κρατήσουµε. 
Θα πρέπει να εξετάζουµε τη ζωή µας στο φως του Λόγου του 

Θεού, και οτιδήποτε δεν συµφωνεί µε αυτόν θα έπρεπε να το βλέ-
πουµε γι' αυτό που ακριβώς είναι και να του αντιστεκόµαστε µε 
όλη την ικανότητα που µας έχει δώσει ο Θεός.  Εάν Του ζητήσου-
µε, ο Θεός θα µας βοηθάει πάντοτε .  Είµαστε συνεργάτες του Θε-
ού, και Εκείνος δεν µας περιµένει να κάνουµε τίποτα χωρίς την 
βοήθεια Του.  Θα ήθελα να το πω άλλη µία φορά, µην κρύβετε την 
αµαρτία, βγάλτε τη έξω, ονοµάστε τη αυτό ακριβώς που είναι, και 
µη κάνετε δικαιολογίες γι' αυτή ή να επιρρίπτετε τις άσχηµες επι-
λογές σας σε κάποιον άλλο.  Λάβετε την πλήρη συγχώρηση του 
Θεού για τις παλιές αµαρτίες και συνεργασθείτε µε το Άγιο Πνεύ-
µα ώστε να αντισταθείτε επιθετικά σε όλους τους µελλοντικούς 
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πειρασµούς. 
Τώρα, κάνε µία χάρη στον εαυτό σου και συγχώρησε τον εαυτό 

σου πλήρως και ολοκληρωτικά.  εγκατάλειψε κάθε θυµό που µπο-
ρεί να έχεις προς τον εαυτό σου για οποιαδήποτε αποτυχία από 
πλευρά σου στο παρελθόν, και άρχισε να ζεις την καλή ζωή που 
έχει προσχεδιάσει και έχει ετοιµάσει για να ζήσεις ο Θεός (Εφεσί-
ους 2:10). 

Είσαι Θυµωµένος µε τον Θεό; 

Εάν έχεις ακούσει οτιδήποτε για τον Θεό, αυτό θα είναι ότι είναι 
καλός και ότι µας αγαπάει.  Τόσο φυσιολογικά, που αναρωτιόµα-
στε γιατί υπάρχει τόσος πόνος και συµφορά στον κόσµο.  Αν ο 
Θεός έχει όλη τη δύναµη και µπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει, τότε 
γιατί δεν εµποδίζει τα δεινά;  Αυτές οι ερωτήσεις και άλλες σαν κι 
αυτές έχουν µπερδέψει την ανθρωπότητα από τότε που υπάρχει 
χρόνος. 
Κακοµεταχείριση παιδιών, συνέχεια ακούµε για πολέµους και 

όλεθρο, η πείνα στον κόσµο σκοτώνει εκατοµµύρια.  Οι καλοί µε-
ρικές φορές πεθαίνουν νέοι, ενώ οι πονηροί και φαινοµενικά ά-
χρηστοι άνθρωποι ζουν µέχρι τα βαθιά γεράµατα.  Οι αρρώστιες 
κάνουν θραύση στη γη, και επιτίθενται στους καλούς ανθρώπους 
όπως και τους κακούς.  «Δεν είναι δίκαιο!» ουρλιάζουν οι ψυχές 
µας.  Που είναι η δικαιοσύνη;  Που είναι ο Θεός; 
Για κείνον που ψάχνει µία δικαιολογία για να µη πιστέψει στον 

Θεό, δεν χρειάζεται να πάει πέρα από αυτές τις αναπάντητες ερω-
τήσεις.  Μπορούν απλά να πουν, «Αν πράγµατι υπάρχει Θεός, θα 
εµπόδιζε τα δεινά, έτσι λοιπόν, δεν µπορώ να πιστέψω ότι υπάρ-
χει.»  Αλλά υπάρχουν και εκείνα τα εκατοµµύρια από θαυµάσιους 
ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό ακόµα και αν δεν έχουν απα-
ντήσεις σ’ αυτές τις µπερδεµένες ερωτήσεις. 
Εάν ελπίζεις ότι θα σου δώσω µία καλή απάντηση όσον αφορά 

αυτά τα πράγµατα, θα ήθελα να σου πω από την αρχή ότι δεν την 
έχω.  Δεν µπορώ να τα εξηγήσω ικανοποιητικά, ούτε και πιστεύω 
ότι µπορεί να το κάνει κάποιος άλλος.  Απλά έχω επιλέξει να πι-
στεύω στον Θεό επειδή για να είµαι ειλικρινής, χωρίς Εκείνον, δεν 
νοµίζω ότι θα ήθελα να είµαι ζωντανή.  Εκείνος είναι η ζωή µου, 
και θα προτιµούσα να έχω σχέση µε τον Θεό και να µην τα κατα-
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λαβαίνω όλα για Κείνον από το να προσπαθώ να ζήσω χωρίς Εκεί-
νον. 
Ο Θεός δεν υποσχέθηκε ποτέ ζωή χωρίς βάσανα, αλλά έχει υ-

ποσχεθεί να µας ανακουφίσει και να µας δώσει δύναµη να συνεχί-
σουµε.  Επίσης έχει υποσχεθεί να επεξεργαστεί το καλό µέσα από 
κάθε τι που θα µας συµβεί εάν Τον αγαπάµε και εξακολουθούµε 
να θέλουµε το θέληµα Του στις ζωές µας (Ρωµαίους 8:28).  Δεν 
είµαι ευχαριστηµένη όταν έχω προβλήµατα που προξενούν βάσανα 
στη ζωή µου, αλλά είµαι χαρούµενη που έχω τον Θεό να µε βοη-
θήσει µέσα σ’ αυτά.  Λυπούµαι εκείνους που βασανίζονται χωρίς 
ελπίδα και τα µυαλά τους και οι καρδιές τους είναι γεµάτες µε πι-
κρία επειδή δεν µπορούν να δουν τίποτα πέρα από τον πόνο τους. 
Γνωρίζουµε ότι ο Θεός είναι καλός αλλά βλέπουµε ότι το κακό 

υπάρχει επίσης στον κόσµο .  Ο Θεός έχει τοποθετήσει µπροστά 
µας το καλό και το κακό, ευλογία και κατάρα, και έχει δώσει σ’ 
εµάς την ευθύνη να επιλέξουµε το ένα ή το άλλο (Δευτερονόµιο 
30:19).  Επειδή πολλοί επιλέγουν την αµαρτία και το κακό, έχουµε 
τις επιρροές της αµαρτίας στον κόσµο.  Ακόµα και ένας καλός άν-
θρωπος ζει κάτω από το βάρος του να ζει µέσα σε ένα αµαρτωλό 
κόσµο.  Νιώθουµε τη πίεση του κακού και ανυποµονούµε για εκεί-
νη την ηµέρα που θα εκλείψει.  Η Βίβλος µας λέει ότι ακόµα και η 
κτίση στενάζει κάτω από τα δεσµά της φθοράς, και περιµένει την 
ελευθερία το ίδιο όπως και η ανθρωπότητα (Ρωµαίους 8:18-23). 
Υπηρετούµε ένα αόρατο Θεό ο οποίος είναι ένα µυστήριο!  

Μπορούµε να Τον γνωρίζουµε µε ορισµένους τρόπους, αλλά ένα 
µέρος Του θα είναι πάντοτε πέρα από την κατανόηση µας. 

Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον 
ανεξερεύνητοι (µυστηριώδεις, αδιερεύνητοι) είναι αι 
κρίσεις (αποφάσεις) αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυ-
τού. (οι µέθοδοι Του)! 
 Ρωµαίους 11:33 

Μπορούµε να γνωρίζουµε τον χαρακτήρα Του και να βάζουµε 
την εµπιστοσύνη µας στην πιστότητα Του να είναι πάντοτε µαζί 
µας, αλλά δεν µπορούµε να καταλάβουµε κάθε τι που κάνει ή δεν 
κάνει ο Θεός.  Πίστη σηµαίνει ότι πιστεύουµε σ’ αυτό που δεν 
µπορούµε να δούµε και συχνά δεν µπορούµε να καταλάβουµε.  
Έχουµε πίστη ενώ περιµένουµε για την αποκάλυψη αυτών των 
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µυστηρίων, και αν είµαστε ειλικρινείς, καταλαβαίνουµε ότι µερι-
κές από αυτές τις απαντήσεις µπορεί να µην έρθουν σ’ εµάς ενώ 
βρισκόµαστε ακόµα επάνω σ’ αυτή τη γη.  Ο Θεός µας ζητάει να 
Τον εµπιστευόµαστε, και δεν υπάρχει χρεία εµπιστοσύνης όταν 
δεν υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις.  Πριν µπορέσουµε να είµα-
στε ικανοποιηµένοι στη ζωή µας πρέπει να αρκεστούµε στο να 
«µην γνωρίζουµε.» 

Η Οικειότητα Βαθαίνει µε τα Βάσανα 

Μία από τις πλέον µυστηριώδεις και προκλητικές δηλώσεις στη 
Βίβλο είναι στην προς Εβραίους 5:8-9: «καίτοι ων Υιός, έµαθε την 
υπακοήν αφ' όσων έπαθε, και γενόµενος τέλειος, (µε την πλήρη 
αυτή εµπειρία εφοδιάσθηκε τέλεια) κατεστάθη αίτιος σωτηρίας 
αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν,»  Φαίνεται ότι τα 
παθήµατα του Ιησού ήταν το µέσο της τελειοποίησης (ωρίµανσης) 
Του, και δεν θα είναι διαφορετικά µε τους µαθητές Του. 
Η πίστη δεν µπορεί να ωριµάσει αν δεν δοκιµαστεί.  Ο Θεός 

µας δίνει την πίστη σαν δώρο, αλλά αυτή η πίστη µεγαλώνει και 
αυξάνει καθώς την χρησιµοποιούµε. 
Οι πρώτοι δώδεκα µαθητές αντιµετώπιζαν πολλά που δεν κατα-

λάβαιναν στην πορεία τους µε τον Ιησού, και ο Ιησούς τους είπε, 
«Εκείνο, το οποίον εγώ κάµνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όµως 
γνωρίσει µετά ταύτα.» (Ιωάννης 13:7).  Ζούµε σ’ ένα µυστηριώδη 
κόσµο µε ανεξήγητα γεγονότα, και ο Θεός περιµένει να Τον εµπι-
στεύονται. 
Ο J. Oswald Sanders είπε στο Απολαµβάνοντας την Οικειότητα 

µε τον Θεό, «Εάν σκοπεύουµε να απολαύσουµε γαλήνη σ’ αυτόν 
τον ταραγµένο κόσµο, θα πρέπει να καταλάβουµε καλύτερα την 
ύπατη εξουσία του Θεού και να εµπιστευτούµε την αγάπη Του α-
κόµα και όταν δεν µπορούµε να διακρίνουµε τους σκοπούς Του.» 
Υπάρχουν πράγµατα που µαθαίνουµε στη δυσκολία που δεν 

µπορούµε να µάθουµε πουθενά αλλού.  Στον Ησαΐα 45:3 ο Κύριος 
είπε, «Και θέλω σοι δώσει θησαυρούς φυλαττοµένους εν σκότει 
και πλούτη κεκρυµµένα εν αποκρύφοις·»  Υπάρχουν θησαυροί που 
µπορούν να βρεθούν µόνο στα σκοτεινά.  Ένας από αυτούς τους 
θησαυρούς είναι οικειότητα µε τον Θεό. 
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Τρόπος Συλλογισµού 

Ο άνθρωπος στην φυσική του κατάσταση θέλει να τα καταλάβει 
όλα.  Θέλουµε να ελέγχουµε τα πάντα και δεν µας αρέσουν οι εκ-
πλήξεις.  Θα µας άρεσε πολύ αν όλα µας τα σχέδια πετύχαιναν 
στον χρόνο που επιθυµούµε εµείς, αλλά δεν είναι έτσι.  Εάν πι-
στεύουµε στον Θεό, τότε ζητάµε από Εκείνον να µας δώσει αυτά 
που θέλουµε, αλλά Εκείνος δεν το κάνει πάντα.  Έτσι, καταλήγου-
µε µε αναπάντητες ερωτήσεις, και η φύση µας παλεύει εναντίον 
τους. 
Προσπαθώντας να καταλάβουµε κάτι για το οποίο δεν πρόκει-

ται να βρούµε ποτέ απαντήσεις είναι κάτι πολύ απογοητευτικό και 
πολύπλοκο.  Μετά από χρόνια υποφέροντας νοητικά και συναι-
σθηµατικά, προσπαθώντας να καταλάβω γιατί άσχηµα πράγµατα 
συµβαίνουν σε καλούς ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένου το γιατί 
εγώ υπέφερα πάνω από δέκα χρόνια σεξουαλική κακοποίηση από 
τον πατέρα µου, έφτασα σε ένα σταυροδρόµι στον δρόµο µου µε 
τον Θεό.  Ήξερα ότι πρέπει να πάρω µία απόφαση και να εµπι-
στευτώ τον Θεό απόλυτα χωρίς να έχω όλες τις απαντήσεις αλλιώς 
δεν θα είχα ποτέ ειρήνη.  Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή είναι µία 
προσωπική απόφαση που πρέπει να πάρει ο κάθε άνθρωπος.  Εάν 
περιµένεις από κάποιον να σου εξηγήσει τον Θεό, τότε θα περιµέ-
νεις για πάντα.  Ο Θεός είναι πέρα από την κατανόηση µας, αλλά 
είναι υπέροχος και εκπληκτικός, και στο τέλος φέρνει πάντοτε δι-
καιοσύνη στη ζωή µας.  Ο Θεός µας εµπιστεύεται µε το ανεξήγη-
το! 
Άσχηµα πράγµατα συµβαίνουν πράγµατι σε καλούς ανθρώπους, 

και είναι το προνόµιο τους να εµπιστευτούν τον Θεό. 

Τις είναι µεταξύ σας ο φοβούµενος τον Κύριον, ο υπα-
κούων εις την φωνήν του δούλου αυτού; ούτος, και αν 
περιπατή εν σκότει και δεν έχη φως, ας θαρρή επί το ό-
νοµα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεόν αυ-
τού. 
 Ησαΐας 50:10 

Οι δοκιµασίες που αντιµετωπίζουµε στη ζωή µπορούν να γίνουν 
πιο σύντοµες όταν αντιδρούµε σ’ αυτές µε ώριµο τρόπο, και θα 
βγούµε γνωρίζοντας τον Θεό µε ένα βαθύτερο τρόπο από ποτέ 
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πριν.  Νοµίζω ότι οι περισσότεροι από εµάς θα µπορούσαν να πουν 
ότι η µεγαλύτερη πνευµατική µας ανάπτυξη έχει αποκτηθεί στις 
ώρες της δυσκολίας παρά στις ώρες της άνεσης. 
Γυρίζω στον Ψαλµό 37 αρκετά συχνά για ανακούφιση όταν 

βρίσκοµαι σε κάποια κατάσταση αµηχανίας.  Στα πρώτα ένδεκα 
εδάφια µας λέει ότι δεν πρέπει να ανησυχούµε γι' αυτούς που 
πράττουν το κακό, επειδή σύντοµα θα κατακοπούν.  Εµείς πρέπει 
να εµπιστευόµαστε στον Κύριο και να κάνουµε το καλό, και Εκεί-
νος θα µας θρέψει.  Πιστεύω ότι αυτό σηµαίνει ότι Εκείνος θα µας 
εφοδιάσει µε όλα εκείνα που χρειαζόµαστε στη ζωή µας.  Όχι απα-
ραίτητα όλα όσα θέλουµε, αλλά σίγουρα Εκείνος προµηθεύει αυτά 
που έχουµε ανάγκη. 
Στο Ψαλµό 37:8 µας λέει ότι πρέπει να παύσουµε από θυµό και 

να εγκαταλείψουµε την οργή επειδή καταλήγει µόνο στο να κά-
νουµε κακό.  Εάν αφήσουµε το κακό των άλλων να µας διατηρή-
σουν θυµωµένους, µπορεί να καταλήξουµε να κάνουµε το κακό 
και εµείς οι ίδιοι.  Έχουµε επίσης µία θαυµάσια υπόσχεση... «οι 
πραείς όµως θέλουσι κληρονοµήσει την γήν· και θέλουσι κατα-
τρυφά εν πολλή ειρήνη.» (Ψαλµοί 37:11).  Οι πραείς είναι εκείνοι 
που ταπεινώνουν τους εαυτούς τους και εµπιστεύονται τον Θεό 
χωρίς να έχει καµία σηµασία ποιες είναι οι καταστάσεις στην ζωή 
τους. 
Ο απόστολος Παύλος είπε ότι εκείνος είχε αποφασίσει να µη 

γνωρίζει τίποτα άλλο παρά µόνο τον Χριστό και Αυτόν εσταυρω-
µένο (Α’ Κορινθίους 2:2).  Φαίνεται ότι και ο Παύλος επίσης κου-
ράστηκε προσπαθώντας να βρει µία καλή εξήγηση για όλα τα 
πράγµατα και αποφάσισε απλά να γνωρίζει τον Χριστό. 
Πρέπει να εµπιστευόµαστε στον Κύριο µε όλο µας τον νου και 

την καρδιά και να µην βασιζόµαστε στη δική µας σύνεση (Παροι-
µίες 3:5).  Αυτή η παροιµία µας λέει επιπλέον να µη φαινόµαστε 
σοφοί στα δικά µας τα µάτια (Παροιµίες 3:7).  Για µένα αυτό ση-
µαίνει να µη νοµίζω ούτε για ένα λεπτό ότι είµαι αρκετά έξυπνη 
για να διοικήσω τη δική µου ζωή ή να βρω τους λόγους γιατί ο 
Θεός κάνει αυτά που κάνει.  Εάν θα µπορούσα ποτέ να καταλάβω 
τον Θεό, τότε δεν θα µπορούσε να είναι ο Θεός µου.  Ο Θεός πρέ-
πει να είναι µεγαλύτερος από εµάς σε κάθε τοµέα αλλιώς δεν θα 
είναι καθόλου Θεός.  Ο Θεός λέγεται ότι είναι χωρίς αρχή και χω-



ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ;                                    67 

ρίς τέλος.  Δεν µπορούµε να κατανοήσουµε αυτή την βασική αλή-
θεια για τον Θεό, άρα γιατί θα µπορούσαµε να καταλάβουµε όλα 
τ’ άλλα; 
Ο Θεός βέβαια αποκαλύπτει ορισµένα πράγµατα σ’ εµάς και 

µας δίνει απαντήσεις για πολλά πράγµατα, αλλά δεν µας δίνει απα-
ντήσεις για όλα.  Γνωρίζουµε κατά µέρος σύµφωνα µε τον Λόγο 
Του, αλλά θα έρθει η ώρα που θα γνωρίσουµε όπως µας γνωρίζει 
Εκείνος τώρα. 

Διότι τώρα βλέποµεν διά κατόπτρου αινιγµατωδώς, [την 
πραγµατικότητα σαν ένα αίνιγµα], τότε δε [όταν έρθει η 
τελειότητα] πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω 
κατά µέρος, [ατελώς] τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και 
εγνωρίσθην.[από τον Θεό] 
 Α’ Κορινθίους 13:12 

Γιατί Δεν Επενέβη ο Θεός; 

Είναι δύσκολο να καταλάβουµε γιατί ο Θεός δεν επεµβαίνει στα 
βάσανα µας όταν γνωρίζουµε πολύ καλά ότι θα µπορούσε να το 
κάνει µε ευκολία.  Όταν ο Ιάκωβος ήταν στην φυλακή, τον αποκε-
φάλισαν, αλλά όταν ο Πέτρος ήταν στην φυλακή, τον ελευθέρωσε 
ένας άγγελος και τον οδήγησε σε µία συνάθροιση προσευχής.  Για-
τί;  Η µόνη απάντηση είναι, «Δεν γνωρίζεις τώρα τι κάνω, αλλά 
αργότερα θα καταλάβεις.» 
Ίσως να µην είµαστε ικανοί να χειριστούµε τη γνώση που νοµί-

ζουµε ότι θέλουµε.  Ίσως ο Θεός να κρατάει κρυµµένες πληροφο-
ρίες από εµάς µε το έλεος Του.  Έχω αποφασίσει ότι θα πιστεύω 
ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα στη ζωή µου, ούτε µου ζητάει να κάνω 
τίποτα, αν αυτό δεν έχει σαν τελικό αποτέλεσµα το δικό µου όφε-
λος.  Αυτή η απόφαση έχει φέρει πολύ ειρήνη σ’ εµένα. 
Στην προσωπική µου επιδίωξη για ειρήνη, ανακάλυψα ότι η ει-

ρήνη και η χαρά έρχονται µέσα από την πίστη (Ρωµαίους 15:13), 
και αυτό είναι εκείνο που αποφάσισα να κάνω.  Δεν το κάνω τέ-
λεια, αλλά ο Θεός µε βοηθάει να µάθω να ανταποκρίνοµαι για τα 
πράγµατα που δεν καταλαβαίνω µε το «Σ’ εµπιστεύοµαι Κύριε», 
αντί µε το «Είµαι µπερδεµένη Κύριε, και έχω την ανάγκη να κατα-
λάβω τι συµβαίνει.»  Όλοι µας µπορούµε να πάρουµε την ίδια α-
πόφαση και να ανταποκριθούµε µε πίστη αντί για αµφιβολία, και 
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το Άγιο Πνεύµα κυριολεκτικά σε ωθεί να κάνεις ακριβώς αυτό το 
πράγµα εκτός και αν το έχεις κάνει ήδη. 
Δεν µιλάω να πιστεύεις µε ένα γενικό τρόπο, αλλά να πιστεύεις 

και να εµπιστεύεσαι τον Θεό µέσα και διαµέσου κάθε κατάστασης 
στη ζωή σου.  Είναι πολύ εύκολο να πιστεύεις τον Θεό «για» 
πράγµατα, αλλά Εκείνος µας θέλει να πιστέψουµε Εκείνον προσω-
πικά «µέσα» σε πράγµατα και «διαµέσου» πραγµάτων. 

Ιώβ 

Υποθέτω ότι αν πρόκειται να συµπεριλάβω ένα κεφάλαιο πάνω 
στα ανεξήγητα δεινά τότε θα πρέπει να µιλήσω για τον Ιώβ.  Ήταν 
ένας δίκαιος άνθρωπος ο οποίος υπέφερε τα πάνδεινα περισσότερο 
από οτιδήποτε έχω ακούσει ποτέ.  Ο Ιώβ κρατήθηκε γερά στη πί-
στη του για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά τελικά άρχισε να 
απαιτεί απαντήσεις από τον Θεό.  Ο Θεός µέσα σε τέσσερα ολό-
κληρα κεφάλαια έδινε απαντήσεις στον Ιώβ, και βασικά του είπε, 
«Ιώβ, εάν είσαι τόσο έξυπνος, τότε γιατί δεν προσπαθείς να γίνεις 
εσύ ο Θεός για λίγο.  Διοίκησε εσύ τον κόσµο και δες πως θα τα 
καταφέρεις.»  Βέβαια στο τέλος ο Ιώβ ταπείνωσε τον εαυτό του 
και κατάλαβε ότι λέει ανοησίες.  Τότε ο Ιώβ είπε ένα εκπληκτικό 
πράγµα και κάτι που πολλοί από εµάς µπορούν να πουν αφού έ-
χουν υποφέρει τέτοια τροµερά δεινά: 

Ήκουον περί σου [µόνο] µε την ακοήν του ωτίου, αλλά 
τώρα ο [πνευµατικός] οφθαλµός µου σε βλέπει· 
 Ιώβ 42:5 

Στη δοκιµασία του ο Ιώβ, έφτασε να γνωρίζει τον Θεό µε ένα 
τρόπο που δεν Τον είχε γνωρίσει πριν.  Πριν από τα δεινά του είχε 
µάθει για τον Θεό, είχε ακούσει γι' Αυτόν, αλλά τώρα Τον γνώρι-
ζε!  Ξέρω για κάποιο νεαρό που πέθανε από καρκίνο, και παρόλο 
που τα βάσανα του ήταν τροµερά, είπε, «Δεν θα άλλαζα αυτή την 
εµπειρία µε τίποτα, επειδή µέσα σ’ αυτή ήρθα να γνωρίσω το Θεό 
µε ένα πιο οικείο τρόπο.»  Μήπως σηµαίνει ότι ο Θεός κανονίζει 
τέτοιου είδους βάσανα έτσι ώστε να µπορέσουµε να Τον γνωρί-
σουµε;  Όχι, δεν νοµίζω κάτι τέτοιο, αλλά όµως τα χρησιµοποιεί 
για το πνευµατικό µας όφελος. 
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Ιησούς 

Εάν θέλουµε να µιλήσουµε για άδικα βάσανα, τότε θα πρέπει να 
συζητήσουµε για τον Ιησού.  Γιατί ο Θεός δεν σχεδίασε κάτι δια-
φορετικό για την λύτρωση της ανθρωπότητας από το να επιτρέψει 
στον ίδιο Του τον Υιό να υποφέρει τη φρίκη της σταύρωσης, και 
να υποφέρει την αγωνία να κουβαλήσει πάνω στον αναµάρτητο 
εαυτό Του όλες τις αµαρτίες των ανθρώπων;  Ίσως σαν κάθε καλός 
πατέρας να µας λέει, «Δεν θα σας ζητήσω να υποφέρετε τίποτα 
που δεν υπέφερα εγώ ήδη.»  Όπως είπα νωρίτερα, δεν έχω τις απα-
ντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά όµως πρέπει να τις έ-
χουµε για να πιστέψουµε στον Θεό;  Δεν νοµίζω!  Η πίστη ξεπερνά 
την κατανόηση, και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις την αντικαθι-
στά. 
Όταν άρχισα αυτό το κεφάλαιο έψαχνα την καρδιά µου για να 

δω τι ο Θεός µε ήθελε να δώσω σαν απάντηση σ’ αυτούς που είναι 
θυµωµένοι µε τον Θεό εξαιτίας των δεινών και των απογοητεύσε-
ων στη ζωή τους.  Κατάλαβα µέσα σε λίγα λεπτά ότι δεν µε ήθελε 
να προσπαθήσω να δώσω κάποια απάντηση, επειδή δεν υπάρχει 
καµία που θα µπορούσαµε να καταλάβουµε.  Υπάρχουν πληθώρα 
βιβλίων διαθέσιµα που κάνουν µία προσπάθεια να εξηγήσουν το 
Θεό, και µερικά κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά εγώ δεν θα το 
κάνω αυτό.  Απλά λέω ότι µπορείς να επιλέξεις να µην είσαι θυ-
µωµένος, και αν πάρεις αυτή την απόφαση, θα κάνεις µεγάλη χάρη 
στον εαυτό σου επειδή το να είσαι θυµωµένος µε τον Θεό είναι 
ανοησία στον υπέρτατο βαθµό.  Είναι ο µόνος που µπορεί να µας 
βοηθήσει, άρα λοιπόν γιατί να αποκλείσεις την µοναδική πηγή βο-
ηθείας που έχεις; 
Γνωρίζω ότι αν έχεις πληγωθεί άσχηµα, ένα µέρος του εαυτού 

σου µπορεί να ουρλιάζει αυτή τη στιγµή, «Τζόϋς, αυτό απλά δεν 
είναι αρκετό.»  Εάν έτσι είναι, το καταλαβαίνω, και µπορώ µόνο 
να προσευχηθώ ότι σύντοµα θα κουραστείς αρκετά να είσαι δυ-
στυχισµένος και θα πεις όπως είπε και ο Ιώβ, «Και αν µε θανατό-
νη, εγώ θέλω ελπίζει εις αυτόν·» (Ιώβ 13:15). 

Έξαλλος µε τον Θεό; 

Μία γυναίκα που γνωρίζω την οποία θα ονοµάσουµε Τζανίν µου 
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είπε ότι για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα ήταν θυµωµένη µε τον 
Θεό.  Χριστιανή από την παιδική της ηλικία, η Τζανίν πάντοτε α-
νυποµονούσε για εκείνη την ώρα που θα συναντούσε ένα καλό 
Χριστιανό άνδρα, θα τον ερωτευόταν, θα τον παντρευόταν, και θα 
έκανε οικογένεια.  Μετά το κολέγιο, µετακόµισε στη Νέα Υόρκη 
για να ακολουθήσει την καριέρα της δασκάλας.  Η Τζανίν βρήκε 
µια καλή εκκλησία και πολύ σύντοµα έγινε ενεργό µέλος εκεί, 
παίρνοντας µέρος στη ζωή της εκκλησίας.  Έκανε καλούς φίλους 
εκεί, και ήταν µέρος µίας µεγάλης οµάδας ανύπαντρων.  Μετά από 
δύο χρόνια, πολλοί από τους φίλους της στην εκκλησία παντρεύ-
τηκαν και έκαναν δικές τους οικογένειες. 
Η εικοστή δεκαετία της ηλικίας της Τζανίν έγινε τριακοστή, και 

εξακολούθησε να προσεύχεται ότι ο Θεός θα προµήθευε ένα σύζυ-
γο και τη δική της οικογένεια.  Ο Θεός ευλόγησε την καριέρα της, 
και σύντοµα η Τζανίν ήταν βοηθός του διευθυντή στο γυµνάσιο 
όπου είχε διδάξει.  Της φαινόταν σαν ο Θεός να ευλογεί κάθε το-
µέα της ζωής της εκτός από εκείνον που την ενδιέφερε περισσότε-
ρο.  Οι φίλοι της άρχισαν να κάνουν µωρά, και πολλοί από αυτούς 
έφυγαν από την Νέα Υόρκη για να µεγαλώσουν τα παιδιά τους σε 
µέρη που ήταν πιο κατάλληλα για οικογένειες. 
Η Τζανίν εξακολούθησε να εργάζεται σκληρά και παρέµεινε ε-

νεργό µέλος στην εκκλησία.  Αλλά δεν µπορούσε να καταλάβει 
γιατί ο Θεός δεν της είχε επιτρέψει να έχει την µοναδική επιθυµία 
της καρδιάς της: ένα σύζυγο και µία οικογένεια δική της.  Άρχισε 
να θυµώνει µε τον Θεό.  Γιατί ήταν τόσο σιωπηλός;  Στο κάτω-
κάτω, η Τζανίν ήθελε κάτι που είναι καλό και φυσιολογικό, ο Θεός 
λέει στην Γένεση ότι δεν είναι καλό για τον άνθρωπο να είναι µό-
νος.  Άρχισε να προσεύχεται για ειρήνη, βγάζοντας το συµπέρα-
σµα ότι αν ο Θεός επρόκειτο να πει όχι στην προσευχή της για σύ-
ζυγο, τότε τουλάχιστον ήθελε να νιώσει ένα είδος ικανοποίησης µε 
τα καλά πράγµατα µε τα οποία την είχε ευλογήσει ο Θεός. 
Αλλά τα χρόνια συνέχισαν να περνούν, και η Τζανίν συνέχιζε 

να είναι µόνη της.  Ενώ απολάµβανε πολλά πράγµατα στη ζωή της, 
η µοναξιά που περνούσε έγινε περισσότερο και περισσότερο ένα 
αγκάθι στο πλευρό της.  Γιατί ο Θεός δεν τιµούσε την προσευχή 
της επιτέλους ώστε να της δώσει κάτι τόσο φυσιολογικό και θαυ-
µάσιο όπως είναι κάποιος που την αγαπά;  Δεν µπορούσε να κατα-
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λάβει γιατί ο Θεός θα έλεγε «όχι» σε µία τόσο απλή προσευχή.  
Ούτε η ειρήνη για την οποία προσευχήθηκε δεν ήρθε.  Γιατί ο Θε-
ός ήταν τόσο σιωπηλός; 
Μία µέρα η Τζανίν είχε µία αποκάλυψη.  Καθώς προσευχόταν, 

ικετεύοντας τον Θεό για κάποια διευκρίνιση στα συναισθήµατα 
της, είδε τον Ιησού στον κήπο της Γεσθηµανή, να ζητάει από τον 
Θεό να πάρει το ποτήρι του θανάτου από Εκείνον καθώς περίµενε 
την Σταύρωση.  Στο τέλος της προσευχής Εκείνος είπε, «Όχι το 
θέληµα µου, αλλά το δικό σου.»  Ο Θεός είπε «όχι» στον Ιησού 
εκείνη την ηµέρα.  Ήταν απαραίτητο για τον Ιησού να υποβληθεί 
το µαρτύριο του σταυρού για να σώσει την ανθρωπότητα. 
Η Τζανίν κατάλαβε εκείνη τη στιγµή ότι αν ο Θεός µπορούσε 

να πει όχι στον γιο Του και ο Ιησούς δέχθηκε το όχι σαν απάντηση, 
τότε η Τζανίν θα µπορούσε να δεχθεί το όχι σαν απάντηση επίσης.  
Τίποτα δεν είχε αλλάξει, αλλά τα πάντα άλλαξαν για την Τζανίν.  
Για πρώτη φορά µέσα σε δέκα χρόνια, κατάλαβε ότι δεν είχε ανά-
γκη να γνωρίζει όλες τις απαντήσεις – ότι ο Θεός είναι Θεός – και 
εάν έπρεπε να παραµείνει ανύπαντρη για την υπόλοιπη ζωή της και 
να µην καταλάβει ποτέ το γιατί, θα µπορούσε να το κάνει. 
Δύο χρόνια αργότερα, όταν η Τζανίν ήταν σαράντα-τριών ετών, 

γνώρισε ένα θαυµάσιο Χριστιανό άνδρα και τον παντρεύτηκε µετά 
από δύο χρόνια.  Η Τζανίν µου είπε ότι αν χρειαζόταν να το ξανα-
κάνει αυτό, δεν θα είχε σπαταλήσει το χρόνο της και τα συναισθή-
µατα της σε θυµό εναντίον του Θεού επειδή φαινόταν σιωπηλός.  
Θα περνούσε το χρόνο της απολαµβάνοντας τις ευλογίες που είχε 
και θα έκανε ότι καλύτερο µπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση 
του Θεού στο θέµα. 
Μερικές φορές ο Θεός λέει «όχι» σε πράγµατα που είναι καλά 

και αποδεκτά.  Μερικές φορές λέει, «όχι ακόµα.»  Παρόλο που δεν 
θα µάθουµε ποτέ το γιατί σ’ αυτή τη ζωή, µπορούµε να χρησιµο-
ποιήσουµε το χρόνο που έχουµε απολαµβάνοντας τη ζωή που µας 
έχει δώσει ο Θεός στο έπακρο, ή µπορούµε να την σπαταλήσουµε 
αγωνιώντας σε σύγχυση και να είµαστε δυστυχισµένοι.  Ποια νο-
µίζεις ότι είναι η καλύτερη χρήση του χρόνου;  Για µένα, προτιµώ 
να χρησιµοποιήσω το χρόνο µου µε ένα τρόπο που είναι παραγω-
γικός – ακόµα και αν δεν γνωρίζω όλες τις απαντήσεις. 
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Ένα Παιδί Προσεύχεται και Συνεχίζει να Υποφέρει 

Σαν παιδί κακοποιηµένη σεξουαλικά, νοητικά, συναισθηµατικά, 
και λεκτικά από τον πατέρα µου, προσευχήθηκα συχνά στον Θεό 
να µε βγάλει από αυτή την κατάσταση που βρισκόµουν, αλλά δεν 
το έκανε.  Προσευχήθηκα ότι η µητέρα µου θα άφηνε τον πατέρα 
µου και ότι θα µε προστάτευε, αλλά δεν το έκανε.  Στην παιδιάστι-
κη µου έλλειψη σοφίας, προσευχήθηκα ακόµα και για τον πατέρα 
µου να πεθάνει, αλλά έζησε και εξακολουθούσε να έχει την ίδια 
συµπεριφορά κακοποίησης απέναντι µου. 
Γιατί;  Αυτή η ερώτηση πρόβαλλε απειλητική µέσα µου για 

πολλά χρόνια.  Γιατί ο Θεός δεν γλίτωνε αυτό το κοριτσάκι που 
Τον καλούσε µε κλάµατα;  Ακόµα και όταν ήµουν ενήλικη γυναί-
κα στη διακονία συνέχιζα να έχω αυτό το «γιατί», και ποιος δεν θα 
το είχε;  Ο Θεός µου έδειξε ότι υπάρχουν φορές που οι αθώοι υπο-
φέρουν στο δρόµο των πονηρών.  Ο πατέρας µου είχε εξουσία πά-
νω µου σαν γονέας, έκανε επιλογές που ήταν κακές και αυτές οι 
επιλογές επηρέαζαν εµένα.  Ακόµα και µε αυτό ήξερα ότι ο Θεός 
θα µπορούσε να έχει βάλει ένα τέλος στην κατάσταση, αλλά επέ-
λεξε να κάνει κάτι άλλο.  Μου έδωσε το θάρρος και την δύναµη να 
το περάσω και να το νικήσω.  Μου έχει επιτρέψει να χρησιµοποιή-
σω τον πόνο µου για να βοηθήσω άλλους ανθρώπους και κάνοντας 
το αυτό εργάστηκε για το καλό µου και το καλό πολλών άλλων µε 
τους οποίους µπόρεσα να ταυτιστώ και να τους βοηθήσω.  Για 
πολλά χρόνια έλεγα, «Εάν µόνο δεν είχα κακοποιηθεί, η ζωή µου 
θα µπορούσε να είναι καλύτερη.»  Τώρα ξέρω καλύτερα, πιστεύω 
ότι η ζωή µου είναι πιο δυνατή και καρποφόρα εξαιτίας αυτού του 
πράγµατος.  Ένας από τους τρόπους που ο Θεός δείχνει την φοβε-
ρή Του δύναµη είναι βοηθώντας συνηθισµένους ανθρώπους να 
νικήσουν φρικτές τραγωδίες και µετά να αναδυθούν µε µία καλή 
νοοτροπία και την εµπειρία να βοηθήσουν κάποιον άλλον.  Είµαι 
ευγνώµων να πω ότι είχα το προνόµιο να είµαι ένας από αυτούς 
τους ανθρώπους.  Θα πρέπει να πω, «Σ’ ευχαριστώ, Κύριε, που 
µου έδωσες την καλύτερη απάντηση στην προσευχή µου, όχι απλά 
εκείνη που ήθελα.» 
Μπορώ µόνο να προσευχηθώ ότι τα πράγµατα που έχω πει για 

τον θυµό προς τον Θεό θα βοηθήσουν µερικούς από τους αναγνώ-
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στες µου.  Δεν έχω προσπαθήσει να σας δώσω απαντήσεις σε ανα-
πάντητα ερωτήµατα, αλλά έχω προσπαθήσει να συµµεριστώ την 
καρδιά µου µε ειλικρίνεια πάνω στο θέµα.  Σας παρακαλώ να ε-
µπιστευτείτε τον Θεό χωρίς να έχει σηµασία τι έχει συµβεί σ’ εσάς 
ή σε κάποιον που γνωρίζετε.  Δεν έχει σηµασία τι συµβαίνει σ’ αυ-
τό τον κόσµο, ο Θεός είναι καλός και σας αγαπάει!  Εάν βασανίζε-
τε τον εαυτό σας µε την ερώτηση, «Γιατί, Θεέ, γιατί;»  Σας προ-
τρέπω να πάρετε την απόφαση να ρίξετε όλη σας τη µέριµνα πάνω 
στον Θεό και να πείτε, «Θεέ, Σε εµπιστεύοµαι, και τίποτα άλλο δεν 
έχει σηµασία!» 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

7 

Βοήθησε!Με:!!Είμαι!Θυμωμένος!

Αν είσαι ένας θυµωµένος άνθρωπος και διαβάζεις αυτό το βιβλίο, 
πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να σε επαινέσω που είσαι πρόθυµος να 
µελετήσεις ένα θέµα πάνω στο οποίο χρειάζεσαι βοήθεια.  Πι-
στεύω ακράδαντα ότι µπορείς και θα νικήσεις τον εκτός ισορροπί-
ας, αµαρτωλό θυµό.  Κάποιος θυµός είναι αµαρτωλός και κάποιος 
δεν είναι, έτσι λοιπόν θέλω να συζητήσω και για τα δύο είδη µόνο 
και µόνο για να είµαι βέβαιη ότι έχεις ξεκάθαρη κατανόηση. 

Ο Θυµός Που Δεν Είναι Αµαρτία 

Ο Θεός µας έχει δώσει το συναίσθηµα του θυµού για να µπορούµε 
να γνωρίζουµε πότε εµείς ή κάποιος άλλος είµαστε θύµατα αδικί-
ας.  Αυτός ο τύπος θυµού αναφέρετε σαν δίκαιος θυµός, και ο 
σκοπός του είναι να µας κινητοποιήσει να αναλάβουµε ευσεβή 
δράση για να επανορθώσουµε το λάθος. 
Όταν µία από τις κόρες µας ήταν επτά ετών, είχε πρόβληµα µε 

το να κάνει φίλους σε ένα καινούργιο σχολείο που πήγαινε.  Κα-
τοικούσαµε κοντά στο σχολείο, και µία µέρα συνέβη να περάσω 
από εκεί πηγαίνοντας για µία δουλειά.  Πρόσεξα τη κόρη µου να 
κάθεται µόνη της στο προαύλιο, φαινόταν πολύ µόνη ενώ όλα τα 
άλλα παιδιά έπαιζαν.  Θύµωσα επειδή της φέρονταν άσχηµα, και ο 
θυµός που ένιωσα δεν ήταν αµαρτία.  Ανταποκρίθηκα προσευχό-
µενη για κείνη ζητώντας από το Θεό να της δώσει φίλους.  Εάν 
είχα ανταποκριθεί µε το να πάω στο σχολείο και να βάλω τις φω-
νές στα άλλα παιδιά, ο θυµός µου θα ήταν λάθος. 
Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να καταλάβουµε ότι κάθε φο-

ρά που νιώθουµε θυµωµένοι αυτό δεν σηµαίνει ότι αµαρτάνουµε.  
Υπάρχουν πολλά πράγµατα που εξάπτουν το συναίσθηµα του θυ-
µού, αλλά το πως διαχειριζόµαστε αυτό το συναίσθηµα είναι το 
πιο σηµαντικό πράγµα. 
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Υπάρχει κάτι που λέγεται δίκαιος θυµός, και στο Ψαλµό 78 
βλέπουµε ότι ο Θεός θύµωσε δίκαια εναντίον εκείνων που προ-
σκυνούσαν τα είδωλα.  Πόσο γελοίο είναι να προσκυνάς ένα πέ-
τρινο άγαλµα όταν µπορείς να προσκυνήσεις τον ζωντανό Θεό ό-
λης της δηµιουργίας.  Στον δίκαιο θυµό Του ο Θεός τιµώρησε αυτό 
το είδος της αδικίας µε την ελπίδα ότι θα κάνει τους ανθρώπους να 
µετανοήσουν και να επιστρέψουν πίσω σ’ Εκείνον.  Αυτή η τιµω-
ρία είχε σαν σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους, όχι να τους 
βλάψει.  Ο δίκαιος θυµός αναλαµβάνει πάντοτε δράση και έχει σαν 
σκοπό να βοηθήσει. 
Αυτός είναι ο ίδιος θυµός που έχουµε προς τα παιδιά µας όταν 

κάνουν πράγµατα που ξέρουµε ότι θα τα βλάψουν.  Επιδεικνύουµε 
το θυµό µας και τα διορθώνουµε για να τα βοηθήσουµε. 
Όταν επισκέφθηκα την Καµπότζη και είδα παιδιά να ζουν στη 

χωµατερή της πόλης, σκαλίζοντας µέσα στα σκουπίδια προσπαθώ-
ντας να βρουν φαγητό για να φάνε και κοµµάτια από πλαστικό ή 
γυαλί για να το πουλήσουν, λυπήθηκα µέσα στην καρδιά µου και 
ένιωσα δίκαιο θυµό ενάντια σ’ αυτό το είδος της αδικίας.  Δεν έ-
µεινα απλά θυµωµένη, αποφάσισα να κάνω κάτι για την αδικία.  Η 
διακονία µας αγόρασε λεωφορεία και τα εφοδίασε σαν σχολικές 
τάξεις και ένα εστιατόριο έτσι ώστε να µπορέσουµε να ταΐσουµε 
και να διδάξουµε τα παιδιά κάθε µέρα.  Τα λεωφορεία έχουν και 
λουτρά έτσι ώστε τα παιδιά να µπορούν να πλυθούν και να πάρουν 
καινούργια ρούχα όταν τα χρειάζονταν.  Αυτή ήταν µια καλή α-
νταπόκριση στο θυµό που νιώσαµε.  Ο Λόγος του Θεού µας λέει 
ότι ο µόνος τρόπος που µπορούµε να νικήσουµε το κακό είναι µε 
το καλό (Ρωµαίους 12:21). 
Αυτού του είδους ο θυµός δεν είναι αµαρτία.  Στην πραγµατικό-

τητα είναι καλός επειδή µας κινητοποιεί να αναλάβουµε δράση. 
Πολλοί άνθρωποι σήµερα είναι θυµωµένοι µε την αδικία, αλλά 

απλά µένουν θυµωµένοι και θυµώνουν κάθε µέρα και περισσότε-
ρο.  Σπαταλούν το χρόνο τους µεταδίδοντας αυτό το θυµό σε άλ-
λους µε τις αρνητικές τους κουβέντες και νοοτροπία, και καµία 
θετική κίνηση δεν γίνεται για να διορθωθεί τίποτα.  Συχνά έχουν 
µία νοοτροπία απελπισίας.  Αποφασίζουν ότι τίποτα δεν θα βοη-
θήσει, έτσι δεν ασχολούνται να προσπαθήσουν.  Αυτός είναι ένας 
τύπος θυµού που µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε αµαρτία. 
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Η δεκατριάχρονη κόρη µίας γυναίκας σκοτώθηκε από µεθυσµέ-
νο οδηγό ο οποίος τιµωρήθηκε ελαφριά γι' αυτό από κάποιο δικα-
στή.  Η µητέρα αυτού του κοριτσιού ήταν πολύ θυµωµένη, αλλά 
αποφάσισε να µετατρέψει το θυµό της σε κάτι θετικό, έτσι λοιπόν 
έφτιαξε µία οργάνωση που ονοµάζεται MADD (Mothers Against 
Drunk Driving) Μητέρες Εναντίον Μεθυσµένων Οδηγών.  Αυτή η 
οργάνωση είναι υπεύθυνη για την νοµική αναµόρφωση που έφερε 
πιο αυστηρούς νόµους εναντίον των µεθυσµένων οδηγών.  Θα είχε 
σπαταλήσει όλη της τη ζωή σε θυµό και πικρία, αντί γι' αυτό νίκη-
σε το κακό µε το καλό. 
Ήµουν πολύ θυµωµένη µε τον πατέρα µου για την κακοποίηση 

που µου έκανε.  Τον µισούσα και κόχλαζα από θυµό για χρόνια, 
αλλά τελικά κατάλαβα ότι ο µόνος τρόπος για να νικήσω το κακό 
που έγινε σ’ εµένα ήταν να κάνω κάτι καλό για να βοηθήσω άλ-
λους.  Αυτός είναι και ένας λόγος που έχω περάσει τα προηγούµε-
να τριάντα-πέντε χρόνια διδάσκοντας τον Λόγο του Θεού και βοη-
θώντας τους ανθρώπους που υποφέρουν. 
Ένας άνθρωπος µε το όνοµα Ουίλλιαµ Ουίλµπερφορς θύµωσε 

τόσο πολύ µε τη δουλεία στην Αγγλία που πέρασε την περισσότε-
ρη ζωή του µαχόµενος ενάντια σ’ αυτή και εργαζόµενος για ένα 
νοµικό σύστηµα που θα την έκρινε παράνοµη.  Η Ιστορία είναι γε-
µάτη από ανθρώπους που θύµωσαν για την αδικία και πάλεψαν για 
να φέρουν µία θετική αλλαγή.  Δυστυχώς, η Ιστορία είναι επίσης 
γεµάτη µε ανθρώπους που θύµωσαν και µετά χολώθηκαν και πι-
κράθηκαν και τελικά γέµισαν από µίσος.  Ανέλαβαν δράση και έ-
βλαψαν πλήθη ανθρώπων. 
Κάθε εποχή έχει δει κάποιο είδος αδικίας, και η δική µας δεν εί-

ναι διαφορετική, αλλά ο θυµός που σταδιακά γίνεται µίσος δεν εί-
ναι η απάντηση.  Το µίσος είναι ένα δυνατό συναίσθηµα.  Ποτέ δεν 
µισούµε κάποιον λίγο.  Είναι ένα απαιτητικό συναίσθηµα.  Απαιτεί 
την κακοµεταχείριση εκείνου που είναι ο στόχος του µίσους.  Το 
µίσος αρχίζει σαν θυµός.  Χρησιµοποιεί όλη την ενέργεια που έ-
χεις για να ζήσεις.  Σε κατατρώγει σαν µία προϊούσα νόσος και γε-
µίζει τις σκέψεις σου και τις συζητήσεις σου.  Σε κάνει πικρόχολο, 
γεµάτο µίσος, ξινισµένο, και µοχθηρό.  Σε καθιστά ακατάλληλο 
για το έργο του Θεού. 
Εάν έχεις ήδη την εµπειρία της αδικίας στη ζωή σου και έχεις 
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πληγωθεί, µην εξακολουθήσεις να διατηρείς αυτό το φαύλο κύκλο 
µε τον θυµό. 
Η µόνη απάντηση στο θυµό είναι η συγχώρηση.  Το να εργάζε-

σαι προς την συγχώρηση είναι συνήθως µία διαδικασία.  Αρχίζει 
µε µία απόφαση όχι µόνο να υπακούσεις τον Θεό, αλλά και να κά-
νεις µία χάρη στον εαυτό σου και να συγχωρήσεις, όµως, η θερα-
πεία των αναµνήσεων και των συναισθηµάτων χρειάζεται χρόνο.  
Το δεύτερο µέρος αυτού του βιβλίου είναι αφιερωµένο στη σπου-
δαιότητα της συγχώρησης και το «πως» θα την επεξεργαστούµε. 

Είναι ο Θυµός Σου Βάσιµος ή Διαστρεβλωµένος; 

Πριν µπορέσουµε να χειριστούµε σωστά το θυµό µας, πρέπει να 
είµαστε αρκετά ειλικρινείς µε τον εαυτό µας και να ρωτήσουµε αν 
είναι βάσιµος ή διαστρεβλωµένος.  Εκείνα που κάνουν οι άνθρω-
ποι που µας θυµώνουν θα µπορούσαν να είναι αποτελέσµατα από 
κάτι λάθος σ’ εµάς αντί για κάτι που εκείνοι κάνουν λάθος.  Μόνο 
και µόνο επειδή εµείς θυµώσαµε αυτό δεν σηµαίνει ότι ο θυµός 
µας είναι βάσιµος.  Μάλιστα, είναι πιθανόν ένα µεγάλο ποσοστό 
εκείνων που είναι γρήγοροι στο θυµό να το κάνουν εξαιτίας κά-
ποιας πληγής στη ψυχή τους που δεν έχουν επιτρέψει ποτέ να θε-
ραπευτεί.  Οι θυµωµένοι άνθρωποι συχνά θυµώνουν πάνω σε 
πράγµατα που όλοι µας αντιµετωπίζουµε κάθε µέρα χωρίς να θυ-
µώνουµε. 
Υπήρχαν κάποτε πράγµατα που έκανε ο Νταίηβ που µε θύµω-

ναν πάρα πολύ, αλλά τα ίδια εκείνα πράγµατα δεν µε ενοχλούν 
σήµερα καθόλου.  Κάνει ακόµα µερικά από τα ίδια πράγµατα, εγώ 
όµως έχω αλλάξει.  Ο θυµός µου ήταν αποτέλεσµα των δικών µου 
ανασφαλειών. 
Όταν ένας άνθρωπος είναι ανασφαλής, ανταποκρίνεται στους 

άλλους συνήθως µε θυµό εάν δεν συµφωνούν µε όλα όσα εκείνος 
σκέφτεται, νιώθει και λέει.  Διακρίνει κάθε διαφωνία σαν απόρρι-
ψη, και το πρόβληµα στην πραγµατικότητα είναι δικό του, όχι του 
ανθρώπου προς τον οποίο έχει θυµώσει.  Οι ανασφαλείς άνθρωποι 
έχουν ανάγκη από πολύ θετική επιβεβαίωση για να µπορέσουν να 
νιώσουν καλά για τον εαυτό τους, και όταν δεν την παίρνουν, συ-
χνά θυµώνουν. 
Μερικές φορές θυµώνουµε απλά επειδή δεν πήραµε αυτό που 
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θέλαµε όταν το θέλαµε µε το τρόπο που το θέλαµε.  Η ιστορία που 
ετοιµάζοµαι να συµµεριστώ µαζί σας µε συγκινεί βαθύτατα.  Είναι 
µία ιστορία ανυποµονησίας και θυµού που κόστισε πολλά σε ένα 
άνθρωπο – όλα εξαιτίας του θυµού. 

 
ΔΩΡΟ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ – Αγνώστου Συγγραφέα 
Ένας νέος ετοιµαζόταν να αποφοιτήσει από το κολέγιο.  Για πολ-
λούς µήνες θαύµαζε ένα όµορφο σπορ αυτοκίνητο στη βιτρίνα 
µιας αντιπροσωπείας, και γνωρίζοντας ότι ο πατέρας του µπορού-
σε να του το αγοράσει, του είπε ότι αυτό ήταν το µόνο πράγµα που 
ήθελε σαν δώρο για την αποφοίτηση του.  Καθώς πλησίαζε η µε-
γάλη µέρα, ο νέος περίµενε να δει σηµάδια ότι ο πατέρας του είχε 
αγοράσει το αυτοκίνητο. 
Τελικά, το πρωί της αποφοίτησης του, ο πατέρας του τον κάλε-

σε µέσα στο ιδιαίτερο γραφείο του.  Είπε στον γιο του πόσο υπε-
ρήφανος ήταν που είχε ένα τέτοιο θαυµάσιο παιδί και του είπε πό-
σο τον αγαπούσε.  Έδωσε στο γιο του ένα κουτί περιτυλιγµένο 
σαν δώρο. 
Περίεργος, αλλά κάπως απογοητευµένος ο γιος άνοιξε το κουτί 

και βρήκε µία όµορφη, δερµατόδετη Βίβλο µε το όνοµα του χα-
ραγµένο µε χρυσά γράµµατα.  Θυµωµένος, ύψωσε τη φωνή του 
στον πατέρα του και του είπε, «Με όλα τα χρήµατα που έχεις µου 
έδωσες µόνο µία Βίβλο;» και έφυγε φουριόζος έξω από το σπίτι, 
παρατώντας τη Βίβλο. 
Πέρασαν πολλά χρόνια και ο νέος είχε µεγάλη επιτυχία στις 

δουλειές του.  Είχε ένα θαυµάσιο σπίτι και µια υπέροχη οικογένει-
α, αλλά συνειδητοποίησε ότι ο πατέρας του ήταν πολύ γέρος και 
σκέφτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να πάει να τον δει.  Δεν τον είχε δει 
από εκείνη την ηµέρα της αποφοίτησης. 
Πριν να κάνει τις προετοιµασίες, πήρε ένα τηλεγράφηµα που 

έλεγε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και είχε αφήσει όλα του τα 
υπάρχοντα στο γιο του.  Έπρεπε να πάει στο σπίτι του αµέσως και 
να φροντίσει τα πράγµατα.  Όταν έφτασε στο σπίτι του πατέρα 
του, ξαφνική θλίψη και τύψεις γέµισαν την καρδιά του.  Άρχισε να 
ψάχνει µέσα στα σηµαντικά χαρτιά του πατέρα του και είδε την 
ακόµα αµεταχείριστη Βίβλο, ακριβώς όπως την είχε αφήσει πριν 
από χρόνια.  Με δάκρυα, άνοιξε την Βίβλο και άρχισε να γυρίζει 
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τις σελίδες.  Ο πατέρας του είχε υπογραµµίσει προσεκτικά ένα ε-
δάφιο, Ματθαίος 7:11: 

«εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε καλάς δό-
σεις εις τα τέκνα σας, πόσω µάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρα-
νοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ' αυτού;» 
Καθώς διάβαζε αυτά τα λόγια, ένα κλειδί αυτοκινήτου έπεσε 

από το πίσω µέρος της Βίβλου.  Είχε ένα καρτελάκι µε το όνοµα 
της αντιπροσωπείας, η ίδια αντιπροσωπεία που είχε το σπορ αυτο-
κίνητο που ήθελε.  Επάνω στο καρτελάκι ήταν η ηµεροµηνία της 
αποφοίτησης του και τα λόγια: ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ. 
 
Αυτή η ιστορία µε γεµίζει µε θλίψη.  Είναι ένα πολύ δυνατό πα-

ράδειγµα για το τρόπο που πολλοί από εµάς ζούµε τις ζωές µας.  
Αντί να δεχτούµε τα δώρα του Θεού µε ευγνωµοσύνη, ακόµα και 
αν δεν νοµίζουµε ότι είναι ακριβώς αυτά που ζητήσαµε, θυµώνου-
µε και διακόπτουµε την επαφή µας µαζί Του.  Σας παρακαλώ µη το 
κάνετε αυτό!  Μη ξεχνάτε ότι ο Πατέρας σας αγαπάει περισσότερο 
από όσο θα µπορούσατε να φανταστείτε ποτέ.  Θέλει µόνο καλό 
για σας, ακόµα και αν το βάζει σε διαφορετικό πακέτο από εκείνο 
που έλπιζες. 
Όταν έχουµε ένα πρόβληµα που φανερώνεται µε αφύσικο θυµό, 

είναι ζωτικής σηµασίας να παραδεχθούµε το πρόβληµα.  Πρέπει να 
το λάβουµε σαν δικό µας πρόβληµα και να σταµατήσουµε να µα-
στιγώνουµε τους άλλους που στην πραγµατικότητα δεν είναι εκεί-
νοι το πρόβληµα.  Πολλές σχέσεις έχουν καταστραφεί εξαιτίας 
προβληµάτων αυτού του τύπου.  Για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα 
προσπάθησα να κάνω τον Νταίηβ να πληρώσει γι' αυτά που µου 
έκανε ο πατέρας  µου µε το να µη τον εµπιστεύοµαι και να προ-
σπαθώ να τον κοντρολάρω έτσι ώστε να µη µπορεί ποτέ να µε 
πληγώσει.  Στην πραγµατικότητα είχα µία κακή νοοτροπία προς 
όλους τους άνδρες επειδή ένας άνδρας µε είχε πληγώσει.  Ένιωθα 
ότι κάτι µου χρωστούσαν και προσπαθούσα να το εισπράξω από 
οποιονδήποτε στη ζωή µου.  Ευχαριστώ τον Θεό που τελικά είδα τι 
έκανα και ζήτησα από τον Θεό να µε ξεπληρώσει για τις αδικίες 
στη ζωή µου, και το έκανε. 
Αν είσαι θυµωµένος θα ήθελα να σε ρωτήσω µερικά πράγµατα.  

Ωφελεί ο θυµός σου εσένα ή κάποιον άλλον;  Λύνει το πρόβληµα;  
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Αλλάζει τον άνθρωπο µε τον οποίον είσαι θυµωµένος;  Αυξάνει 
αυτός ο θυµός την χαρά σου και την ειρήνη σου; 
Πιστεύεις ότι είσαι ένα σχετικά έξυπνο άτοµο;  Εάν ναι, τότε 

γιατί εξακολουθείς να κάνεις κάτι που είναι πλήρης σπατάλη χρό-
νου;  Γιατί δεν αποφασίζεις να κάνεις µία χάρη στον εαυτό σου και 
να το αφήσεις να περάσει;  Δώσε ολόκληρη την κατάσταση στον 
Θεό µε προσευχή.  Ρίξε τη µέριµνα σου επάνω Του και δώσε Του 
την ευκαιρία να σε φροντίσει.  Άφησε τον Θεό να χειριστεί τις α-
δικίες στη ζωή σου.  Στον Ησαΐα 61 υπόσχεται να µας δώσει διπλή 
ανταµοιβή για τα προηγούµενα µας βάσανα.  Μου αρέσει αυτό το 
είδος ανταπόδοσης, εσείς τι λέτε; 
Μπορεί να σκέφτεσαι, «Τζόϋς, δεν µπορώ να σταµατήσω να 

νιώθω θυµωµένος.»  Συµφωνώ, αλλά αυτό που µπορείς να κάνεις 
είναι να αρχίσεις να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους που είσαι 
θυµωµένος υπακούοντας τον Θεό, και αυτό θα σε βοηθήσει.  Το 
επόµενο πράγµα που µπορείς να κάνεις είναι να αρχίσεις µία έντο-
νη µελέτη του Λόγου του Θεού πάνω στο θέµα του θυµού.  Ο Λό-
γος του Θεού έχει δύναµη µέσα του και θα σου δώσει την ικανότη-
τα να κάνεις το σωστό, θα φέρει θεραπεία στη ψυχή σου.  Είναι το 
φάρµακο του Θεού για την πληγωµένη ψυχή.  Εµπιστέψου τον 
Λόγο του Θεού.  Προσέγγισε τον µε προσδοκία και πίστη.  Εάν 
έχεις πονοκέφαλο και προσεγγίσεις ένα µπουκαλάκι µε παυσίπονα, 
αυτό το κάνεις µε µία προσδοκία ότι θα σε βοηθήσει και θα κατευ-
νάσει τον πόνο.  Πλησίασε το Λόγο του Θεού µε τον ίδιο τρόπο 
και λάβε τον σαν φάρµακο για τα πληγωµένα σου συναισθήµατα. 
Το πιο σηµαντικό πράγµα είναι να αποφασίσεις ότι δεν θα ζή-

σεις µία θυµωµένη ζωή.  Εάν είσαι σταθερός στην απόφαση σου, 
τα προβλήµατα που έχεις θα επιλυθούν.  Ο Θεός θα σε οδηγήσει 
µε ένα ιδιαίτερο τρόπο που θα είναι ο σωστός για σένα.  Πάντα 
θέλουµε µια γρήγορη λύση για όλα µας τα προβλήµατα, αλλά η 
αλήθεια είναι ότι πρέπει να εµπιστευτούµε τον Θεό και να Τον 
αφήσουµε να µας οδηγήσει προσωπικά.  Η Βίβλος είναι γεµάτη µε 
σοφία που θα µας βοηθήσει να αποφύγουµε τον θυµό.  Διαπιστώ-
νοντας και προβάλλοντας αντίσταση στο θυµό είναι το καλύτερο 
σχέδιο.  Μην αφήσεις το θυµό να ριζώσει στη ψυχή σου και να γί-
νει ένα πρόβληµα που θα είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί. 
Εάν είσαι θυµωµένος άνθρωπος, και το έχεις παραδεχτεί και εί-
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σαι έτοιµος για βοήθεια, µπορείς να αρχίσεις να χαίρεσαι διότι δεν 
θα µείνεις θυµωµένος για πολύ.  Είσαι στο δρόµο για την αφθονία 
της ειρήνης και καινούργια επίπεδα χαράς.  Θα µπορέσεις να αγα-
πήσεις τους ανθρώπους µε ένα ευσεβή τρόπο που θα προσθέσει 
δύναµη στη ζωή σου. 

Η γλυκεία απόκρισις καταπραΰνει θυµόν· αλλ' ο λυπη-
ρός λόγος διεγείρει οργήν. 
 Παροιµίες 15:1 

Οργίζεσθε και µη αµαρτάνετε· ο ήλιος ας µη δύη επί τον 
παροργισµόν σας, 

µήτε δίδετε τόπον [ευκαιρία] εις τον διάβολον. 
 Εφεσίους 4:26-27 

 Λοιπόν, αδελφοί µου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος 
ταχύς εις το να ακούη, [πρόθυµος ακροατής] βραδύς εις 
το να λαλή, βραδύς εις οργήν· 

διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύ-
νην του Θεού. 
 Ιάκωβος 1:19-20 

 
 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

8 

Βοήθησε!Με:!Έχω!Σχέση!με!Θυμωμένο!
Άτομο!

Μπορούµε να µάθουµε να ελέγχουµε το δικό µας το θυµό, αλλά 
δεν µπορούµε να ελέγχουµε το θυµό των άλλων.  Πρέπει να µά-
θουµε πως να διαχειριζόµαστε τους θυµωµένους ανθρώπους στη 
ζωή µας µε ένα τρόπο που θα µας προστατέψει και µε την ελπίδα 
ότι θα τους βοηθήσει. 
Πρώτα απ’ όλα, ας µιλήσουµε για τον θυµό που µετατρέπεται 

σε βία.  Δεν πιστεύω ότι ο Θεός µας έχει καλέσει να µας κακοµε-
ταχειρίζονται θυµωµένοι άνθρωποι.  Η µητέρα µου επέτρεπε στον 
πατέρα µου να την κακοποιεί, και στο τέλος, κατέληξε να µη προ-
στατέψει εµένα και τον αδελφό µου.  Ο πατέρας µου την κακοποι-
ούσε λεκτικά, η γλώσσα του ήταν συχνά απειλητική, και οι βλα-
στήµιες του ήταν ένας συνηθισµένος ήχος στο σπίτι µας.  Απει-
λούσε συχνά ότι θα την χτυπήσει, και την χαστούκιζε στο πρόσω-
πο µερικές φορές και ακόµα την έδερνε.  Ήταν συχνά άπιστος, και 
εκείνη τα ανεχόταν όλα αυτά.  Ένιωθε ότι ήταν αφιερωµένη στο 
γάµο της, αλλά µε όλα αυτά δεν σεβόταν καν τον εαυτό της εφό-
σον του επέτρεπε να της φέρεται µε τον τρόπο που της φερόταν.  
Καταλαβαίνω ότι φοβόταν, αλλά εύχοµαι µε όλη µου την καρδιά 
για το δικό της όφελος, όπως και για το δικό µου και του αδελφού 
µου, να τον είχε αντιµετωπίσει ή να τον είχε εγκαταλείψει. 
Οι γυναίκες της εποχής της σπάνια έπαιρναν διαζύγιο, απλά υ-

πόµεναν την οποιαδήποτε συµπεριφορά των συζύγων τους.  Στην 
δική µας εποχή οι άνθρωποι παίρνουν συχνά διαζύγια και πολλές 
φορές ούτε καν κάνουν κάποια προσπάθεια για να εργαστούν για 
την επίλυση των προβληµάτων τους.  Και τα δύο αυτά άκρα είναι 
λάθος. 
Οι στατιστικές για τον ξυλοδαρµό των γυναικών είναι συγκλο-

νιστικές.  Σύµφωνα µε την στατιστική υπηρεσία, στις Ηνωµένες 
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Πολιτείες περίπου 5,3 εκατοµµύρια γυναικών από την ηλικία των 
δεκαοκτώ και πάνω δέχονται κακοµεταχείριση σωµατική, λεκτική 
ή σεξουαλική κάθε χρόνο.  Κάθε µέρα, τέσσερις γυναίκες σ’ αυτή 
τη χώρα πεθαίνουν σαν αποτέλεσµα οικιακής βίας.  Όπως είπα, δεν 
πιστεύω ότι κάποιος θα έπρεπε να επιτρέπει σε κάποιον άλλο να 
τον κακοµεταχειριστεί.  Δεν είναι στο θέληµα του Θεού για µας να 
ζούµε στο φόβο.  Οι βίαιοι ανθρώποι συνήθως απειλούν, ελέγχουν 
µε τακτικές φόβου.  Είναι δειλοί που ζουν για να τροµοκρατούν, 
και πρέπει να αντιµετωπιστούν για το δικό τους καλό. 
Θυµάµαι το φόβο που πότιζε ολόκληρη την ατµόσφαιρα του 

σπιτιού µου όταν µεγάλωνα σαν παιδί.  Θυµάµαι που στεκόµουν 
έξω στο κρύο µε την µητέρα µου, περιµένοντας να πέσει αναίσθη-
τος ο πατέρας µου από το πιοτό για να σταµατήσει να µας δέρνει.  
Θυµάµαι τα ουρλιαχτά, τις φωνές, τις βρισιές, τις απειλές, τα 
σπρωξίµατα, τα χτυπήµατα, τα πνιξίµατα και το ξύλο.  Θυµάµαι 
την οργή, τη γροθιά του που τη κρατούσε στο πρόσωπο µου απει-
λώντας µε ότι θα µε χτυπήσει.  Το φόβο που έζησα που ρίζωσε µέ-
σα στη ψυχή µου, και χρειάστηκαν πολλά χρόνια υπηρεσίας στον 
Θεό για να µπορέσω να ελευθερωθώ από αυτόν. 
Εάν διαβάζεις αυτό το βιβλίο και βρίσκεσαι σε µια κατάσταση 

κακοποίησης, σε εκλιπαρώ για το δικό σου καλό και το καλό των 
παιδιών σου αν έχεις, σε παρακαλώ να ζητήσεις βοήθεια.  Εάν δεν 
ξέρεις τι να κάνεις, ζήτα συµβουλή, πάρε κάποιο τηλέφωνο βοη-
θείας για κακοποιηµένες γυναίκες, ή πήγαινε σε κάποιο καταφύγιο, 
αλλά µην κάθεσαι παθητικά, περιµένοντας την επόµενη φορά που 
το θυµωµένο αυτό άτοµο αποφασίσει να ξεσπάσει την οργή του 
πάνω σου.  Οι άνθρωποι που κακοποιούν άλλους ανθρώπους χρει-
άζονται βοήθεια.  Είναι άρρωστοι άνθρωποι που δεν ξέρουν πως 
να επεξεργαστούν σωστά το θυµό τους και τη σύγχυση τους.  Συ-
νήθως είναι και αυτοί πληγωµένοι και αντιδρούν κινούµενοι από 
τις δικές τους πληγές.  Χρειάζονται οπωσδήποτε προσευχή, αλλά 
όταν προσευχόµαστε πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να είµα-
στε έτοιµοι να αναλάβουµε όποια δράση µας οδηγεί ο Θεός να πά-
ρουµε. 
Ήρθε ο καιρός στη δική µου ζωή όταν έπρεπε να αντιµετωπίσω 

τον πατέρα µου όσον αφορά τα χρόνια που µε είχε κακοποιήσει.  
Ήµουν σχεδόν σαράντα-πέντε ετών και υπέφερα ακόµα από αυτά 
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που είχε κάνει σ’ εµένα.  Ο Θεός µου έδειξε ότι αντιµετωπίζοντας 
τον, ήταν ο µόνος τρόπος να σπάσω το φαύλο κύκλο του φόβου 
στη ζωή µου.  Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για µένα να το κάνω αυτό 
επειδή ήξερα ότι θα ξαναπεράσω το θυµό του και αυτό ακριβώς 
έγινε, αλλά επίσης έφερα εις πέρας αυτό που µε οδηγούσε ο Θεός 
να κάνω και µε βοήθησε να ελευθερωθώ.  Πρέπει πάντα να κά-
νουµε το µέρος µας εκεί που µας οδηγεί ο Θεός, χωρίς να δίνουµε 
σηµασία πως θα αντιδράσει ο άλλος. 
Οι περισσότεροι από εσάς που διαβάζετε αυτό το βιβλίο δεν έ-

χετε να κάνετε µε το είδος των θυµωµένων ανθρώπων για τους ο-
ποίους µιλάω, αλλά έρχεστε σε επαφή µε θυµωµένους ανθρώπους 
στη ζωή σας, και µερικοί από εσάς έχετε και σχέσεις µε κάποιον 
που είναι θυµωµένος. 
Επειδή ένας θυµωµένος άνθρωπος καταπίεζε τη ζωή µου για 

τόσα πολλά χρόνια, ήµουν κι εγώ θυµωµένη και ξέσπαγα το θυµό 
µου και µε τα λόγια και µε τις νοοτροπίες µου.  Ο θυµός µου φα-
νερωνόταν συχνά όταν δεν πήγαιναν όλα στη ζωή µου όπως τα ή-
θελα.  Είχα λάθος, και χρειαζόµουν ευσεβή αντιπαράθεση όπως 
ανέφερα προηγουµένως σ’ αυτό το βιβλίο.  Ένα από τα καλύτερα 
πράγµατα που έκανε για µένα ο Νταίηβ ήταν να µην επιτρέψει στο 
θυµό µου να τον κάνει δυστυχισµένο.  Πιστεύω ότι το καλύτερο 
πράγµα που µπορείς να κάνεις για ένα θυµωµένο άνθρωπο είναι να 
τους δείξεις µε παράδειγµα ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος 
ζωής και συµπεριφοράς. 

Γίνε το Παράδειγµα 

Επειδή δεν είχα ζήσει ποτέ σε µια ατµόσφαιρα που υπήρχε σταθε-
ρότητα, δεν ήξερα µε τι µοιάζει αυτό.  Ο Νταίηβ ήταν ένα παρά-
δειγµα σταθερότητας για µένα, και αυτό ήταν εξαιρετικά σηµαντι-
κό.  Αν µου είχε πει απλά να σταµατήσω να είµαι θυµωµένη και 
ανταποκρινόταν στον θυµό µου µε το δικό του θυµό, δεν νοµίζω 
ότι θα µπορούσα να αλλάξω.  Όπως λένε, «Δύο λάθη δεν κάνουν 
ένα σωστό.»  Σύµφωνα µε τον Λόγο του Θεού, δεν πρέπει να αντι-
µετωπίζουµε το θυµό µε θυµό ή το κακό µε το κακό ή τη προσβο-
λή µε προσβολή. 
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µη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λοιδορίαν αντί λοι-
δορίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, [προσευχόµενοι 
για το καλό τους, την ευτυχία τους και την προστασία 
τους, και αγαπώντας και λυπούµενοι γι' αυτούς αληθινά] 
επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, διά να 
κληρονοµήσητε ευλογίαν. [ από τον Θεό – να είσαστε 
ευλογηµένοι σαν κληρονόµοι, φορείς καλοσύνης και ευ-
τυχίας και προστασίας]. 
 Α’ Πέτρου 3:9 

Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να το κά-
νεις  από το να το διαβάζεις, αλλά οτιδήποτε µας ζητάει ο Θεός να 
κάνουµε, θα µας δώσει τη δύναµη να το κάνουµε εάν είµαστε πρό-
θυµοι να είµαστε υπάκουοι σ’ Εκείνον.  Ο Θεός έχει την απάντηση 
για κάθε πρόβληµα που έχεις, και οι τρόποι Του δουλεύουν πάντα 
αν τους ακολουθήσουµε κατά γράµµα. 
Πιστεύω µε όλη µου τη καρδιά ότι το παράδειγµα του Νταίηβ 

προς εµένα ήταν αυτό που µε έκανε να θέλω ν’ αλλάξω.  Ήταν αυ-
στηρός µαζί µου αλλά δεν µε άφησε ποτέ να του κλέψω τη χαρά 
του.  Μου γνωστοποίησε ότι αν ήθελα να είµαι δυστυχισµένη αυτό 
ήταν δική µου υπόθεση, αλλά εκείνος θα εξακολουθούσε να είναι 
ευτυχισµένος είτε ήµουν εγώ είτε όχι.  Ήταν συνεπής για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, και τελικά, κατάλαβα ότι έχανα πολλά πράγµα-
τα στη ζωή µου και έπρεπε ν’ αλλάξω.  Κανένας δεν µπορεί ν’ αλ-
λάξει αν δεν το θέλει, έτσι αν προσπαθείς ν’ αλλάξεις τους ανθρώ-
πους στη ζωή σου από µόνος σου αυτό θα καταφέρει µόνο να σε 
απογοητεύσει.  Μόνο ο Θεός αλλάζει ανθρώπους από τα µέσα 
προς τα έξω, και το κάνει όταν θέλουµε να το κάνει για µας.  Έτσι 
λοιπόν προσευχήσου για τους θυµωµένους ανθρώπους ώστε να 
αφήσουν τον Θεό να εργαστεί στη ζωή τους, και να είσαι ένα πα-
ράδειγµα γι' αυτούς! 

Μήπως Αφήνεις ένα Δυστυχισµένο Άτοµο να Σε Κάνει 
Δυστυχισµένο; 

Όταν λέω στα συνέδρια µου ότι δεν θα έπρεπε να αφήνουµε τη νο-
οτροπία κάποιου άλλου να αποφασίζει για το επίπεδο της χαράς 
µας, λαµβάνω πάντοτε µια εκπληκτική ανταπόκριση.  Μπορώ να 
δω από τα πρόσωπα στο ακροατήριο ότι το έχουν κάνει αυτό χωρίς 
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ούτε καν να καταλαβαίνουν ότι έχουν κάποια επιλογή.  Στην 
πραγµατικότητα, κατευθυνόµαστε τόσο εύκολα από τα αρνητικά 
συναισθήµατα των άλλων έως ότου µάθουµε ότι έχουµε άποψη 
στο θέµα. 

*    *    * 

Η Μαίρη είχε την ευκαιρία να κάνει ένα υπέροχο ταξίδι µε το φη-
µισµένο Όριεντ Εξπρές από τη Βενετία στο Παρίσι.  Αποφάσισε 
να προσκαλέσει και την αδελφή της, τη Τζήν, στο ταξίδι σαν δώρο 
για τα πεντηκοστά της γενέθλια – όλα τα έξοδα πληρωµένα.  Η 
Τζήν δέχτηκε, και ξεκίνησαν για το ταξίδι της ζωής τους.  Μετά 
από µερικές µέρες στη Βενετία, η Τζήν αποφάσισε ότι της έλειψαν 
ο σύζυγος της και τα παιδιά της και άρχισε να στεναχωριέται.  Έως 
ότου εκείνη και η Μαίρη να ανέβουν στο τρένο για το Παρίσι, η 
Τζήν είχε θυµώσει.  Ήθελε απλά να γυρίσει στο σπίτι της! 
Επίσης ένιωθε άβολα σε µία χώρα που δεν µιλούσε τη γλώσσα 

και δεν µπορούσε ούτε καν να παραγγείλει ένα καφέ χωρίς προ-
σπάθεια για να καταλάβουν τι λέει. 
Μετά από λίγο, η Τζήν είχε θυµώσει µε την αδελφή της.  Ένιω-

θε ότι η Μαίρη της έκανε επίδειξη επειδή µπορούσε να πληρώσει 
για τη φτωχότερη αδελφή της για ένα πολυτελές ταξίδι.  Με το πέ-
ρασµα των ηµερών, άρχισε να δυσφορεί µε την Μαίρη όλο και πε-
ρισσότερο, και η συµπεριφορά της έγινε εντελώς απαίσια. 
Η Μαίρη γρήγορα κατάλαβε ότι η Τζήν ήταν θυµωµένη µαζί 

της.  Ίσως να ζήλευε τη Μαίρη, που είχε ταξιδέψει πολύ και αι-
σθανόταν άνετα σε ένα καινούργιο περιβάλλον.  Οποιαδήποτε και 
αν ήταν η αιτία, η Μαίρη αποφάσισε ότι θα υπάρξουν δύο πιθανά 
αποτελέσµατα: η Τζήν θα µπορούσε να είναι θυµωµένη, η Τζήν 
και η Μαίρη θα µπορούσαν να είναι θυµωµένες!  Η Μαίρη αποφά-
σισε να είναι ευγενική µε την αδελφή της χωρίς να δίνει σηµασία 
σε τίποτα.  Δάγκωνε τη γλώσσα της για να µη µιλήσει πολλές φο-
ρές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποφάσισε ότι θα απολαύ-
σει αυτές τις διακοπές που µπορεί να συµβούν µια φορά στη ζωή 
κάποιου, ακόµα και αν η Τζήν είχε αποφασίσει να µη το κάνει. 
Πόσο απογοητευµένη ήταν η Τζήν όταν η Μαίρη επέλεξε να 

µην ανταποκριθεί στο θυµό της!  Η Μαίρη θυµάται αυτό το ταξίδι 
και είναι ευγνώµων που µπόρεσε να γευθεί κάθε κοµµάτι του, ά-
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σχετα µε το πόσο θυµωµένη ήταν η αδελφή της.  Παρόλο που εύ-
χεται η Τζήν να περνούσε καλύτερα στις διακοπές, γνωρίζει ότι 
τουλάχιστον η µία από τις δύο τις απόλαυσε! 

*    *    * 

Προετοιµαζόµαστε για µια δυστυχισµένη ζωή αν αφήσουµε τους 
άλλους να καθορίσουν το δικό µας επίπεδο χαράς.  Μερικοί άν-
θρωποι έχουν ήδη αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να είναι ευτυχι-
σµένοι, και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα για να τους αλλά-
ξουµε τη γνώµη τους.  Πρόσφατα άκουσα την εξής δήλωση, «Μία 
µητέρα δεν θα είναι ποτέ πιο ευτυχισµένη από το πιο δυστυχισµένο 
της παιδί.»  Αυτό στην πραγµατικότητα είναι συνήθως αλήθεια, 
αλλά δεν χρειάζεται να είναι.  Πρέπει να καταλάβουµε ότι δεν βο-
ηθούµε τους άλλους ανθρώπους µε το να είµαστε σε κακή διάθεση 
µαζί τους, και µπορούµε να κάνουµε χάρη στον εαυτό µας και να 
διατηρήσουµε τη χαρά µας άσχετα µε το τι κάνουν οι άλλοι.  Η 
χαρά του Κυρίου είναι η δύναµη µας, έτσι λοιπόν η διατήρηση της 
µας βοηθάει να διασχίσουµε τις καταστάσεις που πρέπει να αντέ-
ξουµε στη ζωή.  Η θλίψη µας εξασθενίζει, αλλά η χαρά µας δυνα-
µώνει. 
Μπορούµε στ’ αλήθεια να είµαστε χαρούµενοι όταν άλλοι άν-

θρωποι γύρω µας είναι θυµωµένοι και δυστυχισµένοι;  Ναι, µπο-
ρούµε εάν βάλουµε το νου µας να το κάνει.  Και για άλλη µια φο-
ρά θέλω να τονίσω ότι πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγµα 
που µπορούµε να κάνουµε για κάποιο θυµωµένο άνθρωπο.  Απλά 
να διατηρήσουµε µια ήρεµη αγαλλίαση µπροστά τους.  Βεβαίωσε 
τους ότι τους αγαπάς και τους θέλεις να είναι ευτυχισµένοι, αλλά 
δεν πρόκειται να επιτρέψεις στις δικές τους αποφάσεις να καθορί-
σουν την ποιότητα της δικής σου ζωής.  Μην εξαρτάσαι από τη 
συµπεριφορά κάποιου άλλου. 
Ξέρω πως δουλεύει αυτό γιατί όχι µόνο ο θυµός του πατέρα µου 

τους κατεύθυνε όλους µέσα στο σπίτι, αλλά έχω έρθει σε επαφή 
και µε άλλες περιστάσεις σαν κι αυτή στη ζωή µου.  Είχα κάποτε 
ένα αφεντικό που ήταν τακτικά θυµωµένος και συχνά ήταν πολύ 
δύσκολο να τον ευχαριστήσεις.  Ήµουν χαρούµενη όταν εκείνος 
ήταν χαρούµενος και θυµωµένη όταν εκείνος ήταν θυµωµένος.  
Αυτό το σχέδιο είχε στερεωθεί από την παιδική µου ηλικία, και 
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ανταποκρινόµουν αυτόµατα προς τους θυµωµένους ανθρώπους 
φοβισµένη και τροµοκρατηµένη.  Ευχαριστώ το Θεό που µε ελευ-
θέρωσε, και θα κάνει το ίδιο για σένα εάν έχεις ανάγκη σ’ αυτό το 
τοµέα. 
Είχα επίσης µία φορά µία γειτόνισσα και φίλη που θύµωνε µε 

το παραµικρό, ιδιαίτερα αν δεν έκανα όλα όσα µε ήθελε να κάνω, 
και ανταποκρινόµουν σ’ εκείνη µε τον ίδιο τρόπο που έκανα µε 
τον πατέρα µου και το αφεντικό µου.  Ο διάβολος πάντοτε θα σι-
γουρέψει ότι υπάρχει αρκετή προµήθεια από θυµωµένους ανθρώ-
πους στη ζωή µας αν τους επιτρέψουµε να µας κατευθύνουν, άρα 
λοιπόν πρέπει να έχουµε αποφασίσει εκ των προτέρων πως θα α-
νταποκριθούµε στους θυµωµένους ανθρώπους. 
Εάν έρθουµε σε επαφή µε κάποιον που είναι θυµωµένος, φυσι-

ολογικά θα έπρεπε να προσπαθήσουµε να τον βοηθήσουµε.  Αλλά 
αν αρνηθεί να λάβει βοήθεια, δεν υπάρχει καµία λογική να εξακο-
λουθήσουµε να χαραµίζουµε το χρόνο µας και την ενέργεια µας.  
Το να µπερδευόµαστε στη δυσλειτουργική συµπεριφορά των άλ-
λων δεν είναι ποτέ σοφό.  Κάνε αυτό που µπορείς να κάνεις, αλλά 
µη σπαταλήσεις τη ζωή σου προσπαθώντας να φτιάξεις κάποιον 
που αρνείται να αλλάξει. 
Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που θα είναι καλύτερο να α-

ποχωρισθείς από τον θυµωµένο άνθρωπο.  Βέβαια, αυτό δεν είναι 
πάντοτε δυνατό εάν έχεις να κάνεις µε κάποιο µέλος της οικογέ-
νειας σου, αλλά σίγουρα δεν είναι απαραίτητο να κρατήσουµε θυ-
µωµένους φίλους. 
Μάλιστα, η Βίβλος µας διδάσκει να µην συνεργαζόµαστε µε 

θυµωµένους ανθρώπους: 

Μη κάµνε φιλίαν µετά ανθρώπου θυµώδους· και µετά 
ανθρώπου οργίλου µη συµπεριπάτει· 
 Παροιµίες 22:24 

Μη Κατηγορείς τον Εαυτό Σου 

Ότι και να κάνεις, µην λαµβάνεις την ενοχή και την κατηγορία που 
θα προσπαθήσει να σου φορτώσει ένας θυµωµένος άνθρωπος.  Οι 
δυσλειτουργικοί άνθρωποι σχεδόν πάντοτε έχουν ένα τεράστιο 
πρόβληµα, προσπαθούν να επιρρίψουν το φταίξιµο για την κακή 
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τους συµπεριφορά επάνω σε κάτι ή κάποιον.  Το να φορτώνουν το 
φταίξιµο σε άλλους, τους απαλλάσσει από την ευθύνη να αλλά-
ξουν.  Μη δέχεσαι τις κατηγόριες!  Όλοι µας πρέπει να αποδε-
χθούµε την ευθύνη για τη συµπεριφορά µας, και ακόµα και λάθη 
να έχεις κάνει, αυτό δεν δίνει το δικαίωµα σε κάποιον άλλο να σου 
φέρεται άσχηµα.  Εάν έχεις κάνει κάτι λάθος, τότε ζήτα συγνώµη.  
Αλλά µη σπαταλάς τις µέρες σου να σέρνεσαι στην ενοχή. 
Ο διάβολος θα εργαστεί µε οποιοδήποτε τρόπο µπορεί για να 

µας κάνει να νιώσουµε ένοχοι και κατακριτέοι.  Γνωρίζει ότι αυτό 
µας εξασθενίζει και µας καταπιέζει.  Ο Ιησούς ήρθε να συγχωρή-
σει τις αµαρτίες µας και να αφαιρέσει την ενοχή.  Ήρθε να µας δυ-
ναµώσει και να µας σηκώσει.  Αφήνεις το διάβολο να κλέψει τη 
χαρά και τη δύναµη σου µέσα από την ενοχή;  Εάν ναι, ας είναι 
τότε η σηµερινή µέρα το ξεκίνηµα της απόφασης να σταµατήσεις 
να κατηγορείς τον εαυτό σου για τα προβλήµατα των άλλων.  Α-
κόµα και αν έχεις κάνει λάθη στις συναναστροφές σου µε άλλους 
ανθρώπους, ο Θεός µπορεί να φέρει θεραπεία σε κάθε ένα που εί-
ναι αναµεµιγµένος αν Του το επιτρέψουν.  Το πρώτο βήµα προς 
αυτή τη θεραπεία είναι η συγχώρηση και να εγκαταλείψεις το πα-
ρελθόν. 

Προσευχήσου – Προσευχήσου – Προσευχήσου 

Μη παραιτηθείς απλά από τους θυµωµένους ανθρώπους.  Προσευ-
χήσου και εξακολούθησε να προσεύχεσαι ότι θα δουν την αλήθεια 
και θα αρχίσουν να περπατούν στο φως.  Είναι φανερό ότι είναι 
δεµένοι, πληγωµένοι, ή κάτι που δεν είναι σωστό στο παρελθόν 
τους και προξενεί αυτό το θυµό.  Κάνε τους γνωστό ότι είσαι πρό-
θυµος να τους βοηθήσεις αλλά ότι δεν είσαι πρόθυµος να γίνεις ο 
προσωπικός τους σάκος του µποξ. 
Παραµένω κατάπληκτη µπροστά στη δύναµη της προσευχής, 

και όσο ζήσω τόσο αφιερωµένη θα είµαι να προσεύχοµαι σαν 
πρώτη γραµµή άµυνας σε κάθε περίσταση.  Θυµάµαι µερικές ανό-
ητες δηλώσεις που έκανα παλιά όπως, «Έκανα ότι µπορούσα, τώ-
ρα δεν µου µένει τίποτα άλλο από το να προσευχηθώ.»  Η προσευ-
χή θα έπρεπε να είναι το πρώτο πράγµα που έκανα. 
Θυµάστε τη Σουζάννα;  Πέρασε φρικτές ώρες βασάνων και ε-

γκατάλειψης από την οικογένεια της και τους φίλους της.  Μέσα 
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στα τελευταία µερικά χρόνια, έµαθε να βασίζεται στον Ένα που 
δεν θα µας αφήσει ούτε θα µας εγκαταλείψει.  Εκείνη θα σου πει 
τώρα ότι είναι ένα διαφορετικό άτοµο από τότε που άρχισαν τα 
προβλήµατα της.  Έχει µάθει να προσεύχεται για εκείνους που την 
πλήγωσαν.  Στην αρχή οι προσευχές της ήταν χλιαρές.  Ήταν θυ-
µωµένη µε τον πρώην σύζυγο της, την αδελφή της και τα παιδιά 
της.  Καθώς προσευχόταν για θεραπεία για τον εαυτό της, άρχισε 
να προσεύχεται για θεραπεία και για κείνους.  Όπως συµβαίνει συ-
χνά, καθώς έβαζε τον εαυτό της στη θέση τους, άρχισε να καταλα-
βαίνει ότι είχε και εκείνη ευθύνη σε µερικές από τις ζηµιές που εί-
χε πάθει.  Είχε χρησιµοποιήσει τον πλούτο της και τη δύναµη της 
για να χειραγωγήσει τους ανθρώπους γύρω της.  Τώρα προσευχό-
µενη εργάζεται στο να αφήνει τους άλλους να «είναι ο εαυτός 
τους» και όχι πάντα να προσπαθεί να γίνει το δικό της.  Ζει µια πιο 
απλή ζωή, και ενώ αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις, λέει ότι βα-
σίζεται στον Θεό µε ένα καινούργιο και βαθύτερο τρόπο.  Είτε το 
πιστεύετε είτε όχι, η Σουζάννα δεν θα πήγαινε πίσω στην παλιά της 
ζωή ακόµα και αν µπορούσε.  Ο Θεός της επέτρεψε να περάσει 
µέσα από τη φωτιά, και ενώ είχε υποφέρει πολύ πόνο, είναι τώρα 
ένα περισσότερο σπλαχνικό άτοµο.  Υποφέρει ακόµα; Ναι.  Αλλά 
θα είναι η πρώτη που θα σου πει ότι τώρα βασίζεται στον Θεό αντί 
για τα χρήµατα και τους ανθρώπους, και ο θυµός της έχει ξεθυµά-
νει. 
Έχω δει εκπληκτικές αλλαγές σε ανθρώπους µέσα από τη δύνα-

µη της προσευχής.  Δεν µπορούµε να χειραγωγήσουµε άλλους αν-
θρώπους µε τις προσευχές µας, αλλά µε τη προσευχή δίνουµε στον 
Θεό µία ανοιχτή πόρτα για να εργαστεί µε επιµέλεια στη ζωή τους, 
και Εκείνος εφαρµόζει την πίεση της αγάπης Του επάνω τους µε 
τον δικό Του τρόπο.  Δεν µπορώ να εξηγήσω γιατί µερικές φορές 
προσευχόµαστε και παίρνουµε απαντήσεις σχεδόν αµέσως, και άλ-
λες φορές προσευχόµαστε για χρόνια και εξακολουθούµε ακόµα 
και σήµερα.  Αλλά είµαι αφιερωµένη να εξακολουθήσω να προ-
σεύχοµαι και να ευχαριστώ τον Θεό ότι εργάζεται στις ζωές των 
ανθρώπων για τους οποίους προσεύχοµαι, ακόµα και αν δεν βλέπω 
αποτελέσµατα.  Πιστεύω ότι όταν προσευχόµαστε ο Θεός δουλεύ-
ει! 
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Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, 
κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή. 
 Ματθαίος 7:7 

…πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρµως γενοµένη. 
 Ιάκωβος 5:16β 

Κανένας δεν είναι ποτέ µακριά από το χέρι του Θεού, και δεν 
είναι ποτέ πολύ αργά για κάποιον να αλλάξει.  Αν ένας πονεµένος 
άνθρωπος δεν ξέρει πως ή δεν είναι πρόθυµος να πάει στον Θεό 
για βοήθεια, τότε χρειάζονται ένα µεσίτη.  Χρειάζονται κάποιον να 
σταθεί στο χάσµα ανάµεσα σ’ εκείνους και τον Θεό και να προ-
σευχηθεί.  Ο Ιησούς εκπληρώνει αυτή τη διακονία για µας, και ε-
µείς µπορούµε και θα έπρεπε να κάνουµε το ίδιο για άλλους αν-
θρώπους.  Μη σταµατάς να προσεύχεσαι ποτέ! 

 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

9 

Γιατί!Να!Συγχωρήσω;!

Τα! πράγματα! δεν! θα! μπορούσαν! να! είναι! πιο! φυσιολογικά! για!
την!οικογένεια!του!δεκαεξάχρονου!Μπρούκς!Ντάγκλας!στο!βραV
δινό!τραπέζι!στις!15!Οκτωβρίου,!1979.! !Ενώ!η!μητέρα!του!προεV
τοίμαζε!το!δείπνο!για!την!οικογένεια,!ο!πατέρας!του,!ένας!ΒαπτιV
στής!κήρυκας,!μελετούσε!για!το!μήνυμα!που!θα!έδινε!την!επόμεV
νη!Κυριακή!στην!Βαπτιστική!Εκκλησία!του!Πάτναμ!στο!Οκάρτς,!
Οκλαχόμα.!!Η!μικρότερη!αδελφή!του!Μπρούκς,!η!Λέσλυ,!ετοίμαζε!
το!τραπέζι.!!Ένα!πανέμορφο!δωδεκάχρονο!κορίτσι,!ήταν!η!εστεμV
μένη!Μις!Έφηβη!στην!Οκλαχόμα.! !Η! ζωή!ήταν! καλή! γι'! αυτή! τη!
νεαρή!οικογένεια.!
Όταν ο σκύλος άρχισε να γαβγίζει, η Λέσλυ βγήκε έξω και συ-

νάντησε έναν άνδρα ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έψαχνε για ένα γεί-
τονα που η οικογένεια δεν είχε ξανακούσει.  Όταν ο άνδρας ζήτησε 
να χρησιµοποιήσει το τηλέφωνο, ο Μπρούκς τον κάλεσε να έρθει 
µέσα. 
Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας δεύτερος άνδρας εφόρµησε µέσα 

στη πόρτα κραδαίνοντας ένα δίκαννο.  Οι δύο άνδρες έδεσαν την 
οικογένεια στο πάτωµα εκτός από τη Λέσλυ.  Την πήραν στο άλλο 
δωµάτιο και άρχισαν να βιάζουν το νεαρό κορίτσι για τρεις ολό-
κληρες ώρες.  Η υπόλοιπη οικογένεια δεν µπορούσε να κάνει τίπο-
τα από το να ακούει τις σπαρακτικές της κραυγές. 
Όταν οι άνδρες τελείωσαν, πήγαν στην κουζίνα και έφαγαν το 

φαγητό που ήταν ακόµα στο φούρνο.  Για δύο ακόµα ώρες, τροµο-
κρατούσαν τα θύµατα τους και αναρωτιόντουσαν τι θα κάνουν µ’ 
αυτούς.  Μετά πυροβόλησαν τον κάθε ένα από αυτούς.  Ο ποιµέ-
νας και η κυρία Ντάγκλας, µόλις σαράντα-τριών και τριάντα-εννέα 
ετών, πέθαναν.  Οι φονιάδες έφυγαν µε σαράντα-τρία δολάρια και 
τις βέρες του ζευγαριού. 
Τα παιδιά υπέφεραν σοβαρά τραύµατα και έµειναν στο νοσο-
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κοµείο, κάτω από αστυνοµική φρούρηση, για τρεις εβδοµάδες.  
Αλλά η συναισθηµατική θεραπεία θα έπαιρνε µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα για να επιτευχθεί.  Για τον Μπρούκς, τα χρόνια που ακο-
λούθησαν το φονικό ήταν µία σταδιακή κατάρρευση.  Γράφτηκε 
στο Πανεπιστήµιο Βαπτιστών στην Οκλαχόµα αλλά τα παράτησε 
σχεδόν αµέσως.  Πήγαινε από πολιτεία σε πολιτεία, κάνοντας διά-
φορες δουλειές και κατρακυλώντας βαθύτερα και βαθύτερα στην 
κατάχρηση αλκοόλ και κατάθλιψη. 
Αργότερα, βρέθηκε στο Πανεπιστήµιο Μπέϊλορ για να σπουδά-

σει για τη διακονία.  Αλλά είχε γίνει πλέον ένας αχαλίνωτος αλκο-
ολικός και σύντοµα αποβλήθηκε εξαιτίας των χαµηλών βαθµών 
του και την ενοχλητική του συµπεριφορά.  Τελικά τελείωσε το κο-
λέγιο και άρχισε να εργάζεται σαν κτηµατοµεσίτης.  Παντρεύτηκε 
αλλά ο γάµος του απέτυχε. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Ντάγκλας αργά-αργά ξανάκτι-

σε τη ζωή του, κινούµενος από την επιθυµία να παραδώσει τους 
δολοφόνους των γονέων του στη δικαιοσύνη.  Στο τέλος απέκτησε 
ένα πτυχίο στη νοµική και έθεσε υποψηφιότητα για µία έδρα στη 
γερουσία της πολιτείας, και την κέρδισε. 
Το Φεβρουάριο του 1995, ενώ βρισκόταν σε µία περιήγηση στις 

φυλακές της πολιτείας της Οκλαχόµα, ο Ντάγκλας βρέθηκε πρό-
σωπο µε πρόσωπο µε τον Γκλέν Έϊκ, έναν από τους άνδρες που 
είχαν σκοτώσει τους γονείς του.  Ζήτησε από τον διευθυντή των 
φυλακών αν θα µπορούσε να µιλήσει µε τον φυλακισµένο, που ή-
ταν καταδικασµένος σε θάνατο.  Ο Ντάγκλας είχε µόνο µία ερώ-
τηση να του κάνει:  Γιατί το έκανες;  Οι δύο άνδρες µίλησαν για 
πάνω από µία ώρα.  Ο Έϊκ ήταν εξαιρετικά µετανιωµένος και έ-
κλαιγε καθ΄ όλη τη διάρκεια της συζήτησης.  Καθώς σηκώθηκε για 
να φύγει ο Ντάγκλας είπε στον Έϊκ, «σε συγχωρώ.»  Όταν είπε αυ-
τά τα λόγια, «Ξαφνικά, αισθάνθηκα σαν να έφευγε δηλητήριο από 
τις πατούσες των ποδιών µου.  Ήταν µία από τις πιο έντονες αι-
σθήσεις που έχω νιώσει ποτέ, σαν κάποιος να αφαίρεσε µία µέγκε-
νη από το στήθος µου.  Ένιωσα ότι µπορώ να ανασάνω ξανά για 
πρώτη φορά µετά από δεκαπέντε χρόνια.» 
Ο Ντάγκλας µετά από αυτό, έγραψε το σενάριο και έκανε και 

την παραγωγή σε µία ταινία, Βροχή από τον Ουρανό, η οποία λέει 
την ιστορία της τραγωδίας και εξετάζει το ταξίδι του από το θυµό 
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και τον όλεθρο στη συγχώρηση.  Έχει πει ότι η πίστη που τόσο πι-
στά έθρεψαν οι γονείς του µέσα του, τον βοήθησε να οδηγηθεί σε 
µία αίσθηση ειρήνης. 
Ο Μπρούκς Ντάγκλας θα µπορούσε άνετα να εξακολουθήσει να 

παρακολουθεί τη ζωή του να χάνεται µέσα στο θυµό, τον πόνο και 
την αγανάκτηση εάν δεν έκανε αυτή τη πράξη συγχώρησης. 
Ευελπιστώ, να έχουµε κατανοήσει τον κίνδυνο της πικρίας, της 

αγανάκτησης, και της ασυγχωρησίας, και να κινητοποιηθούµε να 
κάνουµε ότι µπορούµε για να τον αποφύγουµε και θα µας βοηθή-
σει να είµαστε γρήγοροι να συγχωρούµε.  Έχουµε ανάγκη να αντι-
µετωπίσουµε και να επιδιώξουµε να ξεπεράσουµε αυτά τα ολέθρια 
συναισθήµατα. 
Τα συναισθήµατα θυµού είναι πολύ δυνατά και έχουν τη τάση 

να ελέγχουν τις πράξεις µας, έτσι λοιπόν, όσο περισσότερο κατα-
λαβαίνουµε γιατί πρέπει να συγχωρούµε, τόσο µεγαλώνουν οι πι-
θανότητες να το κάνουµε.  Μέσα στα χρόνια έχω µάθει πολλούς 
καλούς λόγους γιατί δεν θα πρέπει να παραµένουµε θυµωµένοι και 
να είµαστε γρήγοροι στο να συγχωρούµε και θα τους µοιραστώ 
µαζί σας. 

Υπακοή στον Θεό 

Ένα από τα πρωταρχικά πράγµατα που µε κινητοποιούν να συγχω-
ρώ είναι ότι ο Θεός µας το λέει.  Δεν νοµίζω ότι πάντοτε πρέπει να 
καταλαβαίνουµε γιατί ο Θεός θέλει να κάνουµε κάτι, αλλά θα πρέ-
πει απλά να Τον εµπιστευτούµε αρκετά ώστε να το κάνουµε.  Όταν 
ζούµε στο θέληµα του Θεού, οι ζωές µας θα είναι πάντοτε πολύ 
καλύτερες από ότι θα ήταν αν ακολουθούσαµε το δικό µας θέληµα.  
Είµαι σίγουρη πως έχετε δει τις µπλούζες που έχουν το λογότυπο 
«Just Do It» (Απλά Κάνε Το) τυπωµένο επάνω τους, αυτός ακρι-
βώς είναι και ο τρόπος που θα έπρεπε να ανταποκρινόµαστε στο 
θέληµα του Θεού. 
Η υπακοή στον Θεό πρέπει να είναι η πρωταρχική µας επιδίωξη 

επειδή πάντοτε προσθέτει ειρήνη, χαρά, και δύναµη στις ζωές µας.  
Εάν δεν υπακούµε τον Θεό τότε έχουµε ένοχες συνειδήσεις, πράγ-
µα το οποίο πάντοτε µας εξασθενίζει, και η χαρά και η ειρήνη ε-
µποδίζονται.  Μπορεί να προσπαθήσουµε να αγνοήσουµε το γεγο-
νός ότι είµαστε ανυπάκουοι και µπορεί να δικαιολογούµαστε γι' 
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αυτό, αλλά οι επιπτώσεις εξακολουθούν να µας ενοχλούν.  Μία 
καθαρή συνείδηση είναι το πιο ευχάριστο συναίσθηµα. 
Είσαι θυµωµένος µε κάποιον αυτή τη στιγµή;  Εάν ναι, γιατί δεν 

υπακούς απλά τον Θεό ώστε να συγχωρήσεις αυτόν τον άνθρωπο 
και έτσι να µπορέσεις να συνεχίσεις την ζωή σου µε ειρήνη, χαρά, 
και δύναµη;  Κάποιος είπε ότι ο Σατανάς χρησιµοποιεί την ασυγ-
χωρησία εναντίον των ανθρώπων περισσότερο από οτιδήποτε άλ-
λο.  Τη χρησιµοποιεί για να αποξενώσει και να διαιρέσει, να εξα-
σθενήσει και να καταστρέψει, και να εµποδίσει την κοινωνία µας 
µε τον Θεό.  Και αυτές δεν είναι παρά µόνο µερικές από τις ολέ-
θριες επιπτώσεις της ασυγχωρησίας. 
Πιστεύω ότι αµέσως µόλις δεις πόσο καταστροφική είναι η α-

συγχωρησία για τη ζωή σου, αυτό θα σε κινητοποιήσει να κάνεις 
ότι µπορείς για να ζήσεις ελεύθερος από αυτή.  Σπατάλησα πολλά 
χρόνια µένοντας θυµωµένη και πικραµένη, τώρα η νοοτροπία µου 
είναι: «Έχω βρεθεί εκεί, το έχω κάνει αυτό, και δεν έχω κανένα 
ενδιαφέρον να το ξανακάνω.»  Μόλις χθές είπα σε κάποιον ότι δεν 
έχω χρόνο να σπαταλάω µένοντας θυµωµένη µε οποιονδήποτε. 

*    *    * 

Η Εύα Κόρ είναι µια κτηµατοµεσίτρια στο Τέρρα Χώτ, στην Ινδι-
άνα, δραστήρια και ελκυστική στα εβδοµήντα-έξη της χρόνια.  Δεν 
φαίνεται επάνω της ότι υπέφερε ανείπωτα µαρτύρια στα χέρια του 
Δόκτορος Τζόσεφ Μένγκελε σαν παιδί στο στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως στο Άουσβιτς.  Το 1995, επέστρεψε στο στρατόπεδο για 
µια αποστολή, και αυτή η αποστολή έγινε η βασική είδηση σε όλη 
την Ευρώπη.  Διάβασε την ακόλουθη δήλωση στο ίδιο εκείνο ση-
µείο όπου έχασε την αθωότητα και την οικογένεια της: «Εγώ, η 
Εύα Μόζες Κόρ, µία από τις δίδυµες που επέζησε σαν παιδί από τα 
πειράµατα του Τζόσεφ Μένγκελε στο Άουσβιτς πριν από πενήντα 
χρόνια, µε τη παρούσα δήλωση δίνω αµνηστία σε όλους τους Ναζί 
που πήραν µέρος άµεσα ή έµµεσα στη δολοφονία της οικογένειας 
µου και στα εκατοµµύρια άλλων.» 
Από τότε, η κυρία Κόρ έχει ταξιδέψει σ’ όλο το κόσµο µιλώ-

ντας για τις εµπειρίες της στο Άουσβιτς.  Το µήνυµα της είναι πά-
ντοτε επικεντρωµένο στη θεραπευτική δύναµη της συγχώρησης.  
«Η συγχώρηση δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο 
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από µία πράξη αυτό-θεραπείας – µία πράξη αυτό-ενδυνάµωσης.  
Και αµέσως ένιωσα το βάρος του πόνου να φεύγει από τους ώµους 
µου – ότι δεν ήµουν πλέον θύµα του Άουσβιτς, ότι δεν ήµουν πια 
αιχµάλωτη του τραγικού µου παρελθόντος, και ότι τελικά ήµουν 
ελεύθερη,» λέει.  «Αποκαλώ τη συγχώρηση το µοντέρνο θαυµα-
τουργό φάρµακο.  Δεν χρειάζεται να ανήκεις σε κάποιο ασφαλι-
στικό οργανισµό υγείας.  Δεν υπάρχει συµµετοχή στα φάρµακα, 
άρα λοιπόν, ο καθένας µπορεί να το έχει.  Δεν υπάρχουν παρενέρ-
γειες.  Και αν δεν σου αρέσει ο τρόπος που νιώθεις απαλλαγµένος 
από τον πόνο του παρελθόντος, µπορείς πάντα να πας και να πά-
ρεις τον πόνο σου πίσω.»  Η Εύα Κόρ δεν σπαταλάει τον χρόνο 
της στην υγεία της.  Είναι φανερό ότι αυτό το θαυµατουργό φάρ-
µακο είναι συνταγή Θεού. 

Άφησε το Βασικό Πράγµα να Είναι το Βασικό Πράγµα 

Η υπακοή είναι το πιο βασικό θέµα του Λόγου του Θεού, και έ-
χουµε ανάγκη να το αφήσουµε να γίνει το πιο βασικό θέµα στις 
ζωές µας.  Ας προσευχηθούµε µε ειλικρίνεια καθηµερινά, «Ας γί-
νει το θέληµα σου επάνω στη γη όπως είναι και στον ουρανό.»  Η 
υπακοή µας θα πρέπει να ξεκινήσει στις σκέψεις µας επειδή αυτές 
οι σκέψεις γίνονται πράξεις. 

επειδή καθαιρούµεν λογισµούς και παν ύψωµα επαιρό-
µενον εναντίον της [αληθινής] γνώσεως του Θεού, και 
αιχµαλωτίζοµεν παν νόηµα εις την υπακοήν του Χρι-
στού, 
 Β’ Κορινθίους 10:5 

Ο απόστολος Παύλος µας προτρέπει να αιχµαλωτίσουµε τις 
σκέψεις µας.  Η ασυγχωρησία γεννιέται στον τρόπο µε τον οποίο 
σκεπτόµαστε για ανθρώπους και καταστάσεις.  Έχω ανακαλύψει 
ότι αν απλά αποφασίσω να πιστεύω το καλύτερο για κάποιο άν-
θρωπο ή περίσταση, τότε θα µπορώ συχνότερα να αποφεύγω την 
αγωνία του θυµού και της πικρίας.  Μερικές φορές βέβαια µπο-
ρούµε να επιλέξουµε απλά να µη σκεφτόµαστε καθόλου την προ-
σβολή.  Ένα πράγµα είναι σίγουρο, όσο περισσότερο σκεφτόµαστε 
το κακό που κάποιος µας έκανε, τόσο περισσότερο θυµώνουµε και 
πικραινόµαστε, άρα λοιπόν ας πάρουµε την απόφαση να έχουµε 
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την υπακοή του Θεού να αρχίσει µέσα στις σκέψεις µας. 
Η επεκταµένη µετάφραση της Βίβλου λέει ότι η συγχώρηση 

σηµαίνει να «αφήσεις κάτι να πέσει και να το προσπεράσεις.»  Ό 
µόνος τρόπος που µπορούµε να κάνουµε κάτι τέτοιο είναι να αρ-
νηθούµε να το σκεφτόµαστε ή να µιλάµε γι' αυτό.  Βγάλε τη προ-
σβολή από το µυαλό σου και από το στόµα σου, και τα πληγωµένα 
και σε έξαψη συναισθήµατα σου θα κατευναστούν. 

Το Προσπέρασαν 

Άνδρες και γυναίκες µέσα στη Βίβλο που έδειξαν τη δύναµη του 
Θεού µέσα στις ζωές τους ήταν πάντοτε γρήγοροι στη συγχώρηση.  
Ο Ιωσήφ είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγµατα που βρίσκουµε 
στις Γραφές και ο απόστολος Παύλος είναι ένα άλλο.  Ανάφερα 
τον Ιωσήφ νωρίτερα, αλλά η ιστορία του είναι τόσο δυνατή και 
εκπληκτική που αξίζει να την κοιτάξουµε ξανά και να πάρουµε πιο 
δυνατά παραδείγµατα από εκεί. 
Παρόλο που τ’ αδέλφια του Ιωσήφ τον µισούσαν και του φέρ-

θηκαν βάναυσα, εκείνος παρέµεινε υπάκουος στον Θεό όταν ήταν 
ώρα να συγχωρήσει.  Ήξερε ότι η εκδίκηση δεν ανήκει σ’ εκείνον, 
αλλά στον Θεό.  Εµπιστεύθηκε τον Θεό να εργαστεί καλά πράγµα-
τα µέσα από µια πονηρή κατάσταση, και αυτό είναι εκείνο που α-
κριβώς έγινε.  Παρόλο που ο Ιωσήφ βρέθηκε σε πολλές ατυχείς και 
άδικες περιστάσεις, έλαβε τις ευλογίες του Θεού.  Η χάρη του Θε-
ού αναπαύθηκε πάνω του, όπως ακριβώς κάνει σε οποιονδήποτε 
από εµάς που θεωρούµε την υπακοή στον Θεό σηµαντική στη ζωή 
µας.  Μετά από πολλά χρόνια δουλείας και δεκατρία χρόνια στη 
φυλακή ενώ δεν ήταν ένοχος, ακόµα και τότε αρνήθηκε να επιδεί-
ξει νοοτροπία πικρίας.  Στο τέλος, ο Θεός τον τοποθέτησε σε µία 
θέση εξουσίας και δύναµης στη γη, και µέσα στη πείνα που µάστι-
ζε τη γη, δείτε τι είπε στους πεινασµένους του αδελφούς όταν ήρ-
θαν σ’ εκείνον για βοήθεια: 

τώρα λοιπόν µη φοβείσθε· εγώ θέλω θρέψει εσάς και τας 
οικογενείας σας. Και παρηγόρησεν  αυτούς [γεµίζοντας 
τους µε χαρά, ελπίδα και δύναµη] και ελάλησε κατά την 
καρδίαν αυτών [µε καλοσύνη]. 
 Γένεση 50:21 
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Αν το συλλογιστούµε αυτό για λίγο, θα µείνουµε έκπληκτοι µε 
τη νοοτροπία του Ιωσήφ, και µπορούµε όλοι να επιθυµήσουµε να 
φερόµαστε µε αυτόν τον τρόπο όταν βρισκόµαστε µε ανθρώπους 
που είναι κακοί και τη ζωή να είναι άδικη.  Γιατί πρέπει να συγχω-
ρούµε και να είµαστε καλοί µε τους ανθρώπους που µας φέρθηκαν 
άσχηµα;  Επειδή ο Θεός µας είπε να το κάνουµε!  Αυτός είναι ο 
µόνος λόγος που χρειάζεται ο καθένας από εµάς. 
Τα αδέλφια του Ιωσήφ έζησαν µε φόβο και αγωνία τις ζωές 

τους, ενώ ο Ιωσήφ είχε ειρήνη, χαρά και δύναµη.  Έτσι λοιπόν σας 
ρωτάω, ποιος ήταν το θύµα και ποιος ο θριαµβευτής; Στην αρχή 
µπορεί να φαινόταν ότι ο Ιωσήφ ήταν το θύµα, στο κάτω-κάτω, τα 
αδέλφια του τον πούλησαν σκλάβο.  Αλλά στην πραγµατικότητα 
κέρδισε µία τεράστια νίκη όταν µπόρεσε να ξεπεράσει αυτή την 
φρικτή κατάσταση και να βγει από αυτή καλύτερος άνθρωπος από 
ότι ήταν πριν.  Τα αδέλφια του κατέληξαν να είναι οι ίδιοι τα θύ-
µατα του δικού τους µίσους και ζήλιας.  Όταν ο Ιωσήφ πήρε την 
απόφαση να συγχωρήσει, έκανε χάρη στον ίδιο του τον εαυτό που 
τον ωφέλησε για όλη του τη ζωή. 
Ο απόστολος Παύλος είχε πολλές δυσκολίες ενώ προσπαθούσε 

να βοηθήσει τους ανθρώπους κηρύττοντας το Ευαγγέλιο σ’ αυ-
τούς.  Βρέθηκε στη φυλακή και µετά σε δίκες για εγκλήµατα που 
δεν έκανε.  Η Βίβλος µας λέει ότι στην πρώτη του απολογία όλοι 
τον εγκατέλειψαν.  Κανένας δεν στάθηκε µαζί του, και αυτό θα 
πρέπει να ήταν ένα φρικτό συναίσθηµα µοναξιάς και µάλιστα θα 
µπορούσε εύκολα να τον έχει γεµίσει µε πικρία.  Στο κάτω-κάτω, 
βρισκόταν σε απολογία επειδή προσπαθούσε να βοηθήσει τους αν-
θρώπους εκείνους που τον εγκατέλειψαν! 

Εν τη πρώτη απολογία µου δεν µε παρεστάθη ουδείς, 
αλλά πάντες µε εγκατέλιπον· είθε να µη λογαριασθή εις 
αυτούς· 
αλλ' ο Κύριος µε παρεστάθη και µε ενεδυνάµωσε, διά να 
πληρωθή δι' εµού το κήρυγµα και να ακούσωσι πάντα τα 
έθνη· και ηλευθερώθην εκ του στόµατος του λέοντος. 
 Β’ Τιµόθεο 4:16-17 

Επιτρέψτε µου να εξερευνήσω αυτά τα δύο εδάφια και να συµ-
µεριστώ µερικά πράγµατα που διακρίνω.  Ο Θεός στάθηκε µαζί µε 
τον Παύλο και τον δυνάµωσε, αλλά αυτό δεν θα µπορούσε να γίνει 
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αν ο Παύλος ήταν γεµάτος πικρία και δεν ήταν άνθρωπος συγχώ-
ρησης.  Ένα πνεύµα που δεν συγχωρεί αποχωρίζεται από τον Θεό.  
Βέβαια Εκείνος δεν µας αφήνει, ούτε µας εγκαταλείπει ποτέ, αλλά 
το φως δεν µπορεί να έχει κοινωνία µε το σκοτάδι, έτσι εµποδί-
ζουµε ή µπλοκάρουµε την απόλαυση της παρουσίας Του στη ζωή 
µας.  Όµως, ο Παύλος είχε την εµπειρία της παρουσίας του Θεού 
µαζί του επειδή ήταν υπάκουος.  Ο Παύλος επίσης δήλωσε ότι ε-
λευθερώθηκε από το στόµα του λέοντος, και αυτός ήταν ο Σατανάς 
ο οποίος εργαζόταν µέσα από πονηρούς ανθρώπους που κατηγό-
ρησαν τον Παύλο και εξεζήτησαν να του κάνουν κακό. 
Η γρήγορη υπακοή να συγχωρήσουµε τον οποιοδήποτε στον 

οποίο έχουµε κάτι εναντίον θα µας δώσει δύναµη και εξουσία πά-
νω στο Σατανά.  Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι ο Παύλος είπε 
στους ανθρώπους σε µία από τις διδασκαλίες του να συγχωρήσουν 
για να µην έχει ο Σατανάς το πλεονέκτηµα επάνω τους (Β’ Κοριν-
θίους 2:10:11).  Μήπως ο Σατανάς έχει ένα πλεονέκτηµα επάνω 
σου ή σε κάποιον άλλον που γνωρίζεις εξαιτίας της ασυγχωρησίας;  
Εάν ναι, αυτό µπορείς να το διορθώσεις αµέσως απλά υπακούο-
ντας τον Θεό και συγχωρώντας πλήρως εκείνους που έχεις κάτι 
εναντίον τους.  Είναι καιρός να σε ρωτήσω, «Κρατάς κάποια κακία 
ή η κακία κρατάει εσένα;» 
Οι δώδεκα µαθητές που ταξίδευαν µαζί χρειάστηκε πολλές φο-

ρές να συγχωρήσουν ο ένας τον άλλον για πραγµατικές ή υποθετι-
κές παραβάσεις.  Όταν περνάµε πολύ χρόνο µε τους ίδιους ανθρώ-
πους, υπάρχει η πιθανότητα να µας εκνευρίσουν και αρχίζουµε να 
υποθέτουµε ότι επίτηδες κάνουν διάφορα για να µας εξαγριώσουν.  
Στην πραγµατικότητα είναι απλά αυτοί που είναι και απλά πήραµε 
µία µεγάλη δόση από αυτούς.  Μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο 
θα πρέπει να ήταν για τους δώδεκα µαθητές που σπάνια αποχωρι-
ζόταν ο ένας τον άλλον για τρία χρόνια.  Είχαν αντικρουόµενες 
προσωπικότητες και έπρεπε να µάθουν να συνεργάζονται όπως 
ακριβώς κάνουµε και εµείς µε τους άλλους ανθρώπους. 
Ο Πέτρος έφτασε στο σηµείο να ρωτήσει τον Ιησού πόσες φο-

ρές έπρεπε να συγχωρήσει τον ίδιο άνθρωπο που έκανε το ίδιο 
πράγµα (Ματθαίος 18:21).  Είναι αρκετά αστείο αν χρησιµοποιή-
σεις τη φαντασία σου για λίγο και σκεφτείς τον Πέτρο να φέρεται 
σαν ένα θυµωµένο παιδί που το νουθετεί ένας γονέας που το αγα-
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πάει, πως να τα πηγαίνει καλά µε τ’ αδέλφια του.  Σχεδόν µπορώ 
να δω τον Πέτρο µε ξαναµµένο το πρόσωπο του από θυµό, στρα-
βοµουτσουνιασµένο να λέει, «Πόσες φορές µε περιµένεις να συγ-
χωρήσω;  Επειδή έχω φτάσει στο απροχώρητο!» 
Θα µπορούσε ένας µαθητής του Ιησού να σκέφτεται και να συ-

µπεριφέρεται µε αυτό το τρόπο;  Αυτοί οι δώδεκα άνδρες δεν ήταν 
διαφορετικοί από εµάς.  Ήταν συνηθισµένοι άνθρωποι που µάθαι-
ναν να υπακούουν τον Θεό, και είχαν τις ίδιες νοητικές και συναι-
σθηµατικές αντιδράσεις που έχουµε και εµείς στο θέληµα του Θε-
ού.  Ένιωθαν επαναστατικότητα, πείσµα, και όλη τη σαρκική αντί-
σταση που έχει ο κάθε άνθρωπος και έπρεπε να συνεργαστούν µε 
τον Ιησού για να τα ξεπεράσουν.  Μην απελπίζεσαι αν δυσκολεύε-
σαι στον τοµέα της συγχώρησης.  Δεν γνωρίζω κανένα που να το 
βρίσκει εύκολο, αλλά µπορούµε να το κάνουµε µε την βοήθεια του 
Θεού. 

Η Ικανότητα ν’ Αγαπάς Ανθρώπους 

Η ικανότητα να αγαπάµε τους ανθρώπους εµποδίζεται όταν παρα-
µένουµε θυµωµένοι και αρνούµαστε να συγχωρήσουµε.  Έχω 
γράψει δύο ολόκληρα βιβλία µε θέµα τη σπουδαιότητα να αγαπάς 
ανθρώπους, άρα είναι φανερό ότι το θεωρώ κάτι που πρέπει να 
δώσουµε όλη µας την προσοχή.  Η αγάπη είναι το µεγαλύτερο 
πράγµα στον κόσµο, χωρίς αυτή οι ζωές µας δεν έχουν γεύση.  Εί-
ναι µουντές, ξεφούσκωτες και άγευστες και είµαστε κλειδωµένοι 
στις φυλακές του εγωισµού.  Ο Θεός βέβαια το ήξερε αυτό πριν το 
µάθουµε εµείς, και µας προµήθευσε µία διέξοδο έξω από τη φρίκη 
µιας τέτοιας ζωής, αυτή η διέξοδος είναι ο Ιησούς. 

και απέθανεν υπέρ πάντων, διά να µη ζώσι πλέον δι' ε-
αυτούς οι ζώντες, αλλά διά τον αποθανόντα και αναστά-
ντα υπέρ αυτών. 
 Β’ Κορινθίους 5:15 

Αυτό για µένα είναι ένα υπέροχο εδάφιο.  Ο Ιησούς πέθανε έτσι 
ώστε να µπορέσουµε να ελευθερωθούµε από τη φυλακή του εγωι-
σµού.  Όταν είµαστε γεµάτοι από ασυγχωρησία είµαστε γεµάτοι 
από εγωισµό.  Σκεφτόµαστε τι έχει συµβεί σε µας, και κάτι που 
κάποιος δεν έκανε, που θα έπρεπε να κάνει για µας.  Αλλά τι θα 
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συνέβαινε αν σκεφτόµαστε περισσότερο για το πρόσωπο εκείνο 
που µας πλήγωσε τι έπαθε από αυτό µη υπακούοντας τον Θεό και 
µας κακοµεταχειρίστηκε;  Όταν σκεφτόµαστε τους άλλους αυτό 
πάντα µας προσφέρει µεγάλη ανταµοιβή και µας ελευθερώνει από 
τον εγωισµό µας.  Ο Ιησούς πέθανε ώστε να µην είναι απαραίτητο 
να ζήσουµε θυµωµένες, πικραµένες ζωές.  Αυτά είναι τα καλά νέα! 
Αυτό µπορεί να είναι δύσκολο να το δεχτείς, αλλά στη ρίζα του, 

η ασυγχωρησία είναι εγωιστική, επειδή έχει να κάνει µε το πως 
εγώ αισθάνοµαι και το τι έχει γίνει σ’ εµένα.  Μπορεί να πονάµε 
και πράγµατι να µας έχουν φερθεί άδικα, αλλά το να γινόµαστε 
εσωστρεφείς και να σκεφτόµαστε µόνο τον εαυτό µας δεν µας βο-
ηθάει να αναρρώσουµε από τον πόνο µας.  Όταν ο Θεός µας λέει 
να συγχωρούµε τους εχθρούς µας γρήγορα και να τους δείχνουµε 
έλεος, φαίνεται σαν να είναι το πιο άδικο πράγµα στον κόσµο.  
Αλλά στην πραγµατικότητα Εκείνος γνωρίζει ότι είναι ο µόνος 
τρόπος για µας να ξεπεράσουµε τον πόνο και να µπούµε στην καλή 
ζωή που µας περιµένει. 
Έχω ανακαλύψει ότι δεν µπορώ να είµαι εγωίστρια και ευτυχι-

σµένη συγχρόνως, και επιλέγω να είµαι ευτυχισµένη, έτσι θα πρέ-
πει να ξεχάσω τον εαυτό µου και να συνεχίσω να απλώνω το χέρι 
προς τους άλλους. 
Η Βίβλος µας διδάσκει να ντυθούµε την αγάπη (Κολοσσαείς 

3:14).  Λέει στην κυριολεξία, «Πάνω από όλα όσα φοράς, φόρεσε 
την αγάπη.»  Αυτή η φράση απλά εννοεί ότι είναι κάτι για το οποίο 
προετοιµαζόµαστε και το κάνουµε επίτηδες.  Σε ενθαρρύνω να 
σχεδιάσεις από πριν ότι θα συγχωρήσεις τον καθένα που µπορεί να 
σε πληγώσει κάθε µέρα.  Μη περιµένεις έως ότου συµβεί και µετά 
να παλεύεις µε τα συναισθήµατα σου, αλλά αντί γι' αυτό πάρε την 
απόφαση και κράτησε τη ώστε να ζεις µία ζωή Αγάπης. 

*    *    * 

Η Μάγκυ παντρεύτηκε τον Τζαίηµς όταν ήταν δεκαεννέα ετών.  Ο 
σκοπός της ζωής της, ήταν πάντα να παντρευτεί και να κάνει οικο-
γένεια.  Είχε γεννηθεί για να είναι νοικοκυρά και ανυποµονούσε να 
αρχίσει.  Η Μάγκυ είχε λάβει πολύ στοργή από την οικογένεια της 
καθώς µεγάλωνε, αλλά ο Τζαίηµς δεν είχε λάβει καθόλου και, δυ-
στυχώς, δεν ήξερε πως να την προσφέρει.  Η Μάγκυ είχε ανάγκη 
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και της έλειπε η έκδηλη παρουσίαση στοργής.  Παρόλο που ο 
Τζαίηµς αγαπούσε αληθινά την Μάγκυ, δεν της έδινε αγκαλιές και 
φιλιά εκτός και αν ήθελε να κάνει έρωτα µαζί της.  Δεν βοηθούσε 
σε τίποτα στο σπίτι ή να κάνει κάτι µε τα παιδιά, επειδή δεν είδε 
ποτέ τον πατέρα του να το κάνει.  Η µητέρα του Τζαίηµς υπηρε-
τούσε τον πατέρα του ενώ εκείνος καθόταν στην πολυθρόνα, έτσι 
λοιπόν, και ο Τζαίηµς περίµενε το ίδιο από την Μάγκυ. 
Επειδή η Μάγκυ ήταν τόσο ενθουσιασµένη και ήθελε να είναι 

καλή σύζυγος, έκανε τα πάντα για τον Τζαίηµς και κατ’ επέκταση 
ενίσχυσε τις προσδοκίες του γι' αυτού του είδους τη µεταχείριση.  
Μετά από είκοσι-πέντε χρόνια γάµου και τέσσερα παιδιά, η Μάγκυ 
κουράστηκε να δίνει στην οικογένεια της ενώ εκείνη ένιωθε ότι 
παίρνει πολύ λίγα σαν ανταπόδοση.  Σπάνια άκουγε λόγια ενθάρ-
ρυνσης ή εκτίµησης από τον Τζαίηµς, και παρόλο που το συζήτησε 
µαζί του αρκετές φορές, εκείνος φαινόταν ανίκανος ή απρόθυµος 
να αλλάξει.  Νόµιζε ότι γινόταν συναισθηµατική και της το είπε 
κιόλας! 
Η Μάγκυ άρχισε λίγο-λίγο να θυµώνει όλο και περισσότερο 

καθώς περνούσαν τα χρόνια.  Είχε αγανακτήσει, και ένας διαχωρι-
στικός τοίχος σηκώθηκε ανάµεσα τους.  Η πικρία της ήταν σε 
πλήρη εξέλιξη, αγανάκτηση και ασυγχωρησία, και γινόταν όλο και 
πιο δυστυχισµένη καθώς περνούσε ο καιρός.  Τελικά έφτασε στο 
κρίσιµο σηµείο στην καρδιά της που ήξερε ότι είτε θα παρέδιδε 
τον Τζαίηµς στον Θεό και θα προσευχόταν για κείνον, η θα εξακο-
λουθούσε να είναι δυστυχισµένη.  Επίσης άρχισε να καταλαβαίνει 
ότι όχι µόνο είχε αφήσει τον Τζαίηµς να την εκµεταλλευτεί, αλλά 
είχε κάνει και το ίδιο πράγµα µε τα παιδιά της.  Έκανε πάρα πολλά 
για κείνα, νοµίζοντας ότι έτσι γίνεται καλή µητέρα.  Αυτό που έ-
κανε όµως στην πραγµατικότητα ήταν να τους προσφέρει µία νοο-
τροπία που τους έκανε τεµπέληδες και αχάριστους. 
Ήξερε ότι τα πράγµατα πρέπει ν’ αλλάξουν, έτσι άρχισε να 

προσέχει περισσότερο τον εαυτό της αντί να νιώθει απλά θλίψη για 
τον εαυτό της.  Εξακολούθησε να φροντίζει καλά την οικογένεια 
της, αλλά δεν έκανε γι' αυτούς αυτό που µπορούσαν και που θα 
έπρεπε να κάνουν για τον εαυτό τους.  Μάλιστα κάθισε µε τα παι-
διά της και τους εξήγησε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε 
ισορροπία και ότι τα πράγµατα επρόκειτο ν’ αλλάξουν.  Τους είπε 
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τι περίµενε από εκείνους και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις εάν δεν 
έκαναν το µέρος τους. 
Ο Τζαίηµς και οι υπόλοιπη οικογένεια παραπονέθηκαν, εκείνη 

µε ηρεµία και αγάπη τους είπε, «Είναι σωστό για µένα να ζω µία 
ζωή που να την απολαµβάνω,» και απλά έκανε αυτά που ένιωθε 
ότι ο Θεός της επέτρεπε να κάνει.  Κάνοντας αυτά τα βήµατα την 
βοήθησε να ξεπεράσει τα συναισθήµατα πικρίας.  Εξακολουθούσε 
να θέλει τον Τζαίηµς να είναι πιο στοργικός αλλά κατάλαβε ότι 
µόνο ο Θεός θα µπορούσε να κάνει αυτό το έργο µέσα του.  Ο 
Τζαίηµς ήταν ένας καλός προµηθευτής, και µε πολλούς τρόπους 
ένας καλός σύζυγος, έτσι η Μάγκυ άρχισε να εστιάζεται στα καλά 
σηµεία που είχε εκείνος αντί για εκείνα που του έλειπαν. 
Όταν τον ήθελε να κάνει κάτι στο σπίτι ή µε τα παιδιά, απλά 

του ζητούσε να το κάνει αντί να θυµώνει επειδή εκείνος δεν το έ-
κανε χωρίς να του το ζητήσει.  Οι γυναίκες θέλουν οι άνδρες να 
προσέξουν από µόνοι τους τι πρέπει να γίνει και να προσφερθούν 
να το κάνουν, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δηλώνουν ότι δεν 
µπορούν να διαβάσουν τις σκέψεις και λένε, «Αν µε θέλεις να κά-
νω κάτι, γιατί δεν µου το λες απλά;» 
Αυτές οι αλλαγές βοήθησαν εντυπωσιακά την Μάγκυ.  Αντί να 

έχει τον εαυτό της συνέχεια στο µυαλό της όλη την ώρα σκεφτό-
µενη τι είναι αυτό που ο Τζαίηµς δεν κάνει για κείνη, προσευχόταν 
για κείνον και προσπαθούσε να θυµηθεί ότι εκείνος δεν είχε ένα 
καλό παράδειγµα µεγαλώνοντας.  Η ιστορία της είναι σε εξέλιξη, 
αλλά είναι περισσότερο ευτυχισµένη τώρα και ο Τζαίηµς της έχει 
δώσε αρκετές φιλοφρονήσεις τους τελευταίους δύο µήνες.  Φαίνε-
ται ότι κάνουν προόδους και αυτό είναι µία απόδειξη ότι οι τρόποι 
του Κυρίου δουλεύουν. 

Η Πίστη Εµποδίζεται 

Η Μάγκυ έπρεπε να εγκαταλείψει την ασυγχωρησία στην καρδιά 
της πριν να µπορέσει να προσευχηθεί σωστά για τον Τζαίηµς.  Η 
πίστη µας δεν θα δουλέψει µε µία καρδιά γεµάτη από ασυγχωρη-
σία.  Αναρωτιέµαι πόσα εκατοµµύρια ανθρώπων προσεύχονται για 
άλλους ν’ αλλάξουν αλλά οι προσευχές τους δεν απαντώνται επει-
δή προσπαθούν να προσευχηθούν µε θυµό στην καρδιά τους. 
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Και όταν ίστασθε προσευχόµενοι, συγχωρείτε εάν έχητέ 
τι κατά τινός, διά να συγχωρήση εις εσάς και ο Πατήρ 
σας ο εν τοις ουρανοίς τα αµαρτήµατά σας. 
Αλλ' εάν σεις δεν συγχωρήτε, ουδέ ο Πατήρ σας ο εν 
τοις ουρανοίς θέλει συγχωρήσει τα αµαρτήµατά σας. 
 Μάρκος 11:25-26 

Η πίστη εργάζεται και ενεργοποιείται από την αγάπη (Γαλάτες 
5:6).  Η πίστη δεν έχει ενέργεια από µόνη της.  Δεν έχει δύναµη 
εκεί που λείπει η αγάπη.  Ω, αν µόνο οι άνθρωποι µπορούσαν να το 
πιστέψουν αυτό και να ανταλλάξουν την πικρία τους µε έλεος και 
συγχώρηση.  Ας µάθουµε ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν κάτι κακό, 
βλάπτουν περισσότερο τους εαυτούς τους απ’ ότι βλάπτουν εµάς.  
Μακάρι αυτή η αλήθεια να γεµίσει τις καρδιές µας µε καλοσύνη 
και µακροθυµία προς τους ανθρώπους. 
Παραθέτω µία µικρή περίληψη µέρους των ολέθριων επιδρά-

σεων της ασυγχωρησίας: 
Όταν αρνούµαστε να συγχωρήσουµε, είµαστε σε ανυπακοή 

προς τον Λόγο του Θεού. 
Ανοίγουµε πόρτα στον Σατανά ώστε να δηµιουργήσει ένα σωρό 

προβλήµατα στη ζωή µας. 
Εµποδίζουµε τη ροή της αγάπης προς τους άλλους. 
Η πίστη µας εµποδίζεται και οι προσευχές µας µπλοκάρονται. 
Είµαστε δυστυχισµένοι και χάνουµε τη χαρά µας. 
Οι νοοτροπίες µας δηλητηριάζονται και χύνουµε αυτό το δηλη-

τήριο σε κάθε ένα που συναντάµε. 
Το τίµηµα που πληρώνουµε για να διατηρήσουµε τα συναισθή-

µατα πικρίας µέσα µας σίγουρα δεν αξίζει.  Πράγµατι η ασυγχω-
ρησία έχει ολέθριες επιδράσεις, έτσι λοιπόν κάνε χάρη στον εαυτό 
σου... συγχώρησε! 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

10 

Θέλω!να!Συγχωρήσω,!αλλά!δεν!Ξέρω!Πως!

Είναι!εύκολο!να!πεις!σε!κάποιον!ότι!πρέπει!να!συγχωρήσει!εκείV
νους! που! τον! έχουν! πληγώσει,! αλλά! τι! συμβαίνει! αν! δεν! γνωρίV
ζουν!πως!να!το!κάνουν;!!Οι!ίδιοι!ανθρώποι!έρχονταν!σ’!εμένα!ξαV
νά!και! ξανά,! ζητώντας!μου! να!προσευχηθώ!ώστε! να!μπορέσουν!
να!συγχωρήσουν!τους!εχθρούς!τους.!!Ήταν!ειλικρινείς,!αλλά!ανεV
πιτυχείς.! !Έχω!συντάξει! μια! διαδικασία!που!πιστεύω!ότι!πρέπει!
να!ακολουθήσουμε!για!να!μπορέσουμε!να!νικήσουμε!και!να!συγV
χωρήσουμε!εκείνους!που!μας!έχουν!πληγώσει.!
Η προσευχή είναι ζωτικής σηµασίας, αλλά πρέπει να κάνουµε 

περισσότερα και όχι µόνο προσευχή για να µπορέσουµε να συγχω-
ρήσουµε.  Όταν προσευχόµαστε, ο Θεός κάνει πάντα το µέρος 
Του, αλλά πολύ συχνά εµείς αποτυγχάνουµε να κάνουµε το δικό 
µας, τότε µπερδευόµαστε γιατί φαίνεται ότι οι προσευχές µας δεν 
απαντήθηκαν.  Για παράδειγµα, κάποιος που έχει ανάγκη από ερ-
γασία µπορεί να προσευχηθεί για να του προµηθεύσει ο Θεός ερ-
γασία, αλλά πρέπει να βγει έξω και να κάνει αιτήσεις σε διάφορες 
εταιρίες για να το πετύχει.  Η ίδια αρχή εφαρµόζεται και στην συγ-
χώρηση. 

Επιθυµία 

Το πρώτο βήµα για να συγχωρήσουµε του εχθρούς µας θα πρέπει 
να είναι µία δυνατή επιθυµία να θέλουµε να το κάνουµε.  Η επιθυ-
µία µας κινητοποιεί να κάνουµε οτιδήποτε είναι απαραίτητο ώστε 
να φτάσουµε το σκοπό µας.  Κάποιος που πρέπει να χάσει είκοσι-
πέντε κιλά δεν θα το πετύχει εκτός και αν η επιθυµία του είναι πο-
λύ δυνατή.  Γιατί;  Επειδή θα χρειαστεί αυτή την επιθυµία για να 
τον κρατήσει στην πορεία του όταν τον πιάσει η πείνα ή θα πρέπει 
να αρνείται συνεχώς να φάει τροφές µε πολλές θερµίδες ενώ θα 
βλέπει τους άλλους να τις τρώνε.  Έχω µία φίλη που πρόσφατα έ-
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χασε τριάντα κιλά.  Χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο συνεχούς πει-
θαρχίας για να το πετύχει, και ακόµα και τώρα πρέπει να πειθαρ-
χήσει τον εαυτό της κάθε µέρα για να µην επιστρέψει στις κακές 
της συνήθειες.  Τι είναι εκείνο που την κινητοποιεί;  Θα ήθελε να 
φάει περισσότερα από αυτά που τρώει σχεδόν κάθε µέρα, αλλά η 
επιθυµία της να είναι υγιής και να διατηρήσει ένα βάρος που είναι 
σωστό για κείνη είναι δυνατότερη από την επιθυµία της να φάει. 
Ξέρω ότι δεν θέλουµε να το παραδεχτούµε, αλλά στην πραγµα-

τικότητα όλοι κάνουµε αυτό που θέλουµε να κάνουµε αν η επιθυ-
µία µας να το κάνουµε είναι αρκετά δυνατή.  «Δεν µπορώ» συνή-
θως σηµαίνει «Δεν θέλω.»  Κανένας από εµάς δεν απολαµβάνει να 
αναλαµβάνει τις ευθύνες του για τους προβληµατικούς τοµείς στην 
ζωή του.  Προτιµούµε περισσότερο τις δικαιολογίες και την κατά-
κριση, αλλά κανένα από αυτά δεν θα µας ελευθερώσει. 
Όταν οι άνθρωποι φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης και 

έχουν αποταµιεύσει αρκετά χρήµατα µέσα στα χρόνια ώστε να εί-
ναι οικονοµικά ασφαλείς, είναι γιατί είχαν µία αρκετά δυνατή επι-
θυµία να τους κινητοποιεί να πειθαρχήσουν τον εαυτό τους.  Έ-
πρεπε να πουν «όχι» σε µερικά πράγµατα που µπορεί να ήθελαν 
ώστε να αποταµιεύσουν για το µέλλον. 
Η δυνατή επιθυµία θα παράγει αποτελέσµατα σε κάθε τοµέα 

της ζωής µας, και το να ζήσουµε ελεύθεροι από την πικρία, την 
αγανάκτηση και την ασυγχωρησία δεν αποτελεί εξαίρεση.  Εάν δεν 
έχεις καθόλου επιθυµία, τότε άρχισε µε το να ζητήσεις από τον 
Θεό να σου δώσει επειδή αυτή είναι το θεµέλιο της επιτυχίας. 
Δεν είχα καµία επιθυµία να συγχωρήσω τον πατέρα µου για την 

κακοποίηση που µου έκανε, έως ότου άρχισα να µελετώ τον Λόγο 
του Θεού.  Όταν το έκανα αυτό, είδα την σπουδαιότητα της συγ-
χώρησης και ότι ήταν το θέληµα του Θεού για µένα να το κάνω.  
Κατάλαβα πόσο µε είχε συγχωρήσει ο Θεός και αυτό που µου ζη-
τούσε να κάνω δεν ήταν διαφορετικό από αυτό που Εκείνος είχε 
κάνει για µένα.  Η δύναµη στο Λόγο του Θεού γέννησε µέσα µου 
µία επιθυµία να είµαι υπάκουη σ’ αυτό τον τοµέα, και πιστεύω ότι 
θα κάνει το ίδιο και για σένα.  Εάν δεν έχεις καθόλου επιθυµία να 
συγχωρήσεις τους εχθρούς σου, τότε µελέτησε όλα όσα ο Λόγος 
του Θεού έχει να πει για αυτό, και πιστεύω ότι η καρδιά σου θα 
αλλάξει.  Θα θέλεις να συγχωρήσεις, και αµέσως µόλις αρχίσεις να 
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θέλεις, τότε µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. 

Απόφαση 

Αφού έχεις την επιθυµία να συγχωρήσεις, τότε θα πρέπει να απο-
φασίσεις να το κάνεις.  Η απόφαση δεν µπορεί να είναι συναισθη-
µατική, αλλά θα πρέπει να είναι αυτό που συχνά ονοµάζουµε µία 
«απόφαση ποιότητας.»  Αυτού του είδους η απόφαση δεν αλλάζει 
όταν αλλάζουν τα συναισθήµατα.  Είναι µια σταθερή ανυποχώρη-
τη απόφαση ώστε να γίνει η συγχώρηση τρόπος ζωής.  Αυτή η α-
πόφαση δεν αλλάζει απαραίτητα τον τρόπο µε τον οποίο νιώθεις 
αµέσως, και αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα παλέψεις µε όλη την ι-
δέα της συγχώρησης.  Μερικούς ανθρώπους πρέπει να τους συγ-
χωρήσεις ξανά και ξανά και συχνά για το ίδιο πράγµα, και αυτό 
σίγουρα δεν είναι εύκολο να το κάνεις.  Είναι κάτι που πρέπει να 
γίνεται επί τούτου χωρίς να λογαριάζουµε το πως νιώθουµε. 
Ο πατέρας µου ήταν ένας πολύ τραχύς άνθρωπος σε όλη του τη 

συµπεριφορά, και δυστυχώς εγώ του έµοιασα πολύ.  Ήταν το τε-
λευταίο πρόσωπο στο κόσµο που θα ήθελα να µοιάσω, αλλά σε 
µερικά πράγµατα του έµοιαζα.  Οι πράξεις µου και ο τόνος της 
φωνής µου ήταν συχνά τραχείς, και ξέρω ότι ο Νταίηβ έπρεπε να 
µε συγχωρήσει ξανά και ξανά στα χρόνια που ο Θεός εργαζόταν 
µέσα µου και µαλάκωνε την σκληρή και πληγωµένη καρδιά µου.  
Η θεραπεία µου χρειάστηκε χρόνο και ο Νταίηβ έπρεπε να είναι 
υποµονετικός, αλλά ευτυχώς δεν ήταν απαραίτητο να το κάνει µό-
νος του.  Ο Θεός του έδωσε τη χάρη να αντέξει τις αδυναµίες µου, 
και θα σου δώσει κι εσένα χάρη να αντιµετωπίσεις τους ανθρώ-
πους και στη δική σου ζωή επίσης. 
Μερικές φορές πρέπει να αντιµετωπίσω ανθρώπους στην δική 

µου ζωή σήµερα που φέρονται µε τον ίδιο τρόπο που φερόµουν κι 
εγώ, και πρέπει να υπενθυµίσω στον εαυτό µου ότι πρέπει να κάνω 
αυτό που ο Νταίηβ έκανε για µένα.  Δεν είναι εύκολο και συχνά 
δεν νιώθω να το κάνω, αλλά έχω πάρει µία απόφαση ποιότητας να 
υπακούσω τον Θεό και να µη ζω θυµωµένη και πικραµένη.  Η 
συγχώρηση είναι ένα από τα πιο όµορφα δώρα που µας προσφέρει 
ο Θεός, και όταν είµαστε πρόθυµοι να το προσφέρουµε σε άλλους, 
προσθέτει οµορφιά, ειρήνη, χαρά, και δύναµη στη ζωή µας. 
Ο Θεός µας καθοδηγεί στο Λόγο Του να ζήσουµε µε το σωστό 
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τρόπο, αλλά δεν θα µας πιέσει ποτέ να κάνουµε αυτό που λέει.  
Αφήνει την επιλογή στον καθένα από εµάς.  Υπάρχουν πολλές φο-
ρές στην ζωή µου που πραγµατικά θα ευχόµουν να µπορούσα να 
κάνω τους ανθρώπους που αγαπώ να κάνουν το σωστό πράγµα, 
αλλά τότε θυµάµαι ότι ο Θεός δίνει σε όλους µας ελεύθερη βούλη-
ση και λαχταρά για µας να επιλέξουµε το σωστό πράγµα έτσι ώστε 
να απολαύσουµε τη ζωή για την οποία πέθανε ο Ιησούς ώστε να 
την έχουµε. 
Κάθε φορά που υπακούµε τον Θεό, κάνουµε χάρη στον εαυτό 

µας επειδή όλα όσα µας λέει να κάνουµε είναι για το δικό µας ό-
φελος.  Αυτό το υπενθυµίζω στον εαυτό µου αρκετά συχνά όταν 
µου ζητάει να κάνω κάτι δύσκολο.  Ο καθένας από εµάς πρέπει να 
πάρει τη δική του απόφαση, κανένας δεν µπορεί να το κάνει για 
µας.  Έντονα σας παροτρύνω να πάρετε µία απόφαση ποιότητας να 
συγχωρήσετε.  Αφού το έχετε κάνει αυτό, τότε θα είσαστε έτοιµοι 
να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα της συγχώρησης. 

Εξάρτηση 

Το επόµενο βήµα στη διαδικασία της συγχώρησης είναι να εξαρ-
τάσαι από το Άγιο Πνεύµα να σε βοηθήσει να κάνεις αυτό που µό-
λις τώρα αποφάσισες ποιοτικά ότι θα κάνεις.  Μόνο να το αποφα-
σίσεις δεν είναι αρκετό.  Είναι ζωτικής σηµασίας αλλά ακόµα δεν 
είναι αρκετό, επειδή η δύναµη της θέλησης από µόνη της δεν δου-
λεύει.  Χρειαζόµαστε θεία δύναµη από το Πνεύµα του Θεού ο Ο-
ποίος ζει µέσα µας και είναι πάντοτε διαθέσιµος να µας βοηθήσει 
να κάνουµε το θέληµα του Θεού. 
Στη Βασιλεία του Θεού, η ανεξαρτησία δεν είναι ένα ελκυστικό 

γνώρισµα, και δεν είναι κάτι που δουλεύει.  Ενθαρρύνουµε τα παι-
διά µας να µεγαλώσουν και να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά όσο πε-
ρισσότερο ωριµάζουµε στον Θεό, ή όσο περισσότερο πνευµατικά 
ώριµοι γινόµαστε, τόσο περισσότερο εξαρτηµένοι από Εκείνον 
πρέπει να είµαστε.  Εάν δεν καταλάβουµε αυτό το σηµείο στην 
πορεία µας µε τον Θεό, θα είµαστε συνεχώς απογοητευµένοι.  Ο 
Θεός δεν ευλογεί αυτό που η Βίβλος αποκαλεί «έργα της σαρκός,» 
που είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να εργαστεί ξεχωριστά από 
τον Θεό.  Ακόµα και αν εργαζόµαστε σκληρά προσπαθώντας να 
κάνουµε το θέληµα του Θεού, πρέπει να βασιζόµαστε σ’ Εκείνον 
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για να στέψει την προσπάθεια µας µε επιτυχία.  Η Βίβλος µας εν-
θαρρύνει να αναγνωρίσουµε τον Θεό σε όλους τους δρόµους µας 
(Παροιµίες 3:6).  Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να τον προσκαλέ-
σουµε σε όλες τις δραστηριότητες µας και να Του πούµε ότι γνω-
ρίζουµε ότι δεν θα είµαστε επιτυχηµένοι χωρίς την βοήθεια Του. 
Εφόσον εµείς οι άνθρωποι έχουµε την τάση να είµαστε αρκετά 

ανεξάρτητοι και στην πραγµατικότητα µας αρέσει να γίνεται το 
δικό µας, αυτή η νοοτροπία της εξάρτησης δεν έρχεται πάντοτε 
εύκολα. 
Η Βίβλος µας λέει στον Ζαχαρία 4:6 ότι τις µάχες µας τις κερδί-

ζουµε όχι µε την ισχύ µας, ούτε µε την δύναµη µας, αλλά µε το 
Πνεύµα του Θεού.  Ο Θεός µας δίνει χάρη, που είναι η δύναµη 
Του να κάνουµε αυτό που πρέπει να κάνουµε. 

Εγώ είµαι η άµπελος, σεις τα κλήµατα. Ο µένων εν εµοί 
και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς 
εµού [αποκοµµένοι από τη ζωντανή ένωση µαζί µου] 
δεν δύνασθε να κάµητε ουδέν. 
 Ιωάννης 15:5 

Πιστεύω ότι το Ιωάννης 15:5 είναι ένα ουσιωδέστατο εδάφιο 
µέσα στη Βίβλο.  Πολλά άλλα πράγµατα στερεώνονται πάνω στην 
κατανόηση που έχουµε αυτού του εδαφίου, που µου λέει ότι ακόµα 
και αν ο Θεός µε καλεί να κάνω κάτι ή µε διατάζει να κάνω κάτι, 
ακόµα και τότε δεν µπορώ να το κάνω εκτός και αν βασίζοµαι πά-
νω Του.  Μας θέλει να παράγουµε καλό καρπό, να κάνουµε καλά 
πράγµατα, αλλά δεν µπορούµε εκτός και αν βασιζόµαστε πλήρως 
επάνω Του.  Συγχωρώντας γρήγορα εκείνους που µας βλάπτουν 
είναι καλός καρπός και ευαρεστεί τον Θεό, αλλά δεν µπορούµε να 
το κάνουµε αν δεν ζητήσουµε τη βοήθεια Του και την δύναµη Του. 
Έχεις αγανακτήσει επειδή προσπαθείς να κάνεις πράγµατα που 

δεν δουλεύουν και όµως πιστεύεις ότι πραγµατικά είναι ευσεβή και 
ότι αυτά θα έπρεπε να κάνεις;  Ίσως το πρόβληµα σου να είναι ότι 
βασίζεσαι στον εαυτό σου και έχεις µια νοοτροπία ανεξαρτησίας.  
Γιατί µας αρέσει να κάνουµε πράγµατα µόνοι µας χωρίς βοήθεια;  
Απλά επειδή µας αρέσει να παίρνουµε τα εύσηµα και να νιώθουµε 
υπερήφανοι για τις επιτυχίες µας, αλλά ο Θεός µας θέλει να Τον 
επαινούµε για όλες µας τις νίκες και να Τον ευχαριστούµε ότι µας 
επέτρεψε να γίνουµε απλά το εργαλείο που Εκείνος χρησιµοποίη-
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σε. 
Μπορεί να θέλουµε να κάνουµε το σωστό και πάλι να αποτυγ-

χάνουµε να το κάνουµε ξανά και ξανά.  Η Βίβλος λέει ότι το πνεύ-
µα µας είναι πρόθυµο, αλλά η σάρκα µας είναι ασθενής (Ματθαίος 
26:41).  Είναι πολύ σηµαντικό για µας να το µάθουµε αυτό.  Θα 
µας βοηθήσει να πάµε στον Θεό στην προσευχή στο ξεκίνηµα κά-
θε έργου και να ζητήσουµε τη βοήθεια Του.  Αυτό θα µας βοηθή-
σει να αποφύγουµε να κάνουµε αποτυχηµένες προσπάθειες και α-
γανακτισµένες αποτυχίες.  Στο γραφείο µας έχουµε καταγράψει 
στην κυριολεξία χιλιάδες τηλεοπτικών προγραµµάτων, όµως δεν 
ξεκινάµε κανένα χωρίς να συγκεντρωθούµε και να ζητήσουµε από 
τον Θεό να µας βοηθήσει.  Χρειάστηκαν χρόνια για να µάθω ότι τα 
έργα της σάρκας δεν δουλεύουν, το µόνο πράγµα που δουλεύει εί-
ναι η εξάρτηση στον Θεό. 
Θυµάµαι καλά όταν πήγαινα στην εκκλησία και άκουγα ένα δυ-

νατό κήρυγµα και ελεγχόµουνα στο πνεύµα µου ότι έπρεπε να αλ-
λάξω.  Μετά πήγαινα σπίτι και προσπαθούσα να αλλάξω και απο-
τύγχανα κάθε φορά.  Αυτό µε σύγχυζε αφάνταστα έως ότου κατά-
λαβα τελικά ότι άφηνα τον Θεό έξω από το σχέδιο µου.  Είχα βγά-
λει το συµπέρασµα ότι επειδή προσπαθούσα να κάνω το θέληµα 
Του, θα είχα επιτυχία.  Αλλά έπρεπε να µάθω ότι τίποτα δεν είναι 
επιτυχηµένο εάν δεν βασίζοµαι πάνω Του για να το κάνει να δου-
λέψει και να Του δώσω τη δόξα γι' αυτό όταν δουλέψει. 
Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι που πραγµατικά αγαπούν τον 

Θεό είναι σε σύγχυση επειδή τον περισσότερο χρόνο προσπαθούν 
να είναι «καλοί Χριστιανοί» χωρίς να καταλαβαίνουν αυτή την 
αλήθεια.  Σπατάλησα χρόνια ολόκληρα «προσπαθώντας» να είµαι 
καλή, αλλά αποτύγχανα να βασίζοµαι πλήρως στον Θεό για να µε 
ικανώσει να το κάνω.  Η Βίβλος είναι γεµάτη από εδάφια που µι-
λάνε για την σπουδαιότητα της εξάρτησης από τον Θεό και παρα-
δείγµατα ανθρώπων που απέτυχαν επειδή δεν το έκαναν και εκεί-
νων που πέτυχαν επειδή το έκαναν. 
Ο Ησαΐας είπε στους ανθρώπους να σταµατήσουν να βάζουν 

την εµπιστοσύνη τους πάνω σε αδύναµους, εύθραυστους και θνη-
τούς ανθρώπους των οποίων η ανάσα είναι στους µυκτήρες τους 
για ένα µικρό χρονικό διάστηµα (Ησαΐας 2:22).  Ο Θεός ήθελε οι 
άνθρωποι να βασίζονται σ’ Εκείνον έτσι ώστε να µπορεί να τους 
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δώσει νίκη.  Το σηµείο που ήθελε να τονίσει µέσα από τον προφή-
τη Ησαΐα ήταν απλά, γιατί να εµπιστευτείς έναν άνθρωπο που είναι 
γεµάτος αδυναµίες όταν µπορείς να εµπιστευτείς αντί γι' αυτόν τον 
Θεό; 
Ο προφήτης Ιερεµίας είχε ένα παρόµοιο µήνυµα για τους αν-

θρώπους στους οποίους διακονούσε.  Είπε ότι είµαστε καταραµέ-
νοι όταν βάζουµε την εµπιστοσύνη µας στον εύθραυστο άνθρωπο 
και γυρίζουµε την πλάτη στον Κύριο.  Αλλά είµαστε απόλυτα ευ-
λογηµένοι όταν πιστεύουµε, βασιζόµαστε, και εµπιστευόµαστε τον 
Θεό, και βάζουµε την ελπίδα µας και την πεποίθηση µας σ’ Εκεί-
νον (Ιερεµίας 17:5,7). 
Ο απόστολος Παύλος έγραψε στους Γαλάτες ρωτώντας τους αν 

νόµιζαν ότι αφού είχαν αρχίσει την πνευµατική τους ζωή µε το Ά-
γιο Πνεύµα, ότι τώρα θα µπορούσαν να φτάσουν την τελειότητα µε 
την εξάρτηση τους στη σάρκα (Γαλάτες 3:3);  Η ολοφάνερη απά-
ντηση είναι όχι, δεν µπορούσαν.  Ο Παύλος το ήξερε ότι θα απο-
τύγχαναν στην πνευµατική τους ωριµότητα εάν δεν εξακολουθού-
σαν να βασίζονται στο Άγιο Πνεύµα, και εµείς επίσης θα αποτύ-
χουµε σε κάθε τι που προσπαθούµε να κάνουµε, συµπεριλαµβανο-
µένης και της συγχώρησης των εχθρών µας, εάν δεν βασιζόµαστε 
στον Θεό για τη δύναµη να το κάνουµε. 
Έτσι λοιπόν βλέπουµε ότι τα πρώτα τρία βήµατα της διαδικασί-

ας της συγχώρησης είναι επιθυµώ, αποφασίζω και εξαρτώµαι.  
Εφόσον έχεις κάνει αυτά τα τρία βήµατα, µπορείς τώρα να µετακι-
νηθείς στο επόµενο. 

Προσευχήσου για τους Εχθρούς Σου 

Ο Θεός µας λέει όχι µόνο να προσευχόµαστε για τους εχθρούς µας, 
αλλά να τους ευλογούµε και να µην τους καταριόµαστε.  Ουάου!  
Φαίνεται αρκετά άδικο, δεν νοµίζετε;  Ποιος θα ήθελε να προσεύ-
χεται για τους εχθρούς του να ευλογηθούν;  Πιθανόν κανένας από 
εµάς θα το ήθελε αν ακολουθούσαµε τα συναισθήµατα µας αντί 
για τον Λόγο του Θεού. 

Εγώ όµως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλο-
γείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε ε-
κείνους, οίτινες σας µισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ ε-
κείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, 
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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. 
 Ματθαίος 5:44-45 

Τίποτα από όλα αυτά δεν σηµαίνει ότι πρέπει να γίνουµε χαλί 
για να σκουπίζουν τα πόδια τους οι άνθρωποι και ότι ποτέ δεν τους 
αντιµετωπίζουµε όσον αφορά την κακή τους συµπεριφορά.  Το να 
συγχωρούµε τους εχθρούς µας έχει να κάνει µε την νοοτροπία της 
καρδιάς µας προς αυτούς και πως τους φερόµαστε.  Ο Ιησούς δεν 
κακοµεταχειρίστηκε κανέναν µόνο και µόνο επειδή κακοµεταχει-
ρίστηκαν Εκείνον.  Τους αντιµετώπισε µε ένα πνεύµα ευγένειας 
και µετά εξακολούθησε να προσεύχεται και να τους αγαπάει. 
Δεν πρέπει να ανταποδίδουµε κακό αντί κακού ή προσβολή αντί 

για προσβολή (Α’ Πέτρου 3:9).  (Άουτς!)  Αντί γι' αυτό, πρέπει να 
προσευχόµαστε για το καλό τους, την ευτυχία τους και την προ-
στασία τους, να τους λυπόµαστε αληθινά και να τους αγαπούµε.  
Νοµίζω ότι αυτό µας δείχνει για άλλη µία φορά ότι θα πρέπει να 
µας απασχολεί περισσότερο τι προξενούν οι εχθροί µας στον εαυτό 
τους µε τις πονηρές τους πράξεις, από το τι προξενούν σ’ εµάς.  
Κανένας δεν µπορεί να µας βλάψει πραγµατικά εάν υπακούουµε 
τον Θεό και βάζουµε σ’ Εκείνον την εµπιστοσύνη µας.  Μπορεί να 
πληγώσουν τα συναισθήµατα µας, αλλά ο Θεός είναι πάντοτε έ-
τοιµος να µας θεραπεύσει. 
Προσευχήσου για τους ανθρώπους να λάβουν αποκάλυψη από 

τον Θεό για την συµπεριφορά τους επειδή µπορεί να είναι πλανη-
µένοι και να µην καταλαβαίνουν πλήρως τι κάνουν.  Ευλόγησε 
τους εχθρούς σου µιλώντας καλά γι' αυτούς.  Κάλυψε τις αµαρτίες 
τους και µην τις επαναλαµβάνεις ή ξεπέφτεις σε κουτσοµπολιό. 
Νοµίζω ότι η αποτυχία να προσευχηθούµε για τους εχθρούς µας 

είναι ένας παράγοντας κλειδί στην αποτυχία µας να εργαστούµε 
στην διαδικασία της συγχώρησης.  Αρχίζουµε µε την πρόθεση να 
συγχωρήσουµε, αλλά αν ξεπεράσουµε αυτό το ζωτικής σηµασίας 
βήµα που ο Θεός µας έχει διατάξει να κάνουµε, δεν θα έχουµε επι-
τυχία.  Όπως οι περισσότεροι από εσάς, έχω υποφέρει φρικτές 
πληγές στα χέρια ανθρώπων που νόµιζα ότι ήταν φίλοι µου, και 
παραδέχοµαι ότι το να προσεύχοµαι γι' αυτούς να ευλογηθούν ή-
ταν συχνά µέσα από σφιγµένα δόντια, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι 
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το σωστό που πρέπει να κάνουµε.  Οποιοσδήποτε συγχωρεί έχει 
δύναµη µε τον Θεό, και Τον αντιπροσωπεύει καλά. 
Θα αρχίσεις να προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου σήµερα;  Θα 

βάλεις σε εφαρµογή αυτή την αρχή έως ότου γίνει η πρώτη και αυ-
τόµατη ανταπόκριση σου στις προσβολές;  Εάν το κάνεις, θα βά-
λεις ένα χαµόγελο στο πρόσωπο του Θεού αλλά και στο δικό σου 
επίσης.  Κάθε φορά που υπακούουµε τον Θεό, κάνουµε µια χάρη 
στον εαυτό µας! 
Το τελευταίο βήµα στη διαδικασία της συγχώρησης είναι να 

καταλάβουµε πως ανταποκρίνονται τα συναισθήµατα στην όλη 
ιδέα της συγχώρησης.  Για να το πω απλά, τα πράγµατα θα αγριέ-
ψουν.  Τα συναισθήµατα σίγουρα σκέπτονται ανεξάρτητα, και αν 
δεν ελεγχθούν, θα πάρουν το τιµόνι.  Έχω γράψει ένα βιβλίο µε 
τον τίτλο Ζώντας Πέρα από τα Συναισθήµατα Σου, και θα σου συ-
νιστούσα να το διαβάσεις για διορατικότητα και για να κατανοή-
σεις τα συναισθήµατα σου. 
Τα συναισθήµατα µας δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσουν 

πλήρως, αλλά πρέπει να µάθουµε να τα διαχειριζόµαστε.  Πρέπει 
να µάθουµε να κάνουµε αυτό που είναι σωστό ακόµα και αν δεν 
νιώθουµε να το κάνουµε.  Έχω µάθει από εµπειρία ότι ακόµα και 
αν είµαι θυµωµένη µε τον Νταίηβ, µπορώ ακόµα να του µιλήσω 
και να του φερθώ καλά ενώ συνεργάζοµαι µε τον Θεό σε µία δια-
δικασία να τον συγχωρήσω.  Αυτή η ανακάλυψη ήταν πολύ µεγά-
λη για µένα επειδή σπατάλησα πολλά χρόνια θυµωµένη για µέρες 
και αποκλείοντας τον έξω από τη ζωή µου έως ότου τα συναισθή-
µατα µου δεν ήταν πλέον πληγωµένα.  Δεν ήξερα ποτέ πόσο χρόνο 
θα πάρει.  Μερικές φορές ήταν γρήγορο αν ο Νταίηβ ζητούσε συ-
γνώµη γρήγορα σ’ εµένα.  Αλλά όταν δεν ζητούσε συγνώµη επειδή 
δεν θεωρούσε ή δεν είχε καταλάβει ότι είχε κάνει κάτι λάθος, µου 
έπαιρνε µέρες και ακόµα και βδοµάδες.  Τελικά, όταν είχα λάβει 
την συγνώµη µου και ένιωθα καλύτερα, του φερόµουν και καλύτε-
ρα.  Αυτό όµως έκανε τα συναισθήµατα µου να µε διοικούν και όχι 
εγώ, και αυτό δεν είναι το θέληµα του Θεού για µας. 
Άλλο είναι όµως να είσαι θυµωµένος όταν ο σύντροφος σου 

κάνει µια µικρή παράβαση και µας θυµώνει, αλλά τι γίνεται µε τις 
µεγάλες παραβάσεις;  Υπάρχουν µήπως µερικές που είναι τόσο α-
ποτρόπαιες και δεν σηκώνουν συγχώρηση;  Θα ήθελα να συµµερι-
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στώ µαζί σας δύο ιστορίες και µετά εσείς αποφασίζετε.  Διαβάστε 
τις και σκεφτείτε πως θα είχατε αντιδράσει εσείς στην κάθε περί-
σταση. 
Πριν αρκετά χρόνια, η ηγέτης για τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 

για την διακονία Τζόϋς Μέγιερ, η Τζίντζερ Στάκ, πέρασε ένα πολύ 
δύσκολο χρονικό διάστηµα στο γάµο της.  Εκείνη και ο σύζυγος 
της, ο Τιµ, συµφώνησαν να µοιραστούν την ιστορία τους σ’ αυτό 
το βιβλίο επειδή πραγµατικά θέλουν να βοηθήσουν εκείνους που 
έχουν πληγωθεί.  Η καρδιά της Τζίντζερ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 
προς γυναίκες που έχουν πληγωθεί βαθιά στους γάµους τους.  Εδώ 
είναι η ιστορία της µε τα δικά της λόγια: 

*    *    * 

Είµαστε ερωτευµένοι από το κολέγιο, παντρεµένοι εδώ και δεκα-
πέντε χρόνια κι έχουµε δύο πανέµορφες κορούλες.  Ήταν ο καλύ-
τερος µου φίλος και η ζωή ήταν ωραία.  Έτσι λοιπόν όταν ανακά-
λυψα ότι ο σύζυγος µου ήταν εθισµένος στην πορνογραφία, οι 
ψευδαισθήσεις µου για το ποιος ήταν και για τη σχέση µας κατα-
κερµατίστηκαν. 
Φαίνεται ότι δεν είµαστε το ευτυχισµένο, αγαπηµένο ζευγάρι 

που νόµιζα ότι είµαστε.  Είµαστε πολύ ενεργοί στην εκκλησία µας, 
εγώ εργαζόµουν στην διακονία, αλλά ήταν όλα ψεύτικα;  Αυτό 
µου προξένησε αβάσταχτη λύπη, προδοσία. 
Τα συναισθήµατα που ένιωσα ήταν έντονα, ταλαντευόµουν από 

την αναστάτωση στην απέχθεια στη θλίψη.  Πως µπορούσε ο άν-
θρωπος µε τον οποίο µοιραζόµουν τη ζωή µου, ο άνθρωπος που 
νόµιζα ότι γνώριζα καλύτερα από όλο τον κόσµο, να το κάνει αυ-
τό;  Πως µπορούσα να έχω πλανηθεί τόσο;  Τι άλλο ήταν ψέµα;  
Αλλά από τη θύελλα των συναισθηµάτων, εκείνο που έφτασε πιο 
βαθιά ήταν ο θυµός. 
Ήµουν εξοργισµένη µαζί του επειδή έφερε αυτό το σιχαµερό 

πράγµα στο σπίτι µας και στον γάµο µας.  Ενώ µερικοί µπορεί να 
διαφωνήσουν ότι µου ήταν άπιστος, για µένα δεν υπήρχε ποτέ αυ-
τή η απορία.  Όταν νόµιζα ότι η καρδιά του και το πάθος του ανή-
καν σ’ εµένα, αλλά ήταν κάπου αλλού, εστιαζόταν σε εικόνες άλ-
λων γυναικών, φαντασίες από ρετουσαρισµένες τελειότητες που 
δεν υπήρχαν στην πραγµατικότητα.  Πως µπορούσα να τις συνα-
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γωνιστώ;  Πως µπορούσα να τον συγχωρήσω;  Γιατί να προσπα-
θούσα καν; 
Εκείνος ήταν επίσης στα χάλια του.  Το σκοτεινό πράγµα που 

κρατούσε κρυµµένο για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα ήταν τώρα 
στο φως.  Ντρεπόταν, φοβόταν, αλλά και κατά κάποιον τρόπο είχε 
ανακουφιστεί.  Μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει οτιδήποτε ήταν απα-
ραίτητο για να βρει βοήθεια, αλλά δεν µε ενδιέφερε τι έλεγε.  Πως 
θα µπορούσα να τον εµπιστευτώ ξανά;  Ήµουν δυνατή και σίγουρα 
όχι εκείνος ο τύπος της γυναίκας που µπορείς να την κοροϊδέψεις 
δύο φορές.  Θεώρησα ότι το πιο ασφαλές µέρος που θα µπορούσα 
να βρίσκοµαι ήταν ο θυµός µου, να αρνηθώ να τον συγχωρήσω, 
αυτό θα µε προστάτευε ώστε να µην πληγωθώ ξανά. 
Και ο θυµός µου ήταν λογικός.  Βλέπετε υπάρχουν δύο σχολές 

σκέψεις όσον αφορά την πορνογραφία.  Μερικοί την βλέπουν σαν 
µια πρακτική αβλαβή, χωρίς θύµατα, τίποτα που να σε ανησυχεί.  
Άλλοι τη βλέπουν σαν κάτι το αποτρόπαιο να το αντιµετωπίσεις, 
ένα πρόβληµα µόνο για τους διεστραµµένους, και πολύ αηδιαστικό 
για να το αναφέρουν οι Χριστιανοί. 
Όταν αυτό το σιχαµερό πράγµα έσκασε στη ζωή µου, ήξερα ότι 

και οι δύο απόψεις ήταν λάθος.  Εγώ ήµουν το θύµα και άρχισα να 
ανακαλύπτω και άλλους πολλούς ανθρώπους που ήξερα να είναι 
στην ίδια κατάσταση.  Πολλοί από αυτούς τους Χριστιανούς που 
νόµιζαν ότι δεν θα έχουν να αντιµετωπίσουν ποτέ τέτοια αηδιαστι-
κά πράγµατα υπέφεραν σιωπηλά.  Δεν επρόκειτο να κοιτάξω µα-
κριά και σίγουρα δεν επρόκειτο να σιωπήσω. 
Είχα αποφάσεις να πάρω.  Θα επιβίωνε ο γάµος µας από κάτι 

τέτοιο;  Ήθελα να επιβιώσει;  Πως θα επηρέαζε αυτό τα παιδιά 
µας;  Εκείνα ήταν που µε απασχολούσαν περισσότερο. 
Είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι, δεν µπορείς να περιορίσεις τον 

θυµό σε ένα πρόσωπο χωρίς αυτό να διαρρέει µέσα σου και να δη-
λητηριάζει και την υπόλοιπη ζωή σου.  Δεν µπορούσα να επιτρέψω 
στον πόνο µου να επηρεάσει την ικανότητα µου να είµαι µία καλή 
µητέρα στα κορίτσια µου ή να µε εµποδίσει από το κάλεσµα του 
Θεού στην ζωή µου. 
Ο Χριστός ήταν πάντοτε το καταφύγιο µου, και έπρεπε να κα-

τασιγάσω την οργή µου αρκετά, ώστε να Του επιτρέψω να γίνει το 
καταφύγιο µου για άλλη µία φορά.  Τον εξεζήτησα µέσα στον πό-
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νο µου, και η οδηγία Του ήταν ξεκάθαρη.  Αυτό που Εκείνος ζη-
τούσε από µένα ήταν πιο σηµαντικό από τον θυµό µου ή την υπε-
ρηφάνεια µου.  Ήταν η µόνη απάντηση.  Μου ζητούσε να συγχω-
ρήσω. 
Ήξερα ότι δεν έχω την ικανότητα αυτή µέσα µου, αλλά το να 

συγχωρήσω τον Τιµ ήταν ο σπόρος που έπρεπε να φυτέψω αν ήθε-
λα να µεγαλώσει η θεραπεία.  Ήταν µία απόφαση όχι ένα συναί-
σθηµα, και ο Θεός µου υποσχέθηκε ότι θα περπατήσει µαζί µου 
µέσα από αυτό.  Ο Θεός µου ζητούσε να εµπιστευτώ τον σύζυγο 
µου, µου ζητούσε να εµπιστευτώ Εκείνον.  Πως θα µπορούσα να 
αρνηθώ στον Κύριο µου ο οποίος µου έχει συγχωρήσει τόσα πολ-
λά; 
Ήταν µια καθηµερινή και πολύ δύσκολη επίσης επιλογή, αλλά ο 

Θεός είναι τόσο πολύ πιστός ακόµα και όταν εµείς δεν είµαστε.  
Μας καθοδήγησε σε κάποιον Χριστιανό σύµβουλο, µία οµάδα υ-
ποχρέωσης λογοδοσίας, και ο σπόρος της συγχώρησης που άργησα 
να φυτέψω, σιγά-σιγά µεγάλωσε σε µια ακµαιότατη θεραπεία. 
Τώρα πάνω από δέκα χρόνια µετά, είµαστε ακόµα ερωτευµένοι 

όπως τότε στο κολέγιο, παντρεµένοι εδώ και είκοσι-πέντε χρόνια 
µε δύο πανέµορφες κόρες που αγαπούν τον Θεό.  Είναι ο καλύτε-
ρος µου φίλος, και η ζωή είναι ωραία.  Η αγάπη µας έχει δρόµο 
ακόµα για την τελειότητα αλλά είναι δυνατότερη από ποτέ.  Εργα-
ζόµαστε σκληρά για να επικοινωνήσουµε, να εµπιστευτούµε στον 
Θεό, και να συγχωρούµε καθηµερινά. 

*    *    * 

Ο Τζόνας Μπέϊλερ µεγάλωσε όπως τα περισσότερα παιδιά της 
κοινότητας των Άµις, µε µια αγάπη για τον Θεό και την οικογένει-
α, καλή εργασιακή ηθική, και αυτό που πολλοί σήµερα αποκαλούν 
το σήµα κατατεθέν της κοινότητας των Άµις, µια εκπληκτική κα-
τανόηση της δύναµης της συγχώρησης. 
Ο Τζόνας έφυγε από την κοινότητα των Άµις για να επιδιώξει 

το όνειρο του να ανοίξει δικό του συνεργείο αυτοκινήτων.  Λένε 
ότι άκουγαν τον Τζόνας να λέει συχνά:  «Μου άρεσε η ιπποδύναµη 
περισσότερο από τους ίππους.»  Επίσης νυµφεύθηκε µία γλυκύτα-
τη γυναίκα την Άννα.  Μπορεί να την γνωρίζετε καλύτερα σαν 
«Θεία Άννα,» την παγκοσµίως γνωστή µεγιστάνα των πρέτζελ. 
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Ο Τζόνας και η Άννα ζούσαν µία απλή ζωή στην οικογενειακή 
φάρµα της οικογένειας της Άννας, και ήταν ευτυχισµένοι όσο πο-
τέ.  Ο Τζόνας ήταν µηχανικός, και η Άννα απασχολείτο µε το µε-
γάλωµα των δύο µικρών κοριτσιών τους, τη Λαβόννα και την Ά-
ντζυ.  Ως ιδρυτικά µέλη µιας αναπτυσσόµενης εκκλησίας, ο περισ-
σότερος από τον ελεύθερο χρόνο του ζευγαριού ξοδευόταν εργα-
ζόµενοι στο πλάι του ποιµένα, ο οποίος ήταν ο καλύτερος φίλος 
του Τζόνας.  Ο ποιµένας βασιζόταν πολύ στους Μπέϊλερς και στον 
ρόλο τους ως ποιµένες της νεολαίας.  Αλλά η ικανοποίηση που έ-
νιωθαν εκείνες τις ηµέρες επρόκειτο να εξαφανιστεί σε ένα σκοτά-
δι τόσο βαθύ, τόσο φριχτό, που παραδέχονται και ο Τζόνας και η 
Άννα, σχεδόν έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή τους. 
Η Άννα και ο Τζόνας αποµακρύνονταν ο ένας από τον άλλο.  Ο 

κάθε ένας από αυτούς υπέφερε σιωπηλά καθώς πενθούσαν όταν 
ένα τραγικό δυστύχηµα, αφαίρεσε τη ζωή της δεκαεννέα µηνών 
κόρης τους της Άντζυ.  Η Άννα είχε φτάσει σε ένα σηµείο απόλυ-
της απελπισίας.  Ο ποιµένας του Τζόνας προσευχόταν µε την Άννα 
ένα Κυριακάτικο απόγευµα για την κατάθλιψη που είχε πέσει εκεί-
νη µετά το θάνατο της Άντζυ.  Μετά την προσευχή της ζήτησε να 
τον πάρει τηλέφωνο.  Η Άννα είπε στον Τζόνας τι έχει συµβεί, και 
ο Τζόνας γρήγορα συµφώνησε ότι θα ήταν καλή ιδέα για κείνη να 
συναντηθεί µε τον ποιµένα.  Στο κάτω-κάτω, ο Τζόνας ήξερε ότι 
δεν µπορούσε να βοηθήσει την Άννα, αλλά ίσως να µπορούσε να 
το κάνει ο φίλος τους. 
Από την πρώτη στιγµή η Άννα µπορούσε να νιώσει ότι κάτι δεν 

πάει καλά µε τις συναντήσεις της µε τον ποιµένα.  Αφηγείται µία 
από αυτές τις συναντήσεις στο βιβλίο της Η Στρέβλωση της Πίστης 
ως εξής: «Δεν µπορούσα να πιστέψω πόσο καλά ένιωθα να µπορώ 
ν µιλάω για την Άντζυ, για τη µέρα που πέθανε, για το πως ένιω-
σα... Όταν ήρθε η ώρα για να φύγω... Ο ποιµένας µου έδωσε µία 
ακόµα παρατεταµένη αγκαλιά, αλλά αυτή τη φορά όταν κοίταξα 
προς τα πάνω... µε φίλησε... Στο τέλος τραβήχτηκε και µου είπε, 
‘Είναι φανερό σε µένα Άντζυ, ότι έχεις ανάγκες στη ζωή σου που 
δεν µπορεί να τις εκπληρώσει ο Τζόνας.  Αλλά µπορώ να τις εκ-
πληρώσω εγώ.’  Καθώς έτρεξα στο αυτοκίνητο µου, µόνο ένα 
πράγµα φαινόταν σίγουρο στο µυαλό µου: δεν θα µπορούσα ποτέ 
να το πως στον Τζόνας... δεν θα µε πίστευε.» 
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Το να κρατήσει αυτό το µυστικό θα αποδεικνυόταν θανάσιµο 
λάθος.  Με κανέναν άλλον από τον ποιµένα να µιλάει στην ζωή 
της Άντζυ, ήταν ένας εύκολος στόχος για την αθέµιτη εκµετάλ-
λευση του.  Μέσα στα έξη χρόνια που διάρκεσε αυτός ο παράνο-
µος δεσµός, ο Τζόνας δεν αµφέβαλλε ούτε µία φορά για την αφο-
σίωση του καλύτερου του φίλου, ή ότι του είχε πάρει τη γυναίκα 
για δική του. 
Όταν τελικά η Άννα ελευθερώθηκε από αυτή τη σχέση, ήξερε 

ότι θα έπρεπε να πει στον Τζόνας τι είχε συµβεί.  Ο Τζόνας λέει, 
«Κοιτούσα στον τοίχο όταν έφυγε... είδα το µυαλό µου να πηγαίνει 
σε µερικά πολύ σκοτεινά µέρη... η προσευχή µου ήταν, ‘Ω Θεέ, σε 
παρακαλώ µη αφήσεις να δω το ξηµέρωµα άλλης µία µέρας.’» 
Την επόµενη µέρα ο Τζόνας κάλεσε ένα σύµβουλο που µιλούσε 

στην εκκλησία του και του είπε τι είχε συµβεί.  Αυτό το τηλεφώ-
νηµα θα τον έβαζε στο δρόµο για τη συγχώρηση που όχι µόνο θα 
θεράπευε τον Τζόνας αλλά επίσης και όλη του την οικογένεια.  Ο 
σύµβουλος είπε στον Τζόνας κάτι που άλλαξε την ζωή του για πά-
ντα.  Του είπε ότι «η µόνη ευκαιρία που έχεις για να σώσεις τον 
γάµο σου είναι εάν αγαπήσεις την γυναίκα σου µε τον ίδιο τρόπο 
που αγαπάει εσένα ο Χριστός.» 
Για µερικούς ανθρώπους αυτά τα λόγια µπορεί να µην ήταν αρ-

κετά για να κατευνάσουν το θυµό που φέρνει η προδοσία.  Αλλά 
για τον Τζόνας ήταν αρκετά.  Αποδίδει την ικανότητα του για να 
αρχίσει η διαδικασία της συγχώρησης σ’ αυτό: «Κατά κάποιο τρό-
πο, εξαιτίας της βαθιάς µου πίστης και της πλούσιας παράδοσης 
της πίστης µέσα στην οποία µεγάλωσα, µπήκα βαθύτερα από ποτέ 
µέσα στην ψυχή µου και βρήκα εκεί τον Θεό να µου δίνει τη χάρη 
να κάνω πράγµατα που δεν µπορούσα ποτέ να θεωρήσω δυνατά... 
ήταν η µόνη ελπίδα που είχα: ανακαλύπτοντας πως ο Χριστός µε 
αγάπησε έτσι ώστε να µπορέσω να αγαπήσω την γυναίκα µου µε 
τον ίδιο τρόπο.» 
Ο Θεός έφερε τον Τζόνας σε µία κατανόηση της αγάπης Του.  

Σαν ανταπόδοση ο Τζόνας µπόρεσε να δείξει αυτή την αγάπη στην 
Άννα, συγχωρώντας την µε την συγχώρηση που πέθανε για να δώ-
σει σε όλους µας ο Χριστός.  Όµως, όπως θα σας πει και ο Τζόνας, 
η επανόρθωση του γάµου τους δεν συνέβη µέσα σε µία νύχτα.  
Μας λέει, «Κάπου σε όλο αυτό το πόνο, τη σύγχυση και την απο-
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γοήτευση, έκανα µία αφιέρωση... δεν είχε σηµασία τι ένιωθα, θα 
έκανα ότι µπορούσα για να συνεχίσω... ακούγεται σαν µία θαυµά-
σια ιστορία σήµερα επειδή είχε καλό τέλος.  Αλλά... οι ανασφάλει-
ες εξακολουθούν να αναβιώνουν από καιρού εις καιρό.  Το να α-
ναρρώσεις από κάτι τέτοιο δεν σηµαίνει ότι θα έχεις ένα γάµο χω-
ρίς πόνο.  Αλλά η επανόρθωση µπορεί να γίνει.  Οποτεδήποτε έχω 
την ευκαιρία να συστήσω τη γυναίκα µου, µου αρέσει να την συ-
στήνω ως την... καλύτερη µου φίλη, τη σύζυγο µου, την µητέρα 
όλων µου των παιδιών, και τη γιαγιά των εγγονιών µου.  Πάντοτε 
ήταν το όνειρο µου, όταν περνούσαµε αυτές τις σκοτεινές ώρες, 
ότι θα µπορούσα να το ξαναπώ αυτό. 

«Το όνειρο µου έγινε πραγµατικότητα εξαιτίας της Αγάπης του 
Χριστού.» 

*    *    * 

Τα άτοµα και στις δύο ιστορίες παραπάνω αντιµετώπισαν ολέθριες 
καταστάσεις που πυροδότησαν ευνόητη συντριβή και πόνο.  Θα 
µπορούσαν να τα έχουν παρατήσει και να εγκαταλείψουν τους γά-
µους τους, αλλά ευτυχώς, µε την χάρη και το έλεος του Θεού, ήταν 
πρόθυµοι και ικανοί να συγχωρήσουν.  Ναι, είναι εκπληκτικό, αλ-
λά όµως, υπηρετούµε πράγµατι έναν εκπληκτικό Θεό!  Μπορούµε 
να ευχαριστούµε τον Θεό ότι Εκείνος µας έχει δώσει τα εργαλεία 
να υπερνικούµε τις ευνόητες συναισθηµατικές µας αντιδράσεις στο 
είδος του πόνου που µόλις διαβάσαµε.  Στ’ αλήθεια, όλα είναι δυ-
νατά µε τον Θεό. 
Εάν κατευθυνόµαστε από τα συναισθήµατα µας, ο Σατανάς έχει 

έλεγχο πάνω µας.  Το µόνο που έχει να κάνει είναι να µας δώσει 
ένα κακό συναίσθηµα, και εµείς θα φερθούµε ανάλογα.  Σίγουρα 
µπορείς να δεις ότι αυτό δεν είναι αρκετό.  Πρέπει πέρα για πέρα 
να µάθουµε να ζούµε πέρα από τα συναισθήµατα µας.  Μπορούµε 
να συγχωρήσουµε εκείνους που µας πλήγωσαν εάν είµαστε πρό-
θυµοι να το κάνουµε.  Μπορούµε να προσευχηθούµε για τους ε-
χθρούς µας είτε το νιώθουµε είτε όχι.  Μπορούµε να µιλήσουµε µε 
ανθρώπους ή να συγκρατηθούµε και να µη µιλήσουµε µε αγένεια 
γι' αυτούς.  Μπορούµε να κάνουµε το θέληµα του Θεού άσχετα µε 
το τι νιώθουµε. 
Τα συναισθήµατα µας είναι κοµµάτι της ψυχής µας, και µπο-
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ρούν να είναι καλά συναισθήµατα, αλλά µπορούν επίσης να είναι 
το αντίθετο.  Μπορούν να υπηρετήσουν ή τον Θεό ή τον Σατανά, 
και πρέπει εµείς να πάρουµε την απόφαση ποιόν.  Όταν κάποιος 
πληγώνει τα συναισθήµατα µου και αφήνω αυτά τα πληγωµένα 
συναισθήµατα να κατευθύνουν την συµπεριφορά µου, τότε παίζω 
το παιχνίδι του Σατανά.  Αλλά εάν κάνω αυτό που µε διατάζει ο 
Θεός χωρίς να έχει σηµασία το πως νιώθω, τότε εξασκώ εξουσία 
όχι µόνο πάνω στα συναισθήµατα µου αλλά και πάνω στον ίδιο το 
Σατανά.  Έχω ανακαλύψει µία σπουδαία αίσθηση δύναµης και ι-
κανοποίησης στο να είµαι γρήγορη στο να συγχωρώ και να προ-
σεύχοµαι για εκείνους που µε έχουν πληγώσει.  Γνωρίζω ότι είναι 
το σωστό που πρέπει να κάνω χωρίς να έχει σηµασία πως νιώθω, 
και το να κάνεις το σωστό σου δίνει πάντοτε την βαθιά πνευµατική 
ικανοποίηση µέσα σου. 
Τα συναισθήµατα σου δεν είναι ο πραγµατικός σου εαυτός.  Το 

θέληµα σου ενεργοποιηµένο από το θέληµα του Θεού είναι το 
«µεγάλο αφεντικό» στις αποφάσεις σου, ακόµα και όταν κινούνται 
και αυξοµειώνονται τα συναισθήµατα.  Όταν βουλιάζουν, µπορού-
µε να παραµείνουµε σταθεροί.  Εάν αποφασίσουµε να κάνουµε το 
σωστό πράγµα άσχετα µε το τι νιώθουµε, τα συναισθήµατα µας 
σταδιακά θα µπουν στο ίδιο πρόγραµµα µε την απόφαση µας.  Με 
άλλα λόγια, δεν είναι ανάγκη να νιώσουµε σωστά για να πράξουµε 
σωστά, πράττουµε το σωστό και τα συναισθήµατα θα έρθουν αρ-
γότερα.  Μπορεί ακόµα να αυξοµειώνονται, αλλά βελτιώνονται 
πραγµατικά, καθώς επιµένουµε να είµαστε υπάκουοι στο θέληµα 
του Θεού, ενώ κάνουµε αυτό που ο Θεός µας ζήτησε να κάνουµε, 
και µπορούµε να εµπιστευτούµε Εκείνον να θεραπεύσει τα πληγω-
µένα µας συναισθήµατα. 
Μία καλή πρακτική είναι να µη συµβουλεύεσαι τα συναισθήµα-

τα σου καθόλου όταν παίρνεις µία απόφαση.  Να οδηγείσαι από το 
Πνεύµα του Θεού και την σοφία Του και όχι απλά από αυτά που 
νιώθεις. 
Δεν µπορούµε να ελέγξουµε τι κάνουν οι άλλοι και πως αποφα-

σίζουν να µας φερθούν, αλλά µπορούµε να ελέγξουµε την ανταπό-
κριση µας σ’ αυτούς.  Μην αφήνεις την συµπεριφορά των άλλων 
να σε κατευθύνει.  Μην τους αφήνεις να σου κλέψουν την χαρά 
σου, θυµήσου ότι ο θυµός σου δεν θα τους αλλάξει, αλλά η προ-
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σευχή µπορεί να το κάνει. 

Πως να Προσευχηθείς για τους Εχθρούς Σου 

Δεν µπορούµε να το αρνηθούµε ότι είναι δύσκολο ακόµα και το να 
σκεφτούµε να προσευχηθούµε για κάποιον ο οποίος µας έχει πλη-
γώσει, είτε είναι φίλος, είτε ξένος, ή κάποιος από τους αγαπηµέ-
νους µας.  Αλλά µπορεί να γίνει.  Και όχι µόνο αυτό, αλλά µπορώ 
να σας διαβεβαιώσω ότι όπως τα περισσότερα πράγµατα, γίνεται 
πιο εύκολο µε την εξάσκηση. 

*    *    * 

Η Τερέζα εργαζόταν σκληρά και είχε περάσει δεκαετίες ολόκληρες 
εργαζόµενη στον οικονοµικό τοµέα.  Όταν ήταν στις αρχές της 
τεσσαρακοστής δεκαετίας της ζωής της, προσελήφθη από µία κο-
ρυφαία εταιρία στον τοµέα αυτό που της πρόσφερε µία υψηλόβαθ-
µη θέση µε µεγάλο µισθό και πολλά οφέλη.  Εργαζόταν µε αυτή 
την εταιρία για είκοσι χρόνια και είχε τον σεβασµό και των συνα-
δέλφων της και των εργοδοτών της.  Ακόµα και σε µία παραπαί-
ουσα οικονοµία, ήταν αρκετά σίγουρη ότι η εργασία της ήταν ε-
ξαιρετικά σίγουρη.  Ήθελε πράγµατι να τα ρισκάρει όλα αυτά και 
να πιάσει µία καινούργια δουλειά όπου θα ήταν το «καινούργιο 
παιδί»; 
Ο Πρόεδρος της εταιρίας που της προσέφερε την καινούργια 

δουλειά, ο Στήβ, ήταν ένας άνθρωπος µε τον οποίο είχε συνεργα-
στεί πριν από πολλά χρόνια.  Ήξερε ότι είναι καλό αφεντικό και 
ένας δίκαιος άνθρωπος.  Την διαβεβαίωσε ότι θα το έκανε σίγουρο 
ότι πάντοτε θα της φέρονταν δίκαια.  Μετά από πολύ προσευχή και 
σκέψη, η Τερέζα και ο σύζυγος της αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να 
δεχθούν την προσφορά. 
Η καινούργια εργασία ήταν υπέροχη.  Οι ευθύνες της ταίριαζαν 

πολύ καλά µε τις ικανότητες της, και πρόκοβε στην καινούργια 
αυτή εταιρία.  Υπήρχε µία συνάδελφος που δεν ήταν καθόλου κα-
λή µαζί της, αλλά αυτή η γυναίκα, η Τζάκι, δεν ήταν καλή µε κα-
νέναν από συναδέλφους και υφισταµένους στους οποίους φερόταν 
µε κακία, και όλοι ήξεραν ότι αυτή η γυναίκα είναι µπελάς, συ-
µπεριλαµβανοµένου και του αφεντικού.  Η Τερέζα προσπάθησε 
όσο µπορούσε να τα πηγαίνει καλά µαζί της και δεν ανησυχούσε. 
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Καθώς περνούσε ο καιρός, η συµπεριφορά της Τζάκι προς την 
Τερέζα χειροτέρεψε και έγινε πιο αγενής, η Τερέζα άρχισε να υ-
ποψιάζεται ότι η Τζάκι δεν την ήθελε στην εταιρία.  Μια µέρα σε 
µια συνάντηση στελεχών, η Τζάκι την εξευτέλισε µπροστά σε µια 
αίθουσα γεµάτη από τους αντιπροέδρους και είπε ψέµατα για ένα 
µεγάλο λογαριασµό που είχε χαθεί, κατηγορώντας την Τερέζα για 
αυτή τη παταγώδη αποτυχία. 
Δύο µέρες αργότερα, το αφεντικό της Τερέζας την κάλεσε στο 

γραφείο του και την απέλυσε.  Η Τζάκι του είχε πει το ίδιο ψέµα, 
και εκείνος είχε δεχθεί τα λόγια της χωρίς ούτε καν να επιτρέψει 
στην Τερέζα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.  Η Τερέζα δεν ήταν 
σίγουρη µε ποιόν ήταν θυµωµένη περισσότερο, µε την Τζάκι ή µε 
τον Στήβ.  Στην ηλικία των πενήντα-ενός, η Τερέζα ήταν άνεργη, 
και δεν γινόντουσαν πια προσλήψεις στον κλάδο της. 
Η Τερέζα πήγε σπίτι της εκείνο το βράδυ συντριµµένη.  Όταν 

ήταν ώρα για ύπνο, ο σύζυγος της προσευχήθηκε και µετά την πε-
ρίµενε να κάνει το ίδιο, κάτι που έκαναν κάθε βράδυ.  Καθώς εκεί-
νη προσευχήθηκε, η Τερέζα ήξερε ότι πρέπει να προσευχηθεί για 
την Τζάκι και τον Στήβ.  Επίσης ήξερε ότι εκείνη τη στιγµή τους 
µισούσε.  Όσο αφορούσε εκείνη, και οι δύο την είχαν προδώσει.  
Τώρα ήταν άνεργη, οι ζωές τους εξακολουθούσαν να λειτουργούν 
όπως πάντα, και εκείνη έπρεπε να προσευχηθεί για κείνους; 

«Κύριε», προσευχήθηκε, «ξέρω ότι πρέπει να προσεύχοµαι για 
τους εχθρούς µου.  Αυτό σηµαίνει τη Τζάκι και τον Στήβ, που έβα-
λαν το µέλλον µας σε κίνδυνο χωρίς καµία δίκαιη αιτία.  Είµαι πο-
λύ θυµωµένη µαζί τους, και οµολογώ σ’ Εσένα ότι δεν θέλω να 
προσευχηθώ γι' αυτούς.  Αλλά πρέπει να το κάνω.  Σε παρακαλώ 
έλεγξε τους γι' αυτό που µου έκαναν.  Στο όνοµα του Ιησού, Α-
µήν.» 
Η Τερέζα µου είπε ότι χρειάστηκαν κάνα δύο µήνες, αλλά κάθε 

βράδυ προσευχόταν για την Τζάκι και τον Στήβ, και οι προσευχές 
της άρχισαν ν’ αλλάζουν.  Πριν περάσει πολύ καιρός, άρχισε να 
προσεύχεται για θεραπεία για το άσθµα της Τζάκι, που ήταν πολύ 
σοβαρό.  Μετά είδε τον εαυτό της να προσεύχεται να µαλακώσει η 
συµπεριφορά της Τζάκι προς τους συναδέλφους της και τους υ-
παλλήλους, και να γινόταν ευγενικότερη.  Η Τερέζα προσευχήθηκε 
ότι ο Στήβ θα εύρισκε µια καλή αντικαταστάτρια για εκείνη και ότι 
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οι άνθρωποι που είχαν εργαστεί µαζί της θα αγαπούσαν το και-
νούργιο τους αφεντικό.  Προσευχήθηκε και για µερικά από τα 
προσωπικά του προβλήµατα που ήταν γνωστά σε όλους. 
Λίγο-λίγο, τα συναισθήµατα της Τερέζας προς τη Τζάκι και τον 

Στήβ άρχισαν να αλλάζουν.  Μου είπε ότι ακόµα και αν οι πληγές 
που υπέφερε στα χέρια τους εξακολουθούσαν να υπάρχουν, πο-
νούσαν λιγότερο καθώς περνούσε ο καιρός, και µάλιστα βρήκε τον 
εαυτό της να προσεύχεται ότι ο Θεός θα τους ευλογήσει – και να 
το εννοεί!  Όταν απολύθηκε η Τζάκι µετά από δύο χρόνια αργότε-
ρα, η Τερέζα στεναχωρήθηκε αληθινά για την Τζάκι και µάλιστα 
της άπλωσε και χέρι βοηθείας.  Κανένας δεν εξεπλάγη περισσότε-
ρο από την καλοσύνη της Τερέζας από την Τερέζα την ίδια.  Αλλά 
ο Θεός είχε κάνει το έργο Του µέσα της, αργά αλλά σταθερά. 
Έτσι λοιπόν, πως προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου;  Απλά κά-

νε το.  Δεν πρόκειται να νιώθεις στην αρχή καλά όταν το κάνεις.  
Αλλά όπως η Τερέζα, θα αρχίζεις να έχεις την εµπειρία της θερα-
πείας στη δική σου ψυχή εάν υπακούσεις τον Θεό αντί να υπακού-
σεις τα συναισθήµατα σου. 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

11 

Ανακαλύπτοντας!την!Κρυμμένη!
Ασυγχωρησία!

Θυµάµαι που πήγαινα στην εκκλησία µία Τρίτη βράδυ πριν από 
είκοσι-πέντε χρόνια και άκουσα τον ποιµένα να ανακοινώνει ότι 
θα δίδασκε για την ανάγκη που έχουµε να συγχωρούµε εκείνους 
που µας είχαν βλάψει.  Σκέφτηκα µε τουπέ, «Εγώ δεν έχω καθόλου 
ασυγχωρησία.»  Κάθισα ν’ ακούσω το κήρυγµα που ήµουν σίγου-
ρη ότι δεν είχα και τόσο ανάγκη.  Αλλά καθώς προχωρούσε το 
βράδυ, κατάλαβα ότι είχα ασυγχωρησία στην καρδιά µου, και ότι 
ήταν κρυµµένη.  Ίσως ένας πιο ακριβής τρόπος να το περιγράψω 
θα ήταν ότι εγώ κρυβόµουν από αυτό.  Σπάνια αντιµετωπίζουµε 
την αµαρτία µας µε ευκολία και της δίνουµε το όνοµα που της αξί-
ζει.  Μπορούµε να καταχωνιάσουµε τόσο βαθιά τα πράγµατα µέσα 
µας που παρόλο ότι µας ζηµιώνουν, δεν καταλαβαίνουµε καν ότι 
βρίσκονται εκεί.  Συχνά σκεφτόµαστε υψηλότερα για τους εαυτούς 
µας από ότι θα έπρεπε, µπορούµε ακόµα και να κρίνουµε κάποιον 
άλλον για τις αποτυχίες τους και όµως να αρνηθούµε να δούµε την 
αµαρτία µας. 
Ο Θεός µου αποκάλυψε δύο συγκεκριµένες περιπτώσεις στην 

ζωή µου εκείνο το βράδυ και µου έδειξε ξεκάθαρα ότι είχα µία νο-
οτροπία ασυγχωρησίας. 
Στη Βίβλο διαβάζουµε µία ιστορία δύο αδελφών που ήταν και 

οι δύο χαµένοι.  Ο ένας ήταν χαµένος στην αµαρτία, και ο άλλος 
ήταν χαµένος στην θρησκεία του.  Είχαν αποξενωθεί από τον Θεό 
µε διαφορετικούς τρόπους ο καθένας.  Συνήθως ονοµάζουµε αυτή 
την ιστορία ως την παραβολή του ασώτου, και εστιαζόµαστε συ-
νήθως στον νεότερο γιο που απαίτησε την κληρονοµιά και αµέσως 
έφυγε από το σπίτι για να σπαταλήσει τα χρήµατα του πατέρα του 
µε ένα αµαρτωλό τρόπο ζωής.  Όπως κάνουν οι περισσότεροι α-
µαρτωλοί, κατέληξε σε ένα µεγάλο χάλι.  Τα χρήµατα είχαν τε-
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λειώσει, εργαζόταν για κάποιον που έκτρεφε γουρούνια και έτρωγε 
το ίδιο φαγητό όπως τα γουρούνια.  Κάνοντας µια απογραφή της 
θλιβερής του κατάστασης, αποφάσισε να επιστρέψει στον πατέρα 
του και να τον παρακαλέσει να τον συγχωρήσει και να του δώσει 
τη χάρη να είναι ένας απλός υπηρέτης στο σπίτι του (Λουκάς 
15:11-21). 
Ο πατέρας, που αντιπροσωπεύει τον Θεό σ’ αυτή την ιστορία, 

χάρηκε µε την επιστροφή του γιου του και έκανε προετοιµασίες 
για µία τεράστια γιορτή προς τιµή του.  Όµως, ο µεγαλύτερος γιος 
στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και αποφάσισε ότι δεν θα πήγαινε στη 
γιορτή.  Αισθανόταν ότι εκείνος είχε ζήσει µία ηθική και δίκαια 
ζωή, και θύµισε στον πατέρα του όλα τα καλά έργα που είχε κάνει 
και πως ο πατέρας δεν είχε κάνει ποτέ γιορτή για χάρη του.  Μπο-
ρούµε αµέσως να δούµε ότι ο θρησκοληπτικά δίκαιος αδελφός δεν 
ήταν χαρούµενος που είχε επιστρέψει ο αδελφός του και ήταν µά-
λιστα στην κυριολεξία γεµάτος αγανάκτηση και θυµό.  Ήταν χα-
µένος στην δική του αυτό-δικαίωση.  Ήταν υπερήφανος για τα δι-
κά του καλά έργα και αποφασισµένος ότι ο αδελφός του δεν άξιζε 
να του φερθεί τόσο καλά ο πατέρας.  Εκείνο που απέτυχε να κατα-
λάβει ο µεγαλύτερος αδελφός ήταν ότι η δική του συµπεριφορά 
ήταν χειρότερη από εκείνη του µικρότερου αδελφού του. 
Αν πήγαινε κάποιος εκείνη την ώρα κοντά του και του έλεγε, 

«Έχεις ασυγχωρησία στην καρδιά σου,» δεν θα τον είχε πιστέψει.  
Ήταν τυφλωµένος ως προς τη δική του αµαρτία από αυτό που θε-
ωρούσε ότι ήταν ηθική και δίκαιη συµπεριφορά.  Στην κυριολεξία 
ήταν ένα καλό παιδί και ακολουθούσε όλους τους κανόνες, αλλά ο 
Θεός δεν ήταν ευχαριστηµένος επειδή η καρδιά του δεν ήταν εντά-
ξει.  Εάν είχε πάρει το χρόνο να εξετάσει την νοοτροπία του, θα 
είχε καταλάβει ότι και εκείνος είχε ανάγκη συγχώρησης. 

Έξη Νοοτροπίες Που Φανερώνουν Ασυγχωρησία 

Η Ασυγχωρησία Κρατάει Πάντοτε Λογαριασµό 
Απαριθµώντας τα έργα της δίκαιης συµπεριφοράς του στον πατέ-
ρα, ο µεγαλύτερος αδελφός είπε, «Τόσα χρόνια σε υπηρετώ.»  Είχε 
µετρήσει τα καλά του έργα και ήξερε ακριβώς πόσα χρόνια καλής 
συµπεριφοράς είχε στο λογαριασµό του.  Είχε κρατήσει λογαρια-
σµό, και εµείς έχουµε την ίδια τάση.  Μας αρέσει να αρχειοθετού-
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µε την άξια θαυµασµού συµπεριφορά µας και τις αµαρτίες των άλ-
λων.  Συγκρίνουµε, και µέσα στη σκέψη µας βάζουµε τους εαυτούς 
µας µία θέση παραπάνω από τους άλλους.  Ο Ιησούς ήρθε για να 
καταστρέψει αυτές τις θέσεις.  Αν αµαρτήσουµε, η βοήθεια µας 
είναι µόνο σ’ Εκείνον, και αν κάνουµε το καλό, είναι µόνο επειδή 
Εκείνος µας βοήθησε να το κάνουµε.  Εκείνος παίρνει όλα τα εύ-
σηµα για οτιδήποτε καλό κάνουµε.  Δεν είµαστε τίποτα χωρίς Ε-
κείνον, και οτιδήποτε είµαστε είναι Εκείνος, έτσι λοιπόν κάθε τα-
ξική διαφορά διαλύεται και έτσι είµαστε ένα εν Χριστώ. 
Ο µεγαλύτερος αδελφός λογάριασε τα καλά του έργα και τις 

αµαρτίες του µικρότερου αδελφού του.  Αυτό είναι πάντα ένα ση-
µάδι ότι η ασυγχωρησία είναι παρούσα στην καρδιά µας.  Ο Πέ-
τρος ρώτησε τον Ιησού πόσες φορές θα πρέπει να συγχωρήσει τον 
αδελφό του (Ματθαίος 18:21-22).  Είναι φανερό ότι κρατούσε λο-
γαριασµό των παραβάσεων.  Η αγάπη δεν κρατάει λογαριασµό για 
το κακό που έχει γίνει σ’ εκείνη (Α’ Κορινθίους 13:5).  Εάν πρό-
κειται να υπακούσουµε τον Ιησού και να περπατήσουµε στο είδος 
εκείνο της αγάπης που µας δείχνει, δεν θα πρέπει να κρατάµε αρ-
χείο παραβάσεων.  Όταν συγχωρούµε, θα πρέπει να συγχωρούµε 
ολοκληρωτικά, και αυτό σηµαίνει ότι το σβήνουµε και δεν το θυ-
µόµαστε άλλο πια.  Θα µπορούσαµε να θυµηθούµε αν προσπαθή-
σουµε, αλλά δεν είναι απαραίτητο.  Μπορούµε να συγχωρήσουµε, 
να φύγουµε από αυτό, και να µη το ξανασκεφτούµε ή να το ξανα-
συζητήσουµε ποτέ πια. 
Κάποτε θα µπορούσα να θυµηθώ µε ακρίβεια κάθε τι που είχε 

κάνει ποτέ ο Νταίηβ για να µε θυµώσει.  Ήξερα όλα του τα σφάλ-
µατα, και – είτε το πιστεύετε είτε όχι – ήµουν αρκετά αλαζονική 
ώστε να προσεύχοµαι τακτικά για εκείνον ν’ αλλάξει.  Ναι, προ-
σευχόµουν για κείνον και παρέµενα τυφλωµένη στην δική µου κα-
κή συµπεριφορά!  Τώρα δεν θα µπορούσα να σας πω ακόµα και το 
τελευταίο πράγµα που έκανε ο Νταίηβ και µε θύµωσε ή µε σύγχυ-
σε.  Έκανα µία χάρη στον εαυτό µου και σταµάτησα να κρατάω 
αρχείο για όλα του τα σφάλµατα.  Τώρα είµαι πιο ευτυχισµένη, και 
ο διάβολος είναι δυστυχής επειδή έχασε αυτό το οχυρό στη ζωή 
µου. 
Αναρωτήσου αυτή τη στιγµή αν κρατάς λογαριασµό για αυτά 

που σου έχουν κάνει οι άλλοι και αυτά που εσύ κάνεις γι' αυτούς.  
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Εάν το κάνεις, τότε βαδίζεις προς δυσκολίες στις σχέσεις σου και 
έχεις πράγµατι ασυγχωρησία στην καρδιά σου και χρειάζεται να 
µετανοήσεις. 

Η Ασυγχωρησία Καυχάται για την Καλή της Διαγωγή 
Ο µεγαλύτερος αδελφός είπε στον πατέρα του ότι δεν είχε παραβεί 
ποτέ τις εντολές του... καυχιόταν για την καλή του διαγωγή ενώ 
ανέπτυσσε διεξοδικά τις αµαρτίες του αδελφού του.  Η κατάκριση 
πάντα λέει, «Εσύ είσαι κακός και εγώ είµαι καλός.»  Η Βίβλος εί-
ναι γεµάτη µε µαθήµατα όσον αφορά την κατάκριση προς τους άλ-
λους ανθρώπους.  Θερίζουµε αυτό που σπέρνουµε, και ο τρόπος µε 
τον οποίο κρίνουµε είναι και ο τρόπος µε τον οποίο θα κριθούµε.  
Εάν σπείρουµε έλεος, θα θερίσουµε και έλεος, αλλά αν σπείρουµε 
κατάκριση, θα θερίσουµε κατάκριση (Ματθαίος 5:7, 7:1-2). 
Ο µεγαλύτερος αδελφός δεν είχε καθόλου έλεος, πράγµα που 

συµβαίνει συνήθως µε τους αυτό-δικαιωµένους ανθρώπους.  Ο Ιη-
σούς είχε µερικά πολύ συγκλονιστικά και ειλικρινή πράγµατα να 
πει στους θρησκόληπτους Φαρισαίους της εποχής Του.  Τους είπε 
ότι κήρυτταν αυτό που είναι σωστό να γίνει, αλλά δεν το έκαναν.  
Έκαναν όλα τους τα έργα για να τους θαυµάσουν οι άνθρωποι.  
Ήταν υποκριτές επειδή ακολουθούσαν όλο το νόµο αλλά δεν σή-
κωναν ούτε το µικρό τους δαχτυλάκι για να βοηθήσουν κάποιον.  
Καθάριζαν το απέξω του ποτηριού, ενώ το αποµέσα παρέµενε 
βρόµικο.  Με άλλα λόγια, µπορεί η διαγωγή τους να ήταν καλή, 
αλλά οι καρδιές τους ήταν πονηρές (Ματθαίος 23).  Οι θρησκόλη-
πτοι αυτό-δικαιωµένοι άνθρωποι µπορεί να είναι οι µοχθηρότεροι 
άνθρωποι στον κόσµο.  Ο Ιησούς δεν πέθανε για µας ώστε να έ-
χουµε µία θρησκεία, αλλά για να έχουµε µία οικεία, τρυφερή σχέ-
ση µε τον Θεό µέσα από Εκείνον.  Η αληθινή σχέση µε τον Θεό 
µαλακώνει την καρδιά µας και µας κάνει τρυφερούς και ελεήµονες 
προς τους άλλους. 
Εκείνο το βράδυ που καθόµουν στην εκκλησία και θεωρούσα 

ότι δεν έχω καθόλου ασυγχωρησία στην καρδιά µου, θα µπορούσα 
να σας πω ακριβώς πόσες ώρες είχα προσευχηθεί κάθε βδοµάδα 
και πόσα κεφάλαια είχα διαβάσει από τη Βίβλο.  Και όµως δεν εί-
χα την παραµικρή ιδέα ποια είναι η νοοτροπία καρδιάς που αποδο-
κιµάζει ο Θεός.  Ήµουν η προσωποποίηση αυτού του µεγαλύτερου 
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γιου.  Ευτυχώς ο Θεός µε άλλαξε, αλλά πάντα παίρνω λίγο χρόνο 
για να εξετάσω την καρδιά µου και να βεβαιωθώ ότι δεν λαµβάνω 
τα εύσηµα για τα καλά που ο Θεός κάνει µέσα από µένα.  Η Βί-
βλος λέει ότι όταν κάνουµε καλά πράγµατα, δεν θα πρέπει να αφή-
νουµε το αριστερό µας χέρι να ξέρει τι κάνει το δεξιό.  Αυτό ση-
µαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να το διατηρούµε στη σκέψη µας.  
Επιτρέπουµε στον Θεό να µας χρησιµοποιήσει για την δόξα Του 
και προχωράµε στο επόµενο πράγµα που έχει ο Θεός για µας. 
Συγκρίνεις το πόσο καλός νοµίζεις ότι είσαι µε το πόσο κακοί 

είναι οι άλλοι άνθρωποι;  Κάνεις δηλώσεις του τύπου, «Δεν µπορώ 
να πιστέψω ότι έκαναν κάτι τέτοιο.  Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυ-
τό»;  Εάν το κάνεις, τότε βαδίζεις προς προβλήµατα.  Όσο υψηλό-
τερα νοµίζεις ότι βρίσκεσαι, τόσο χαµηλότερα θα σκέφτεσαι για 
τους άλλους.  Η πραγµατική ταπεινοφροσύνη δεν σκέφτεται καθό-
λου για τον εαυτό της... είναι απόλυτα ανιδιοτελής. 
Εάν νοµίζουµε ότι είµαστε καλύτεροι από τους άλλους, θα µας 

είναι πάντοτε δύσκολο να τους συγχωρήσουµε, έτσι λοιπόν ας τα-
πεινώσουµε τους εαυτούς µας ενώπιον του Θεού και να σβήσουµε 
όλα τα νοητικά µας αρχεία που έχουµε για τα δικά µας καλά έργα. 

Η Ασυγχωρησία Παραπονιέται 
Ο µεγαλύτερος αδελφός είπε στον πατέρα του, «εις εµέ ουδέ ερί-
φιον έδωκάς ποτέ διά να ευφρανθώ µετά των φίλων µου.»  (Λου-
κάς 15:29). 
Είχε το σύνδροµο του οσιοµάρτυρα – «Εγώ έκανα όλη τη δου-

λειά, ενώ όλοι οι άλλοι γλεντούσαν και πέρναγαν καλά.»  Πιθανόν 
να ήταν εργασιοµανής, και δεν ήξερε πως να διασκεδάζει και να 
απολαµβάνει τη ζωή του, έτσι λοιπόν, ζήλευε όλους εκείνους που 
ήξεραν.  Παραπονιόταν και παραπονιόταν και παραπονιόταν για το 
πως του φερόταν ο πατέρας. 
Εκείνο το βράδυ που καθόµουν στην εκκλησία ακούγοντας το 

κήρυγµα περί ασυγχωρησίας, που νόµιζα ότι δεν έχω, ο Θεός µου 
αποκάλυψε ότι είχα ασυγχωρησία προς τον µεγαλύτερο µου γιο 
επειδή δεν ήταν τόσο πνευµατικός όσο τον ήθελα να είναι. 
Εάν βρεθείς στη θέση να παραπονιέσαι τακτικά για κάποιο συ-

γκεκριµένο άτοµο, υπάρχει µία καλή πιθανότητα ότι έχεις κάποια 
ασυγχωρησία προς αυτόν στην καρδιά σου.  Μπορεί να είναι κά-
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ποιο συγκεκριµένο πράγµα ή πράγµατα που έχει κάνει αυτός ο άν-
θρωπος σ’ εσένα, ή θα µπορούσε να είναι ότι απλά σε ενοχλεί α-
φάνταστα η προσωπικότητα του ή της.  Στην περίπτωση του γιου 
µου, ήµουν θυµωµένη για τις επιλογές του και όµως η επιλεκτική 
µου µνήµη δεν σκέφτηκε ότι στην ηλικία του, οι επιλογές οι δικές 
µου ήταν χειρότερες από τις δικές του. 
Συγχώρησε τους ανθρώπους µε τους οποίους έχεις θυµώσει, 

βρες κάτι θετικό για να συλλογίζεσαι και να συζητάς, προσευχή-
σου και παρακολούθησε τον Θεό να εργάζεται µέσα σου και µέσα 
στους ανθρώπους που αγαπάς. 

Η Ασυγχωρησία Αποξενώνει, Διαιρεί και Χωρίζει 
Ο µεγαλύτερος αδελφός αναφέρθηκε για τον αδελφό του, «αυτός ο 
γιος σου.»  Δεν τον αποκάλεσε «ο αδελφός µου» επειδή είχε ση-
κώσει ένα διαχωριστικό τοίχο στην καρδιά του απέναντι του.  Α-
ποτραβήχτηκε και αρνήθηκε να πάει στη γιορτή και να γιορτάσει 
µε τους άλλους.  Αποχώρισε τον εαυτό του όχι µόνο από τον α-
δελφό του αλλά και µε οποιονδήποτε άλλον χαιρόταν µε αυτόν. 
Έχεις θυµώσει ποτέ µε κάποιον και µετά θύµωσες µε οποιονδή-

ποτε άλλον δεν είχε θυµώσει µε αυτό το πρόσωπο επίσης;  Υπήρ-
χαν φορές που είχα παραπονεθεί στον Νταίηβ για την αγενή συ-
µπεριφορά κάποιου απέναντι µου και το µόνο που πέτυχα ήταν να 
τον κάνω να αρχίσει να τον υπερασπίζεται.  Θα µου θύµιζε ότι 
µπορεί να είχαν µία άσχηµη µέρα, και µετά θα αναφερόταν στα 
καλά τους σηµεία. 
Προσπαθούσε να µε βοηθήσει να δω παραπάνω από µία πλευρά 

της κατάστασης.  Αλλά είχα θυµώσει µαζί του επειδή υπερασπιζό-
ταν το άτοµο µε το οποίο είχα θυµώσει.  Ο θυµός µου όχι µόνο µε 
διαίρεσε από εκείνον µε τον οποίο είχα θυµώσει, αλλά µε διαίρεσε 
και µε οποιονδήποτε τον συµπαθούσε.  Νοµίζω ότι οι άνθρωποι 
που είναι σκανδαλισµένοι και γεµάτοι από πικρία ζουν µοναχικές, 
διχασµένες ζωές στις περισσότερες περιπτώσεις.  Είναι τόσο απα-
σχοληµένοι µε την αγανάκτηση τους που δεν έχουν χρόνο για οτι-
δήποτε άλλο. 
Ο µεγαλύτερος αδελφός δεν επρόκειτο να έρθει στη γιορτή.  

Εάν το έκανε µπορεί να πέρναγε καλά, και προτιµούσε να παραπο-
νιέται και να είναι δυστυχισµένος.  Το όλο θέµα της τραγωδίας του 
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διχασµού είναι πολύ σηµαντικό, και θα συµπεριλάβω περισσότερα 
γι' αυτό σε κάποιο µεθεπόµενο κεφάλαιο. 

Η Ασυγχωρησία Συνεχίζει να Ανακινεί την Παράβαση 
Όταν είµαστε µνησίκακοι, βρίσκουµε συνέχεια δικαιολογίες για να 
κουβεντιάσουµε αυτό που µας έχουν κάνει.  Το ξαναφέρνουµε στη 
συζήτηση όσο πιο συχνά µπορούµε.  Θα το πούµε σε οποιονδήπο-
τε είναι πρόθυµος να µας ακούσει.  Αυτές οι συµπεριφορές θα έ-
πρεπε να είναι ένα σηµάδι για µας ότι είµαστε σε ανυπακοή προς 
τον Θεό και ότι πρέπει να εκζητήσουµε την βοήθεια Του αµέσως 
ώστε να αφήσουµε την παράβαση να φύγει.  Αυτό που είναι στην 
καρδιά θα βγει από το στόµα.  Μπορούµε να µάθουµε πολλά 
πράγµατα για τους πραγµατικούς µας εαυτούς αν ακούσουµε αυτά 
που λέµε. 
Ο µεγαλύτερος αδελφός θύµισε στον πατέρα ότι φερόταν µε 

καλοσύνη σε ένα γιο που δεν το άξιζε και αναφερόταν σε όλες του 
τις αµαρτίες (Λουκάς 15:30).  Ήταν οργισµένος και η κουβέντα 
του το αποδείκνυε.  Ο Ιησούς είπε ότι όταν είµαστε θυµωµένοι 
πρέπει να το αφήσουµε να φύγει, και αυτό σηµαίνει να σταµατή-
σουµε να το φέρνουµε στην επιφάνεια.  Έχεις βρεθεί στην περί-
πτωση να έχεις συγχωρήσει κάποιον για κάποια παράβαση αλλά 
πρόσεξες ότι την εποµένη φορά που έκαναν κάτι που σε ενόχλησε 
πόσο γρήγορα έφερες στην επιφάνεια την παλιά παράβαση;  Όλοι 
µας το έχουµε κάνει αυτό.  Αυτό σηµαίνει ότι δεν τους έχουµε 
συγχωρήσει απολύτως και πρέπει να ζητήσουµε βοήθεια από τον 
Θεό. 

Η Ασυγχωρησία Δυσφορεί µε τις Ευλογίες που Απολαµβάνει ο Πα-
ραβάτης 
Ο µεγαλύτερος αδελφός φθονούσε και θύµωνε, και δυσφορούσε µε 
τον τρόπο που ο πατέρας ευλογούσε τον νεότερο αδελφό του.  Δεν 
ήθελε τον άσωτο να γιορτάσει, το µόσχο το σιτευτό, τα καινούργια 
ρούχα, τα σανδάλια, και ένα υπέροχο δακτυλίδι.  Αγανακτούσε 
βαθύτατα. 
Ο φθόνος για τις ευλογίες που απολαµβάνουν οι άλλοι αποκα-

λύπτει πολλά πράγµατα για τον δικό σου χαρακτήρα.  Ο Θεός µας 
θέλει να χαιρόµαστε µε αυτούς που χαίρονται και να κλαίµε µε αυ-
τούς που κλαίνε.  Μας θέλει να Τον εµπιστευόµαστε να κάνει αυτό 
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που είναι σωστό για τον κάθε άνθρωπο.  Ο νεότερος αδελφός στην 
ιστορία µας είχε κάνει κάτι κακό, αλλά τώρα είχε ανάγκη από συγ-
χώρηση, αποδοχή, και θεραπεία.  Ο πατέρας του µπορεί να σκό-
πευε να του µιλήσει για την κακή του διαγωγή αργότερα, αλλά αυ-
τή τη στιγµή χρειαζόταν αγάπη.  Είχε ανάγκη να δει χειροπιαστή 
τη καλοσύνη του πατέρα και το έλεος Του.  Ο Θεός κάνει πάντα 
αυτό που είναι σωστό για τον καθένα, και έχει τους δικούς Του 
λόγους γιατί κάνει αυτό που κάνει, και τον τρόπο που το κάνει.  
Μόνο και µόνο επειδή εµείς δεν συµφωνούµε ή νοµίζουµε ότι δεν 
είναι δίκαιο αυτό δεν Του αλλάζει τη γνώµη.  Εάν διατηρούµε µία 
νοοτροπία αγανάκτησης και φθόνου, εµείς θα είµαστε εκείνοι που 
υποφέρουµε στο τέλος. 
Όλοι οι άλλοι πήγαν στη γιορτή που έκανε ο πατέρας για τον 

νεότερο αδελφό, µόνο ο χολωµένος αδελφός αρνήθηκε να πάει και 
να διασκεδάσει.  Η κακή του συµπεριφορά δεν του επέτρεπε να 
απολαύσει τη γιορτή.  Πραγµατικά θα έπρεπε να κάνει χάρη στον 
εαυτό του και να συγχωρήσει. 
Για να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις πουθενά κρυµµένη ασυγχωρη-

σία, κοίταξε τον κατάλογο των πραγµάτων που ανάφερα και κάνε 
το µε ανοιχτή καρδιά.  Ζήτησε από τον Θεό να αποκαλύψει κάθε 
πικρία, αγανάκτηση, ασυγχωρησία, ή θίξιµο που µπορεί να έχεις.  
Ψάξε να δεις αν έχεις αυτά τα συµπτώµατα ασυγχωρησίας, κι αν 
έχεις κάποια αυτά, τότε πρέπει να τρέξεις στον Δόκτωρ Ιησού για 
θεραπεία. 
!



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

12 

Η!Δύναμη!και!η!Ευλογία!της!Ενότητας!

Ενότητα, συµφωνία, και αρµονία είναι αρχές που ενθαρρύνονται 
και διατάσσονται σε όλο το Λόγο του Θεού.  Ο µόνος τρόπος που 
µπορούν αυτά να διατηρηθούν είναι αν είµαστε πρόθυµοι να είµα-
στε γρήγοροι να συγχωρήσουµε και γενναιόδωροι στο έλεος.  Ο 
κόσµος σήµερα είναι γεµάτος από διαφωνία.  Ακούµε τακτικά για 
πολέµους, µίσος, και αναταράξεις στις κυβερνήσεις, τα εκκλησια-
στικά δόγµατα, και τους διάφορους επιχειρηµατικούς οργανι-
σµούς.  Και όµως στη µέση όλων αυτών, ο Θεός µας προσφέρει 
ειρήνη.  Εµείς µπορούµε να επιλέξουµε µε ποιόν τρόπο θέλουµε να 
ζήσουµε. 

Ιδού, τι καλόν και τι τερπνόν, να συγκατοικώσιν εν οµο-
νοία αδελφοί. 
 Ψαλµός 133:1 

Ο ψαλµωδός συνεχίζει και λέει ότι εκεί που υπάρχει ενότητα, ο 
Κύριος διατάζει την ευλογία και τη ζωή για πάντα.  Ο Θεός τιµάει 
εκείνους που κάνουν την προσπάθεια να ζήσουν αρµονικά µε τους 
άλλους.  Ο Ιησούς είπε ότι εκείνοι που κάνουν και διατηρούν την 
ειρήνη είναι υιοί Θεού.  Αυτό σηµαίνει ότι είναι πνευµατικά ώρι-
µοι.  Ζουν πέρα από τα συναισθήµατα τους και είναι πρόθυµοι να 
ταπεινώσουν τους εαυτούς τους κάτω από το ισχυρό χέρι του Θεού 
και να Τον υπακούσουν.  Παίρνουν την πρωτοβουλία και είναι α-
ποφασισµένοι έως τέλους να διατηρήσουν την ενότητα. 
Σκέψου λίγο την ατµόσφαιρα µέσα στην οποία ζεις ή εργάζε-

σαι.  Είναι ειρηνική;  Τα βρίσκουν µεταξύ τους οι άνθρωποι;  Εάν 
όχι, τι κάνεις εσύ γι' αυτό;  Μπορείς να προσευχηθείς, µπορείς να 
τους ενθαρρύνεις να τα βρουν µεταξύ τους.  Και αν µέρος από την 
έλλειψη της αρµονίας οφείλεται σε δικό σου σφάλµα, τότε µπορείς 
να αλλάξεις.  Μπορείς να σταµατήσεις να µαλώνεις για πράγµατα 
που στο κάτω-κάτω δεν έχουν και µεγάλη σηµασία.  Μπορείς να 
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είσαι ο πρώτος που ζητάει συγνώµη όταν έχεις κάποια διαφωνία µε 
κάποιον άλλον.  Ένα από τους πρώτους καρπούς που παράγει η 
σοφία είναι η ειρήνη.  Περπάτα µε σοφία και η ζωή σου θα ευλο-
γηθεί. 

Η άνωθεν όµως σοφία πρώτον µεν είναι καθαρά, έπειτα 
ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης ελέους και καλών 
καρπών, αµερόληπτος και ανυπόκριτος. 
 Ιάκωβος 3:17 

Επιλέγοντας την Ενότητα 

Καθώς ήδη ανέφερα, υπάρχει αναβρασµός όπου και αν κοιτάξου-
µε, έτσι λοιπόν εάν θέλουµε ενότητα και την ειρήνη που παράγει, 
τότε πρέπει να την επιλέξουµε σκόπιµα.  Πρέπει να µάθουµε τις 
οδούς του Θεού και να συνεργαστούµε µε το Άγιο του Πνεύµα 
στην προαγωγή της ειρήνης. 
Ο καθένας που είναι παντρεµένος γνωρίζει ότι πιο συχνά από 

τίποτα άλλο, βρίσκουµε αφθονία πραγµάτων στα οποία διαφωνού-
µε.  Συνήθως παντρευόµαστε κάποιον ο οποίος είναι αντίθετος από 
εµάς στην προσωπικότητα, και αυτό σηµαίνει ότι δεν σκεπτόµαστε 
το ίδιο.  Μπορεί να διαφωνούµε, αλλά µπορούµε να µάθουµε να 
διαφωνούµε µε σεβασµό και ευχάριστα. 
Ο Νταίηβ κι εγώ είµαστε πολύ διαφορετικοί, και σπαταλήσαµε 

πολλά χρόνια σε τσακωµούς έως ότου µάθαµε τους κινδύνους της 
µάχης και την δύναµη της ενότητας.  Αφιερωθήκαµε να έχουµε 
ειρήνη στην σχέση µας, το σπίτι µας και την διακονία.  Πιστέψαµε 
ακράδαντα ότι ο Θεός δεν θα µπορούσε να µας ευλογήσει όπως 
επιθυµούσε όσο εµείς εξακολουθούσαµε να είµαστε διαιρεµένοι.  
Έχετε προφανώς ακούσει τη φράση, «Ενωµένοι στεκόµαστε, διαι-
ρεµένοι πέφτουµε,» και είναι αλήθεια αυτό.  Η Βίβλος λέει ότι έ-
νας µπορεί να κυνηγήσει χίλιους και δύο µπορούν να κυνηγήσουν 
δέκα χιλιάδες.  Βλέπουµε από αυτό το εδάφιο πως πολλαπλασιάζε-
ται η δύναµη όταν αποφασίζουµε να ζούµε µε συµφωνία. 
Εγώ ήµουν η πηγή για τους περισσότερους από τους τσακωµούς 

µας.  Ο Νταίηβ ήταν ανέκαθεν ένας ειρηνικός άνθρωπος, και απε-
χθάνεται το άγχος που δηµιουργείται όταν µαλώνουµε και παρα-
µένουµε θυµωµένοι.  Είχα µεγαλώσει σε ένα σπίτι όπου δεν υπήρ-
χε ενότητα, και έπρεπε να µάθω τι σηµαίνει ειρήνη.  Μελέτησα τον 
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Λόγο του Θεού και εκζήτησα να µάθω αυτά που χρειαζόµουν για 
να αλλάξω ώστε να έχω ειρήνη.  Ανακάλυψα ότι δεν υπάρχει ειρή-
νη χωρίς ταπεινοφροσύνη.  Η ταπεινοφροσύνη είναι η πρωταρχική 
αρετή που πρέπει να αναζητηθεί και ίσως η πλέον δυσκολότερη να 
αποκτηθεί και να διατηρηθεί. 
Ένας πραγµατικά ταπεινός άνθρωπος θα αποφύγει κάθε κενή 

(µαταιόδοξη, άχρηστη, άσκοπη) συζήτηση, γιατί σίγουρα θα µας 
οδηγήσει σε περισσότερη και περισσότερη ασέβεια.  Κλείνει το 
µυαλό του απέναντι σε γελοίες διενέξεις πάνω σε ερωτήσεις αδα-
ών, επειδή γνωρίζει ότι ευνοούν και γεννούν µάχες. 
Μπορείς να θυµηθείς την τελευταία φορά που είχες µαλώσει µε 

κάποιον πάνω σε κάτι που ήταν εξαιρετικά ασήµαντο και µάλιστα 
ανόητο;  Ίσως να περνούσες µία άσχηµη µέρα και να είπες κάτι 
που θα έπρεπε να παραµείνει στη σκέψη σου, και άρχισε ο καβγάς.  
Θα µπορούσες να ζητήσεις συγνώµη αµέσως, αλλά η υπερηφάνεια 
σου σε έκανε να συνεχίσεις την ανόητη συζήτηση, προσπαθώντας 
να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο.  Σπατάλησες τη µέρα σου, αγχώθη-
κες, σ’ έπιασε πονοκέφαλος, ένα σφίξιµο στο στοµάχι, και δεν εί-
χες καµία επιθυµία να προσευχηθείς.  Μέσα στην καρδιά σου ήξε-
ρες ότι δεν είχες φερθεί σωστά, και ένα µέρος του εαυτού σου ή-
θελε να πει, «Λυπάµαι πολύ, αυτό ήταν δικό µου σφάλµα και σου 
ζητώ να µε συγχωρήσεις.»  Αλλά ένα άλλο µέρος του εαυτού σου, 
η σάρκα σου, σε έκανε να αρνείσαι επίµονα να το κάνεις αυτό. 
Σίγουρα θυµάµαι πολλές τέτοιες στιγµές, αλλά ευτυχώς δεν ζω 

εκεί πλέον.  Μισώ τη µάχη, την αναστάτωση, την δυσαρµονία, και 
τη διαµάχη.  Το να έχεις πάντα δίκιο δεν είναι καθόλου τόσο ω-
ραίο όσο νοµίζεις.  Συχνά µαχόµαστε µε άλλους µε µοναδικό σκο-
πό να αποδείξουµε ότι έχουµε δίκιο σε µία διαµάχη, αλλά ακόµα 
και αν έχουµε, κερδίσαµε τίποτα παραπάνω από ένα αυτάρεσκο, 
αλαζονικό συναίσθηµα;  Νοµίζω ότι θα είµαστε πολύ καλύτερα 
εάν ταπεινώναµε τον εαυτό µας και αφήναµε τον Θεό να είναι Ε-
κείνος που µας δικαιώνει.  Είναι πάρα πολύ ικανός να επιβεβαιώ-
σει ότι έχουµε δίκιο σε µία κατάσταση εάν αυτό είναι το καλύτερο 
Του σχέδιο.  Ο Λόγος του Θεού διατυπώνει ότι η αγάπη δεν επιµέ-
νει στα δικαιώµατα της (Α’ Κορινθίους 13:5).  Δεν επιµένει ούτε 
καν στο δικαίωµα της να έχει δίκιο!  Είσαι πρόθυµος να αφήσεις 
κάποιον άλλον να θεωρεί ότι έχει δίκιο ακόµα και αν δεν πιστεύεις 
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ότι έχει, αντί να αρχίσεις κάποιο καβγά γι' αυτό;  Εάν είσαι, τότε 
είσαι ένα βήµα πιο κοντά στον να είσαι ένας ειρηνοποιός και να 
διατηρείς την ενότητα. 
Είχα πάει πρόσφατα κάποιο ταξίδι µε περίπου ένδεκα µέλη της 

οικογένειας µου συµπεριλαµβανοµένου του Νταίηβ, δύο από τα 
παιδιά µας, συζύγους και αρκετά από τα εγγόνια, µερικά από αυτά 
στην εφηβεία.  Μέναµε όλοι στο ίδιο σπίτι και είχαµε την ευκαιρία 
για διαίρεση και πληγωµένα συναισθήµατα.  Δεν ήθελαν όλοι να 
κάνουν το ίδιο πράγµα, ή να δουν το ίδιο πρόγραµµα στην τηλεό-
ραση, να παίξουν το ίδιο παιχνίδι, ή να φάνε στο ίδιο εστιατόριο.  
Οι έφηβοι µπορούν µερικές φορές να έχουν νοοτροπίες που είναι 
πολύ απογοητευτικές, και µετά πρέπει να θυµόµαστε ότι και εµείς 
όταν είµαστε έφηβοι δεν συµπεριφερόµαστε καλύτερα από ότι κά-
νουν σήµερα. 
Το θέµα µου είναι ότι παρόλο που όλοι µας σ’ αυτό το ταξίδι 

είµαστε Χριστιανοί που προσπαθούν να υπακούουν τον Θεό και να 
ζουν µε ειρήνη, έπρεπε να δουλέψουµε πάνω σ’ αυτό, ακριβώς 
όπως κάνεις πάντα όταν επιθυµείς την ενότητα.  Είναι αδύνατο να 
διατηρήσεις µία ειρηνική ατµόσφαιρα στην κατάσταση που περιέ-
γραψα εκτός και αν όλοι είναι πρόθυµοι να ταπεινώσουν τους εαυ-
τούς τους και να είναι γενναιόδωροι στο έλεος και την συγχώρηση.  
Ο Θεός γνώριζε πολύ καλά τι έκανε όταν µας δίδαξε στον Λόγο 
Του να είµαστε γρήγοροι στο να συγχωρούµε.  Ο Σατανάς πάντοτε 
καραδοκεί και προσπαθεί να διεγείρει έριδες, αλλά ο Θεός µας έχει 
δώσει τρόπους να τον νικήσουµε.  Να είσαι γενναιόδωρος σε έλε-
ος, µακροθυµία και υποµονή, µε κατανόηση, να αναγνωρίζεις τις 
δικές σου αµαρτίες, και αυτό θα σε βοηθήσει να µην είσαι γρήγο-
ρος στο να κατακρίνεις τους άλλους, να συγχωρείς δε γρήγορα και 
απόλυτα έτσι ώστε να µην πέσεις στην παγίδα της µάχης του Σα-
τανά. 
Οι σχέσεις είναι πολύ σηµαντικές για όλους µας.  Οι κακές σχέ-

σεις είναι βασανιστικές, αλλά οι καλές σχέσεις είναι ίσως ότι πιο 
ευεργετικό και ευλογηµένο υπάρχει στον κόσµο.  Ο Σατανάς ανα-
ζητά να καταστρέψει τις σχέσεις επειδή γνωρίζει την δύναµη της 
ενότητας.  Χρησιµοποιεί τις διαφορές που έχουµε στην προσωπι-
κότητα µας εναντίον µας.  Επιδιώκει να βγάλουµε συµπεράσµατα 
εκτός θέµατος από αυτό που µας έχουν πει, προάγει πληγωµένα 
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συναισθήµατα, θυµό και µία επαναστατική νοοτροπία που αρνείται 
να συγχωρήσει.  Αλλά έχουµε εξουσία πάνω στον Σατανά, και 
µπορούµε να αντισταθούµε σ’ αυτόν και όλες τους τις τακτικές να 
φέρει διαίρεση στις σχέσεις µας στο σπίτι, την εργασία, το σχολεί-
ο, την εκκλησία, ή οπουδήποτε βρισκόµαστε. 
Αναρωτήσου πιο είναι το όφελος της αναστάτωσης.  Προσφέρει 

κάποιο όφελος ή αλλάζει την κατάσταση;  Τις περισσότερες φορές 
η µάχη απλά µας κάνει δυστυχισµένους και δεν προσφέρει κανένα 
όφελος.  Ας αποφασίσουµε να εργαζόµαστε προς την κατεύθυνση 
της ειρήνης και να ειρηνεύουµε.  Κανένας από εµάς µόνος του δεν 
µπορεί να λύσει το πρόβληµα της αναταραχής στον κόσµο, αλλά 
µπορούµε ο καθένας να είναι υπεύθυνος για τη δική του ζωή και 
σχέσεις.  Άρχισε να προσεύχεσαι και να ζητάς από το Θεό τι θα 
µπορούσες να αλλάξεις για να προάγεις περισσότερη ειρήνη στη 
ζωή σου. 

Να Είσαι Προσαρµόσιµος 

Οι περισσότεροι από εµάς θέλουµε να γίνεται το δικό µας, αλλά 
για να µπορέσουµε να έχουµε ενότητα πρέπει να µάθουµε να είµα-
στε ανοιχτοί στη διόρθωση και πρόθυµοι να προσαρµοστούµε.  
Σκέψου αυτά τα εδάφια: 

Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνηµα. Μη υψηλοφρο-
νείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φα-
ντάζεσθε εαυτούς φρονίµους. 
Εις µηδένα µη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού· προνοεί-
τε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων· 
ει δυνατόν, όσον το αφ' υµών ειρηνεύετε µετά πάντων 
ανθρώπων. 
 Ρωµαίους 12:16-18 

Προσεκτική παρατήρηση αυτών των εδαφίων, µας δείχνει γρή-
γορα ότι δεν µπορούµε να ζήσουµε µε αρµονία ο ένας µε τον άλ-
λον εάν η νοοτροπία µας δεν είναι σωστή.  Χρειαζόµαστε µια νοο-
τροπία ταπεινοφροσύνης, µία που είναι πρόθυµη να διορθωθεί και 
να προσαρµοστεί σε άλλους ανθρώπους και καταστάσεις.  Θα έ-
πρεπε πάντοτε να στεκόµαστε γι' αυτό που πιστεύουµε ότι είναι 
σωστό, αλλά σε δευτερεύοντα ζητήµατα και εκείνα που µπορούµε 
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να προσαρµοστούµε στους άλλους, θα έπρεπε να κάνουµε µία 
προσπάθεια το κάνουµε. 
Δεν είναι καλό για κάποιον να γίνεται πάντα το δικό του.  Έ-

χουµε ανάγκη την εµπειρία της υποταγής ο ένας προς τον άλλον µε 
ταπεινοφροσύνη και αγάπη.  Όλοι έχουµε ανάγκη να ενδώσουµε 
στους άλλους και να προτιµήσουµε εκείνους και τις επιθυµίες τους 
µερικές φορές.  Και έχουµε ανάγκη να το κάνουµε µε µία καλή 
νοοτροπία. 
Κατά το µεγαλύτερο µέρος της γαµήλιας ζωής µας, ο Νταίηβ 

πάντα µε άφηνε να επιλέγω που θα φάµε όταν βγαίναµε έξω για 
φαγητό.  Επειδή είναι ένας καλόβολος άνθρωπος, δεν τον απασχο-
λούσε και τόσο πολύ.  Αλλά απασχολούσε και απασχολεί εµένα.  
Τα προηγούµενα χρόνια, για κάποιον λόγο έχει γίνει πολύ υπερε-
κλεκτικός για το που και τι θα φάει, και ξαφνικά φαίνεται ότι δεν 
θέλει να φάει εκεί που θέλω εγώ τις περισσότερες φορές.  Έχει α-
ποφασίσει ότι δεν του αρέσει το σκόρδο, και η Ιταλική κουζίνα 
είναι η αγαπηµένη µου, έτσι νοµίζω ότι µπορείτε να δείτε το πρό-
βληµα να υποβόσκει.  Επίσης µου αρέσει η Κινέζικη κουζίνα, και 
παρόλο που είναι πρόθυµος να φάει εκεί µερικές φορές, δεν θέλει 
να έχει λίπος ή να του αφήσει γεύση στο στόµα.  Μπορώ να δω τα 
γράµµατα στο τοίχο, που λέει ο λόγος, και ξέρω ότι θα πρέπει να 
προσαρµοστώ.  Πάντα ήµουν εκλεκτική για το πού θα φάω, και 
µάλλον είναι η σειρά του τώρα να κάνει το ίδιο άµα θέλει. 
Θα παραδεχθώ ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο για µένα.  Όταν 

περνάει το δικό µας συνέχεια για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
είναι δύσκολο για µας, όταν αλλάζουν τα πράγµατα.  Αλλά έχω 
θυµίσει στον εαυτό µου ότι ο Νταίηβ µε έχει αφήσει να διαλέξω 
που θα φάµε τα τελευταία σαράντα-τέσσερα χρόνια, άρα τώρα εί-
ναι η σειρά του.  Μερικές φορές µπορούµε να καταφέρουµε να 
προσαρµοστούµε πιο εύκολα αν δεν ανταποκριθούµε συναισθηµα-
τικά και πάρουµε λίγη ώρα να σκεφθούµε πιο λογικά µε τον εαυτό 
µας. 
Τα παραπάνω εδάφια µας λένε επίσης να µην υπερεκτιµάµε τον 

εαυτό µας.  Δεν θα έπρεπε ποτέ να νοµίζουµε ότι αυτό που θέλου-
µε εµείς είναι πιο σηµαντικό από αυτό που θέλουν οι άλλοι.  Όλοι 
έχουµε την ίδια αξία και τα ίδια δικαιώµατα, κρατώντας δε αυτό το 
πράγµα στο µυαλό µας θα µας βοηθήσει να προσαρµοστούµε στις 
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επιθυµίες των άλλων. 

Αύξησε τη Δύναµη της Προσευχής Σου 

Η προσευχή είναι το µεγαλύτερο προνόµιο που έχουµε και εκείνο 
που ανοίγει την πόρτα σε τεράστια δύναµη και ευλογία στην ζωή 
µας και στην ζωή των άλλων.  Ο Θεός ακούει και απαντάει τις 
προσευχές µας, αλλά µας λέει ότι πρέπει να προσευχόµαστε χωρίς 
θυµό και µε συµφωνία. 

Θέλω λοιπόν να προσεύχωνται οι άνδρες εν παντί τόπω, 
υψόνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγµού. 
 Α’ Τιµόθεο 2:8 

Αυτό το εδάφιο δηλώνει ξεκάθαρα ότι πρέπει να προσευχόµα-
στε χωρίς θυµό.  Στον Μάρκο κεφάλαιο 11 µας λέει ότι όταν προ-
σευχόµαστε, πρέπει να συγχωρούµε όλους εκείνους εναντίον των 
οποίων έχουµε κάτι.  Είναι ένα ακόµα εδάφιο που επιβεβαιώνει ότι 
δεν µπορούµε να προσευχόµαστε µε µια καρδιά γεµάτη από θυµό 
και µάχη και να περιµένουµε να λάβουν απάντηση οι προσευχές 
µας. 
Υπάρχουν πολλοί, µα πάρα πολλοί θυµωµένοι άνθρωποι στον 

κόσµο σήµερα, και ένα µεγάλο µέρος από αυτούς είναι Χριστιανοί 
που ξέρουν καλύτερα.  Προσεύχονται και λανθασµένα νοµίζουν 
ότι ο θυµός τους δεν έχει σηµασία.  Μπορεί να νιώθουν δικαιωµέ-
νοι στον θυµό τους, αλλά ο Θεός το καταδικάζει αυτό και λέει ότι 
πρέπει να το αφήσουµε να φύγει πριν να προσευχηθούµε.  Ο καλύ-
τερος τρόπος να πλησιάσεις τον Θεό στην προσευχή είναι να µετα-
νοήσεις πρώτα για όλες σου τις αµαρτίες και µετά να βεβαιωθείς 
ότι δεν έχεις καθόλου ασυγχωρησία στην καρδιά σου προς τον ο-
ποιονδήποτε.  Πως µπορούµε να περιµένουµε από τον Θεό να µας 
συγχωρήσει όταν εµείς αρνούµαστε να συγχωρήσουµε άλλους αν-
θρώπους;  Είµαι σίγουρη ότι τα πταίσµατα µας ενώπιον του Θεού 
είναι περισσότερο σοβαρά από εκείνα άλλων ανθρώπων προς ε-
µάς. 
Οι σύζυγοι ή µια οικογένεια έχουν τροµακτική δύναµη στην 

προσευχή εάν αφιερωθούν να ζήσουν µε συµφωνία. 

Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συµφωνήσωσιν επί 
της γης περί παντός πράγµατος, περί του οποίου ήθελον 
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κάµει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός 
µου του εν ουρανοίς. 
 Ματθαίος 18:19 

Αυτό το εδάφιο είναι αληθινά εκπληκτικό, και αν ο οποιοσδή-
ποτε από εµάς πιστεύει αυτό που λέει, τότε βεβαίως θα έπρεπε να 
αφιερωθούµε σε µία ζωή ενότητας και αρµονίας.  Η ανόητη αλα-
ζονεία µας δεν αξίζει το τίµηµα που πληρώνουµε δηλαδή την έλ-
λειψη δύναµης στην προσευχή. 
Κάποτε στη ζωή µου, νόµιζα ανόητα ότι µπορώ να µαλώνω µε 

τον Νταίηβ όποτε ήθελα και µετά όταν είχαµε ανάγκη από κάποια 
λύση σε κάποιο τοµέα της ζωής µας, θα µπορούσαµε να έρθουµε 
µαζί στην προσευχή, πράγµα που ονοµάζεται συνήθως «η προσευ-
χή της συµφωνίας.»  Αλλά όπως µπορούµε να δούµε από το Ματ-
θαίος 18:19, αυτό το είδος της προσευχής δεν θα δουλέψει.  Το 
είδος της δύναµης για το οποίο µιλάει εδώ ο Θεός είναι διαθέσιµο 
µόνο σ’ εκείνους που αφιερώνονται να κάνουν ότι περνάει από το 
χέρι τους στο να είναι δηµιουργοί και διατηρητές της ειρήνης.  Εάν 
κάποιος κάνει ακριβώς αυτό, ο Θεός ευαρεστείται τόσο πολύ που 
θα τιµήσει την προσευχή του ή της µε ένα ξεχωριστό τρόπο.  Ήταν 
µετά από αυτό το εδάφιο που ο Πέτρος ρώτησε τον Ιησού πόσες 
φορές έπρεπε να συγχωρήσει τον αδελφό του.  Ο Πέτρος ήθελε 
αυτό το είδος της δύναµης στην προσευχή, αλλά φαίνεται ότι κα-
ταλάβαινε ότι είχε ένα πρόβληµα µε κάποιον ή κάποιους από τους 
άλλους µαθητές.  Ρωτούσε τον Ιησού πόσο µακριά απαιτείται από 
εκείνον να φτάσει για να διατηρήσει την ειρήνη.  Η απάντηση που 
έδωσε ο Ιησούς ήταν βασικά ότι ο Πέτρος θα έπρεπε να συγχωρή-
σει όσες φορές ήταν απαραίτητο για να παραµείνει στην ενότητα. 

Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος, είπε· Κύριε, πο-
σάκις αν αµαρτήση εις εµέ ο αδελφός µου και θέλω συγ-
χωρήσει αυτόν; έως επτάκις; 
 Ματθαίος 18:21 

Είµαι σίγουρη ότι ο Πέτρος νόµιζε ότι ήταν πολύ γενναιόδωρος, 
έτσι η απάντηση του Ιησού πρέπει να τον συγκλόνισε. 

Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Δεν σοι λέγω έως επτάκις, 
αλλ' έως εβδοµηκοντάκις επτά 
 Ματθαίος 18:22 
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Αυτό υπολογίζεται στις τετρακόσιες ενενήντα φορές, αλλά α-
κόµα και αυτό είναι απλά ο τρόπος του Ιησού να πει, «Συγχώρησε 
όσο συχνότερα πρέπει και µην βάζεις όριο σ’ αυτό.» 
Η προσευχή είναι ένα πολύτιµο δώρο και πολύ δυνατό προνό-

µιο για µας ώστε να το καταστρέφουµε ζώντας σε διαφωνία.  Πάρε 
χρόνο πριν προσευχηθείς να ερευνήσεις την καρδιά σου, και αν 
πρέπει να βάλεις τα πράγµατα στη θέση τους µε κάποιον που γνω-
ρίζεις, να είσαι εσύ εκείνος που θα φέρεις δυναµικά την ειρήνη. 
Ο Λόγος του Θεού µας λέει ακόµα ότι όταν φέρνουµε το δώρο 

µας στον βωµό, εάν θυµηθούµε ότι ο αδελφός µας έχει οτιδήποτε 
εναντίον µας, θα πρέπει να αφήσουµε το δώρο µας και να πάµε να 
ειρηνεύσουµε µε τον αδελφό µας (Ματθαίος 5:24).  Αυτό σίγουρα 
µας διδάσκει να είµαστε δυναµικοί στην δηµιουργία ειρήνης. 

Δύναµη στην Υπηρεσία 

Υπάρχει µεγάλη δύναµη διαθέσιµη σ’ εµάς όταν δίνουµε τον εαυτό 
µας στην υπηρεσία του Θεού.  Ο Ιησούς έστειλε τους µαθητές Του 
δύο-δύο και τους είπε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να θεραπεύ-
σουν τους ασθενείς.  Επίσης τους είπε να βρουν ένα σπίτι που θα 
µπορούν να κατοικήσουν µε ειρήνη (Λουκάς 10:1-9).  Ήξερε ότι 
δεν µπορούν να έχουν αναστάτωση στο πνεύµα τους και να έχουν 
την ίδια στιγµή την δύναµη Του να ρέει µέσα από αυτούς.  Η υπό-
σχεση που τους έδωσε άξιζε στα σίγουρα κάθε προσπάθεια από το 
µέρος τους για να διατηρήσουν την αρµονία. 

 Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω 
όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναµιν του ε-
χθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει. 
 Λουκάς 10:19 

Θέλω αυτή η υπόσχεση να είναι πραγµατικότητα στην δική µου 
τη ζωή και είµαι σίγουρη ότι και εσύ το θέλεις επίσης.  Ας αφιε-
ρωθούµε λοιπόν στο να κατοικήσουµε µε ενότητα, αρµονία και 
συµφωνία.  Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα έπρεπε να σκεφτόµαστε πά-
ντοτε όπως οι άλλοι άνθρωποι ή ότι θα συµφωνούµε µε τις επιλο-
γές τους, αλλά όµως σηµαίνει ότι συµφωνούµε να µην µαλώνουµε 
γι' αυτό.  Ένα µεγάλο µέρος της µάχης µπορεί να αποφευχθεί µε το 
να κοιτάµε απλά τη δουλειά µας.  Ένα καλό πράγµα που θα µπο-
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ρούσες να θυµάσαι είναι ότι εάν δεν έχουµε ευθύνη σε κάποιο θέ-
µα, τότε δεν είναι ανάγκη να έχουµε γνώµη. 
Πολύ συχνά δίνουµε την γνώµη µας όταν κανένας δεν µας την 

ζήτησε, ούτε και την θέλει, και γίνεται πηγή µάχης ή προσβολής.  
Είµαι το είδος εκείνο του ανθρώπου που θα µπορούσα να είµαι 
πολύ γενναιόδωρη µε τις γνώµες µου, αλλά ζήτησα από το Άγιο 
Πνεύµα να µε βοηθήσει να χρησιµοποιήσω σοφία να τις κρατήσω 
για τον εαυτό µου εκτός και αν µου ζητηθούν.  Δεν έχω φτάσει 
ακόµα σε ένα σηµείο τελειότητας σ’ αυτόν τον τοµέα, αλλά µαθαί-
νω συνέχεια πόσο σηµαντικό είναι. 
Ο απόστολος Παύλος έγραψε ένα γράµµα στην εκκλησία στους 

Φιλίππους στο οποίο ενθαρρύνει δύο γυναίκες την Ευωδία και την 
Συντύχη να τα βρουν µεταξύ τους.  Ενθάρρυνε επίσης και άλλους 
ανθρώπους να βοηθήσουν αυτές τις δύο γυναίκες να τα βρουν µε-
ταξύ τους και να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται καθώς κοπιά-
ζουν στην διάδοση του Ευαγγελίου (Φιλιππισίους 4:2-3).  Δεν 
γνωρίζουµε περί τίνος επρόκειτο, αλλά ίσως µέρος του προβλήµα-
τος τους να ήταν υπερβολή στις γνώµες για τις επιλογές της κάθε 
µίας.  Ο Παύλος θα πρέπει να είχε ακούσει ότι αυτές οι δύο γυναί-
κες είχαν κάποια δυσκολία να συνεννοηθούν, και γνωρίζοντας ότι 
αυτό θα εξασθενήσει την δύναµη της διακονίας τους, πήρε το χρό-
νο να γράψει ένα γράµµα µέσα στο οποίο συµπεριέλαβε ειδικές 
οδηγίες για εκείνες πάνω στο θέµα.  Αυτό που ο Παύλος έγραψε σ’ 
αυτές τις δύο γυναίκες βρίσκει εφαρµογή και σ’ εµάς επίσης.  Εάν 
θέλουµε δύναµη στην υπηρεσία µας για τον Θεό, θα πρέπει να 
συµφωνούµε ο ένας µε τον άλλον.  Πρέπει να έχουµε ενότητα! 
Ο απόστολος Παύλος γράφοντας στους Φιλιππισίους είπε: 

κάµετε πλήρη την χαράν µου, να φρονήτε το αυτό, έχο-
ντες την αυτήν αγάπην, όντες οµόψυχοι και οµόφρονες, 
 Φιλιππισίους 2:2 

Όλοι οι πραγµατικά µεγάλοι άνδρες και γυναίκες που διαβά-
ζουµε µέσα στη Βίβλο ήταν αφιερωµένοι στην ενότητα.  Γνώριζαν 
ότι η υπηρεσία τους για τον Θεό θα ήταν αδύναµη χωρίς αυτή.  
Στις πρώτες µέρες της διακονίας µας, ο Νταίηβ κι εγώ είχαµε λάβει 
αποκάλυψη από τον Θεό όσον αφορά τους κινδύνους της µάχης.  
Η µάχη δεν είναι απλά ένα µικρό πρόβληµα, αλλά είναι επικίνδυ-
νη.  Εάν δεν σταµατηθεί, απλώνεται σαν επιδηµία.  Μισώ τη µάχη 
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και αυτό που κάνει στις ζωές των ανθρώπων, και εργάζοµαι µε ε-
πιµέλεια να την κρατήσω µακριά από τη ζωή µου. 

Ζητείτε ειρήνην µετά πάντων, και τον αγιασµόν, χωρίς 
του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον, 
παρατηρούντες µήπως υστερήταί τις από της χάριτος του 
Θεού, µήπως ρίζα τις πικρίας αναφύουσα φέρη ενόχλη-
σιν και διά ταύτης µιανθώσι πολλοί, 
 Εβραίους 12:14-15 

Αυτό το εδάφιο µας διδάσκει ότι πρέπει να αγωνισθούµε (να 
εργασθούµε µε επιµέλεια) να κρατήσουµε τη µάχη µακριά από τη 
ζωή µας.  Όπως έχω πει, αυτό θα απαιτήσει πολύ ταπεινοφροσύνη 
και προθυµία να είµαστε δυναµικοί στο να δηµιουργούµε ειρήνη.  
Σηµαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουµε το δικαίωµα µας να έχουµε 
πάντα δίκιο, να κοιτάµε τη δουλειά µας, και πολύ συχνά θα πρέπει 
να κρατάµε το στόµα µας κλειστό και να µην λέµε κάτι που θα θέ-
λαµε να πούµε αλλά δεν θα δηµιουργήσει τίποτε άλλο από προ-
βλήµατα. 
Έχω ξοδέψει πολύ χρόνο διδάσκοντας πάνω σ’ αυτό το θέµα 

όπως και σε άλλα που προάγουν την ενότητα ανάµεσα στους αν-
θρώπους.  Η ζωή είναι γεµάτη δυστυχία όταν δεν έχουµε ειρήνη, 
και η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχουµε ειρήνη, τότε δεν έχουµε 
δύναµη. 
Θα έπρεπε να βοηθήσουµε ο ένας τον άλλον να µείνουµε έξω 

από την µάχη.  Έχουµε ένα ποιµένα στο προσωπικό µας ο οποίος 
έχει πολλά θαυµάσια χαρίσµατα, αλλά ένα από αυτά που είναι ιδι-
αίτερα καλός είναι στην «διένεξη συγκρούσεων.»  Εάν έχουµε κά-
ποιο τµήµα ή ακόµα και δύο υπαλλήλους που έχουν επιτρέψει στη 
µάχη να µπει στη σχέση τους, εργάζεται µαζί τους και τους βοηθά-
ει να βρουν κάποια λύση στη µάχη τους και τον διχασµό.  Γνωρί-
ζουµε ότι η υπηρεσία µας για τον Κύριο θα εξασθενήσει εάν δεν 
έχουµε ενότητα. 
Πολύ συχνά βρίσκουµε ότι η µάχη έρχεται από έλλειψη σωστής 

επικοινωνίας.  Πολλές σχέσεις έχουν διαλυθεί εξαιτίας αυτής της 
έλλειψης, και είναι λυπηρό επειδή µπορούµε να καταρτιστούµε 
στην καλή επικοινωνία αν πραγµατικά το θέλουµε.  Ο ποιµένας 
µας βοηθάει τους ανθρώπους στην επικοινωνία ενώ βρίσκονται σε 
σύγκρουση, και αυτό σχεδόν πάντοτε λύνει το πρόβληµα.  Εάν δεν 
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το λύσει και ανακαλύψουµε ότι το ένα ή και τα δύο µέρη που είναι 
αναµεµιγµένα έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν την µάχη, τότε 
γνωρίζουµε ότι οι Διακονίες της Τζόϋς Μέγιερ δεν είναι το σωστό 
µέρος γι' αυτούς να εργαστούν.  Πρέπει να έχουµε ενότητα έτσι 
ώστε να µπορούµε να είµαστε αποτελεσµατικοί για τον Θεό. 
Δύο άνδρες για τους οποίους διαβάζουµε στη Βίβλο, ο Αβραάµ 

και ο Λώτ, δηµιουργήθηκε σύγκρουση ανάµεσα στους βοσκούς 
τους για το που θα βόσκουν τα ζώα τους.  Ο Αβραάµ, επειδή ήταν 
πολύ σοφός άνθρωπος, πήγε γρήγορα στον Λώτ και του είπε, «Ας 
µην υπάρχει µάχη µεταξύ µας.»  Μετά του πρόσφερε οποιοδήποτε 
κοµµάτι γης ήθελε εκείνος και είπε ότι εκείνος ήταν πρόθυµος να 
πάρει αυτό που θα έµενε.  Βλέπουµε τον Αβραάµ να ταπεινώνει 
τον εαυτό του στην περίπτωση αυτή και να κλείνει την πόρτα στον 
διχασµό που ερχόταν.  Ο Λώτ διάλεξε το καλύτερο µέρος της γης 
για τον εαυτό του, αλλά ο Θεός ευλόγησε τον Αβραάµ ακόµα πε-
ρισσότερο από πριν επειδή ήταν πρόθυµος να διατηρήσει την ειρή-
νη (Γένεση 13). 
Έχω χρησιµοποιήσει αυτή την ιστορία σαν µία υπενθύµιση για 

να µε βοηθήσει να κρατήσω τη µάχη έξω από τη ζωή µου, και την 
χρησιµοποιώ συχνά όταν διδάσκω.  Αν ταπεινώσεις τον εαυτό σου 
και κρατήσεις την µάχη έξω από τη ζωή σου, ο Θεός θα σε ευλο-
γήσει εντονότατα και θα έχεις δύναµη στην προσευχή και στην 
υπηρεσία, όπως ακριβώς την χαρά της ειρήνης. 
Θέλω να κλείσω αυτό το κεφάλαιο µε µία τελευταία υπενθύµι-

ση ότι ο µόνος τρόπος που µπορούµε να κατοικούµε µε ενότητα 
είναι εάν είµαστε γενναιόδωροι στο έλεος και στη συγχώρηση.  Ο 
Θεός µας έχει δώσει ένα κλειδί για την ειρήνη διδάσκοντας µας να 
συγχωρούµε εκείνους που µας βλάπτουν, και µπορούµε να Τον 
εµπιστευτούµε να φέρει δικαιοσύνη και δικαίωση στις ζωές µας 
κάθε φορά που χρειάζεται.  Το δικό µας µέρος είναι να συγχωρή-
σουµε και το δικό Του µέρος είναι να φέρει δικαιοσύνη.  Εσύ κάνε 
τη δική σου δουλειά και άφησε τον Θεό να κάνει την δική Του. 

σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα του Πνεύµατος 
διά του συνδέσµου της ειρήνης. 
 Εφεσίους 4:3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

13 

Ελέησε!Με,!Ω!Θεέ!

Το να συγχωρούµε στους άλλους τις παραβάσεις τους είναι πολύ 
πιο εύκολο όταν αντιλαµβανόµαστε τις δικές µας αµαρτίες και ελ-
λείψεις.  Ο Θεός δεν µας ζητάει ποτέ να κάνουµε για κάποιον άλ-
λον κάτι που Εκείνος δεν έχει κάνει πρώτα για µας.  Ο Θεός µας 
δείχνει συγχώρηση πριν αρχίσει να µας διδάσκει για την ανάγκη 
που έχουµε να συγχωρήσουµε άλλους.  Ο Θεός θέλει να έχει σχέ-
ση µαζί µας, θέλει ενότητα και αρµονία µαζί µας, άρα λοιπόν, θα 
πρέπει να µας συγχωρήσει. 
Η συγχώρηση έχει προηγηθεί εξαιτίας της µεγάλης χάρης και 

του ελέους του Θεού.  Το έλεος, µάλιστα, είναι ένα από τα πιο ό-
µορφα χαρακτηριστικά του Θεού.  Το έλεος είναι ένα υπέροχο 
πράγµα και κάτι που θα έπρεπε να θαυµάζουµε.  Εδώ στη γη ούτε 
λίγο ούτε πολύ το περιµένουµε, αλλά νοµίζω ότι στον ουρανό οι 
άγγελοι έχουν µείνει άναυδοι από το έλεος του Θεού.  Ο Χριστια-
νός συγγραφέας και διάκονος Άντριου Μάρεϋ είπε, «Η πανσοφία 
του Θεού είναι εκπληκτική, η παντοδυναµία του Θεού είναι εκ-
πληκτική, η άµωµος αγιοσύνη του Θεού είναι εκπληκτική, αλλά το 
πιο θαυµάσιο από όλα είναι το έλεος του Θεού.» 
Ο Θεός συγχωρεί και επανορθώνει σε πλήρη σχέση µε τον Εαυ-

τό Του τον χειρότερο αµαρτωλό.  Είναι καλός σ’ εκείνους που δεν 
το αξίζουν καθόλου.  Εάν µπορούσαµε να καταλάβουµε πόσες φο-
ρές την ηµέρα µας συγχωρεί ο Θεός για κάτι που έχουµε σκεφτεί, 
πει, ή κάνει, δεν θα το βρίσκαµε και τόσο υπερβολικά δύσκολο να 
συγχωρήσουµε τους άλλους που έχουν αµαρτήσει εναντίον µας.  
Θα έπρεπε να σηκώσουµε τις φωνές µας στον Θεό πολλές φορές 
την ηµέρα και να πούµε, «Έχε έλεος επάνω µου, Θεέ µου, και βο-
ήθησε µε να έχω κι εγώ έλεος πάνω στους άλλους.» 
Ο Θεός δεν µας ζητάει να κάνουµε τίποτα για το οποίο δεν µας 

έχει εφοδιάσει να κάνουµε.  Ποτέ δεν µας ζητάει να δώσουµε σε 
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κάποιον άλλον εκείνο που δεν µας έχει δώσει πρώτα Εκείνος.  Μας 
δίνει αγάπη χωρίς περιορισµούς και µας ζητάει να αγαπάµε και 
εµείς τους άλλους χωρίς περιορισµούς.  Μας δίνει έλεος και µας 
ζητάει να είµαστε ελεήµονες.  Μας συγχωρεί και µας ζητάει να 
συγχωρήσουµε άλλους.  Είναι πολλά αυτά που ζητάει;  Δεν νοµίζω 
ότι είναι. 
Η Βίβλος µας διδάσκει ότι σε όποιον έχει δοθεί πολύ, θα ζητη-

θεί και πολύ (Λουκάς 12:48).  Ο Θεός µας δίνει πολλά και γι' αυτό 
έχει το δικαίωµα να περιµένει πολλά από εµάς.  Πάρε λίγο χρόνο 
και θυµήσου τη ζωή σου και προσπάθησε να θυµηθείς για πόσα 
πολλά πράγµατα είναι πρόθυµος να σε συγχωρήσει ο Θεός.  Έχεις 
βρεθεί να πέφτεις στην ίδια αµαρτία πολλές φορές;  Ο Θεός µέσα 
στο έλεος Του έχει εργαστεί µαζί σου και σε έχει συγχωρήσει συ-
νεχώς έως ότου έµαθες να κάνεις αυτό που είναι σωστό;  Και βέ-
βαια η απάντηση είναι ναι.  Είναι ναι για όλους µας. 

Τι Έχει Κάνει ο Θεός για Μας Εν Χριστώ 

Με την θυσία του Ιησού Χριστού, ο Θεός µας έχει ελκύσει στον 
Εαυτό Του έξω από το σκοτάδι και µέσα στο φως.  Μας βρήκε 
στην αµαρτία και στη δυστυχία µας και µας πρόσφερε µία ολοκαί-
νουργια ζωή.  Εάν απλά πούµε «ναι» σ’ Εκείνον, µας συγχωρεί 
απολύτως όλες µας τις αµαρτίες και µας τοποθετεί στην σωστή 
θέση µαζί Του µε την χάρη Του και το έλεος Του.  Όχι µόνο συγ-
χωρεί τις αµαρτίες µας, αλλά τις αποµακρύνει όσο απέχει η Δύση 
από την Ανατολή και δεν τις θυµάται άλλο πια (Εβραίους 10:17, 
Ψαλµός 103:12).  Μας σηκώνει από τον λάκκο της απελπισίας και 
κάνει τις ζωές µας αξιόλογες (Ιάκωβος 4:10), και η εκπληκτική 
οµορφιά του πράγµατος είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν τα αξί-
ζουµε.  Δεν έχουµε κάνει τίποτα άξιο της χάρης του Θεού, ούτε 
µπορούµε να κάνουµε ποτέ τίποτα άξιο γι' αυτή.  Η συγχώρηση 
είναι σίγουρα ένα δώρο.  Είναι ένα δώρο που λαµβάνουµε και ένα 
που πρέπει να είµαστε πρόθυµοι να δώσουµε.  Δεν είναι µόνο ένα 
δώρο που δίνουµε στους άλλους, αλλά στ’ αλήθεια είναι ένα δώρο 
που δίνουµε στον εαυτό µας.  Όταν συγχωρούµε ένα άλλο άνθρω-
πο, προσφέρουµε ειρήνη στο δικό µας το µυαλό, ανανεωµένη ε-
νέργεια, και χρόνο να κάνουµε εποικοδοµητικά πράγµατα αντί να 
ανησυχούµε και να αναχαράζουµε, έτσι για να αναφέρω µερικά. 
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Το έλεος είναι καλοσύνη πέρα από αυτό που είναι λογικό.  Με 
άλλα λόγια, δεν υπάρχει καµία αιτία για να υπάρχει καλοσύνη από 
το Θεό.  Εκείνος είναι καλός, και εµείς είµαστε οι ευλογηµένοι λή-
πτες αυτής της καλοσύνης. 
Ο Θεός εν Χριστώ µας λύτρωσε, µας δικαίωσε, µας αγίασε, και 

εργάζεται συνέχεια για την αποκατάσταση µας.  Ας είµαστε για 
πάντα ευγνώµονες για το έλεος του Θεού.  Χρειάζοµαι έλεος σή-
µερα και κάθε µέρα.  Έχω µείνει άναυδη από δέος µε το µεγάλο 
έλεος του Θεού, και ο θαυµασµός µου επεκτείνεται καθώς παίρνω 
το χρόνο να σκεφτώ πραγµατικά τι έχει κάνει ο Θεός για µένα. 
Μήπως παλεύεις αυτή τη στιγµή µε το θέµα της συγχώρησης 

κάποιου που σε αδίκησε ή σε πλήγωσε;  Αν ναι, θα ήθελα να σου 
προτείνω να πάρεις µόνο δεκαπέντε λεπτά και να σκεφτείς σοβαρά 
τα πόσα σου έχει συγχωρήσει εσένα ο Θεός.  Πιστεύω ότι αυτό θα 
σε ταπεινώσει, και µετά θα το βρεις εύκολο να συγχωρήσεις εκεί-
νους που σε αδίκησαν. 
Ω φίλε µου, σε παρακαλώ να συγχωρήσεις!  Μη σπαταλήσεις 

ούτε µία ηµέρα ακόµα στη ζωή σου πικραµένος και οργισµένος για 
κάτι που έχει συµβεί και τώρα δεν µπορεί να αναιρεθεί.  Μη ζεις 
τη ζωή σου προς τα πίσω.  Ζήτησε από τον Θεό να σε κάνει καλύ-
τερο, όχι πικρότερο.  Εµπιστεύσου Τον να εργαστεί τα σωστά 
πράγµατα σε οτιδήποτε άδικο σου έχει συµβεί.  Θυµήσου το δικό 
σου µέρος είναι να υπακούς τον Θεό και να συγχωρείς, και το δικό 
Του µέρος είναι να επανορθώσει και να φέρει δικαίωση.  Μη σπα-
ταλάς ούτε µία από τις πολύτιµες µέρες της ζωής σου µε ένα πνεύ-
µα ασυγχωρησίας.  Ζήτησε από τον Θεό να εργαστεί µέσα σου την 
ίδια νοοτροπία που έχει Εκείνος... µια νοοτροπία ελέους και συγ-
χώρησης. 
Ο Ιησούς δεν είναι τραχύς και σκληρός.  Είναι ελεήµων, αργός 

στο θυµό, έτοιµος να συγχωρήσει, και έτοιµος να βοηθήσει (Ματ-
θαίος 11:28-30).  Ο Ιησούς µας διδάσκει ότι επιθυµεί έλεος και όχι 
θυσία (Ματθαίος 12:7).  Μπορούµε να κοιτάξουµε αυτό το εδάφιο 
από δύο πλευρές.  Πρώτα, µπορούµε να δούµε ότι ο Θεός θέλει να 
µας προσφέρει έλεος και ότι δεν ενδιαφέρεται για τις θυσίες µας.  
Ο Ιησούς είναι η µόνη και τελική θυσία που θα χρειαστούµε ποτέ.  
Οι θυσίες µας είναι άχρηστες κάτω από την Καινή Διαθήκη.  
Μπορούµε µόνο να στρέψουµε προς τον Ιησού και να ζητήσουµε 
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έλεος όταν αµαρτήσουµε, και Εκείνος είναι πάντοτε έτοιµος να το 
προσφέρει.  Μου αρέσει η σκέψη ότι ο Θεός είναι έτοιµος να συγ-
χωρήσει.  Δεν χρειάζεται να Τον περιµένουµε να ετοιµαστεί, δεν 
χρειάζεται να τον πείσουµε... είναι έτοιµος να συγχωρήσει.  Έχει 
ήδη πάρει την απόφαση Του να είναι πάντοτε ελεήµων και συγχω-
ρητικός.  Και εµείς µπορούµε να κάνουµε το ίδιο πράγµα.  Μπο-
ρούµε να αποφασίσουµε από τώρα ότι όταν τα σκάνδαλα έρθουν 
προς το µέρος µας, θα είµαστε έτοιµοι να συγχωρήσουµε! 
Η δεύτερη πλευρά που µπορούµε να δούµε σ’ αυτό το εδάφιο 

είναι ότι ο Θεός θέλει να δώσει έλεος στους άλλους και όχι να α-
παιτήσει θυσίες από αυτούς.  Είναι δόξα για τον άνθρωπο να πα-
ραβλέψει µία παράβαση (Παροιµίες 19:11).  Έχουµε το προνόµιο 
να παραβλέπουµε εκείνα που έχουν κάνει για να µας πληγώσουν.  
Ο Θεός µας έχει εφοδιάσει να το κάνουµε αυτό.  Τα σκάνδαλα θα 
έρθουν σ’ εµάς, αλλά εµείς δεν χρειάζεται να τα δεχθούµε. 
Όταν κάποιος µας πληγώσει, προσπαθούµε να τον κάνουµε να 

πληρώσει µε το να τον κάνουµε να νιώσει άσχηµα ή να το επανα-
λαµβάνουµε κατά κόρο, µπορούµε να τους αποκλείσουµε από τη 
ζωή µας και να αρνηθούµε να τους ξαναµιλήσουµε.  Αυτός είναι ο 
ανθρώπινος τρόπος απαίτησης θυσιών που πρέπει να πληρώσουν 
για την αµαρτία τους απέναντι µας.  Αλλά έχουµε µία άλλη επιλο-
γή.  Μπορούµε να είµαστε ελεήµονες. 

Τι Περιµένει από Εµάς ο Θεός; 

Ο Θεός γνωρίζει κάθε αµαρτία που θα κάνουµε πριν την κάνουµε.  
Γνωρίζει τη κατασκευή µας, ότι δεν είµαστε τίποτα άλλο από χώ-
µα, και δεν µας περιµένει να είµαστε αλάθητοι.  Ήταν µεγάλη α-
νακούφιση για µένα όταν µίλησε ο Θεός στην καρδιά µου και είπε, 
«Τζόϋς, δεν µου προξενείς καµία έκπληξη.»  Ο Θεός δεν εκπλήτ-
τεται ποτέ από τα προβλήµατα µας, αλλά έχει ήδη σχεδιάσει την 
απελευθέρωση µας από αυτά πολύ πριν αρχίσουν τα προβλήµατα.  
Ο Θεός δεν εκπλήττεται ποτέ από τα λάθη µας και τους σαρκικούς 
µας τρόπους.  Έχει ήδη αποφασίσει να είναι ελεήµων.  Αυτό που 
περιµένει από εµάς ο Θεός είναι να Τον αγαπούµε και να θέλουµε 
το θέληµα Του.  Μας θέλει να είµαστε γρήγοροι να µετανοήσουµε 
και να εργαστούµε µε το Άγιο Πνεύµα προς την πνευµατική µας 
ωριµότητα.  Δεν είναι θυµωµένος ότι δεν έχουµε φτάσει ακόµα, 
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αλλά περιµένει από εµάς να πιέζουµε προς το σηµείο της τελειότη-
τας. 
Ο απόστολος Παύλος είπε ότι ο στόχος του ήταν να αφήνει ε-

κείνα που είναι πίσω του και πιέζει προς το στόχο της τελειότητας 
(Φιλιππισίους 3:13).  Απλά φανταστείτε ότι ο Παύλος, ο οποίος 
έλαβε και έγραψε τα δύο τρίτα της Καινής Διαθήκης, εξακολου-
θούσε να πιέζει.  Είµαι τόσο χαρούµενη που συµπεριέλαβε ο Θεός 
αυτό το παράδειγµα στη Βίβλο.  Με ενθαρρύνει να γνωρίζω ότι ο 
Θεός µε γνωρίζει τόσο καλά και καταλαβαίνει ότι είµαι ένας ανα-
γεννηµένος άνθρωπος του οποίου η καρδιά έχει ανανεωθεί αλλά η 
ψυχή και το σώµα του προσπαθούν να συµµορφωθούν µε το τερά-
στιο έργο που έχει κάνει Εκείνος στο πνεύµα µου. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν µας περιµένει να µην κάνουµε 

ποτέ λάθη.  Εάν µπορούσαµε να ζήσουµε χωρίς αµαρτία, δεν θα 
είχαµε ανάγκη τον Ιησού.  Αλλά Τον έχουµε ανάγκη κάθε λεπτό 
της κάθε µέρας.  Αυτή τη στιγµή είναι καθισµένος στα δεξιά του 
Θεού µεσιτεύοντας υπέρ ηµών (Ρωµαίους 8:34).  Συνέχεια συγχω-
ρεί τις αµαρτίες µας εάν τις παραδεχθούµε και µετανοήσουµε (Α’ 
Ιωάννου 1:9).  Ο Θεός έχει σίγουρα προετοιµάσει λύση για τα λά-
θη µας, και είναι από το µεγάλο Του έλεος που µπορούµε να πα-
ραµείνουµε σε κοινωνία και σχέση µαζί Του ακόµα και αν δεν εί-
µαστε ακόµα τελειοποιηµένοι σε όλη µας την συµπεριφορά. 

Τι Περιµένεις Εσύ Από τους Ανθρώπους; 

Θα έπρεπε να προσδοκούµε να προσφέρουµε έλεος σε άλλους.  
Δεν είναι τέλειοι και θα κάνουν σφάλµατα.  Θα µας πληγώσουν 
και θα µας απογοητεύσουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εµείς κά-
νουµε το ίδιο πράγµα σ’ αυτούς.  Συνήθως δεν προσέχουµε όταν 
κάνουµε κάτι που πληγώνει τους άλλους, αλλά δίνουµε µεγάλη 
προσοχή όταν µας πληγώνουν εκείνα που κάνουν αυτοί. 
Εγώ δεν είµαι τέλεια, άρα γιατί θα έπρεπε να περιµένω τελειό-

τητα από εκείνους µε τους οποίους συσχετίζοµαι;  Πράγµατι πι-
στεύω ότι είναι εξαιτίας των ατελειών µας που µας είπε ο Θεός ότι 
πρέπει να είµαστε γρήγοροι να συγχωρήσουµε.  Έχει προνοήσει 
για όλα µας τα λάθη συγχωρώντας µας και δίνοντας µας την ικα-
νότητα να συγχωρούµε άλλους εάν είµαστε πρόθυµοι να το κά-
νουµε.  Ο Νταίηβ κι εγώ είµαστε παντρεµένοι σαράντα-τέσσερα 
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χρόνια τη στιγµή που γράφω αυτό το βιβλίο.  Έχουµε συγχωρήσει 
ο ένας τον άλλον χιλιάδες φορές σε όλα αυτά τα χρόνια, και θα 
χρειαστεί να συγχωρήσουµε ξανά και ξανά καθώς περνάµε µαζί τα 
χρόνια µας. 
Έχουµε µάθει να δείχνουµε έλεος ο ένας στον άλλον συχνά µε 

το να µην αναφέρουµε καν κάτι που έχει κάνει ο άλλος που µας 
ενόχλησε.  Μπορούµε να κοιτάξουµε ο ένας τα σφάλµατα του άλ-
λου και να είµαστε ανεκτικοί.  Νοµίζω ότι αυτή είναι µία θαυµά-
σια σκέψη: «Μπορούµε να επιτρέψουµε ο ένας στον άλλον να κά-
νει λάθη.» 

µετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, µετά µα-
κροθυµίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, 
 Εφεσίους 4:2 

Εδώ και πολλά χρόνια ο Νταίηβ κι εγώ έχουµε σταµατήσει να 
πιέζουµε ο ένας τον άλλον να είναι άψογος.  Καταλάβαµε πόσο 
πολύ πρέπει ο Θεός να µας δείξει έλεος, και αποφασίσαµε να κά-
νουµε το ίδιο ο ένας για τον άλλο.  Επιτρέποντας το αυτό ο ένας 
για τον άλλο µας έχει βοηθήσει να έχουµε µία µακροχρόνια και 
καλή γαµήλια σχέση.  Κάνε ένα έλεγχο στη καρδιά σου.  Πιέζεις 
το σύζυγο σου, την οικογένεια σου, ή τους φίλους να είναι τέλειοι, 
ή να σου φέρονται τέλεια;  Είσαι τραχύς, σκληρός και απαιτητικός;  
Προσφέρεις ανοχές για τις αδυναµίες των ανθρώπων;  Είσαι γεν-
ναιόδωρος σε έλεος;  Αυτές είναι καλές ερωτήσεις να τις κάνουµε 
τακτικά στον εαυτό µας.  Απάντησε τις µε ειλικρίνεια, και αν η 
νοοτροπία σου δεν είναι σαν του Ιησού, τότε ζήτησε Του να σε 
βοηθήσει να την αλλάξεις. 
Πρέπει να ανακαινίζουµε το νου και την νοοτροπία µας κάθε 

µέρα.  Δεν έχουµε αυτοµάτως µία καλή νοοτροπία.  Μερικές φορές 
αφήνουµε τα πράγµατα να µας ξεγλιστρήσουν και πρέπει να ανα-
νεώνουµε την αφιέρωση µας να κάνουµε τα πράγµατα µε τον τρό-
πο του Θεού.  Εάν αυτή τη στιγµή βρίσκεσαι σ’ αυτό το σηµείο, 
δεν πρέπει να ντρέπεσαι.  Να χαίρεσαι ότι µε τη βοήθεια του Θεού, 
βλέπεις την αλήθεια που θα σ’ ελευθερώσει. 

Τι Περίµενε ο Ιησούς Από τους Μαθητές Του; 

Ο Ιησούς επίτηδες επέλεξε αδύναµους και ανόητους ανθρώπους 



ΕΛΕΗΣΕ ΜΕ, Ω ΘΕΕ                                            153 

για να δουλέψει µαζί τους και µέσα τους, έτσι ώστε να µη µπορέ-
σουν να οικειοποιηθούν τη δόξα που πάντοτε ανήκει µόνο στον 
Θεό.  Ο Πέτρος µιλούσε πολύ και ήταν αλαζόνας.  Αρνήθηκε ακό-
µα και ότι γνώριζε τον Ιησού τρεις φορές όταν αυξήθηκε η πίεση, 
αλλά ο Ιησούς του έδειξε έλεος και καλοσύνη.  Τον συγχώρησε, 
και ο Πέτρος έγινε ένας µεγάλος απόστολος. 
Ο Θωµάς αµφέβαλλε για πολλά από εκείνα που είχε πει ο Ιη-

σούς, αλλά Εκείνος έδειξε έλεος στον Θωµά και εξακολούθησε να 
εργάζεται µαζί του.  Βρήκε τον Θωµά ακόµα και µέσα στην αµφι-
βολία και την απιστία του και του έδειξε τα τρυπηµένα από τα 
καρφιά χέρια Του µετά την ανάσταση.  Ο Θωµάς είχε πει ότι δεν 
θα πίστευε αν δεν έβλεπε, και ο Ιησούς του έδειξε αυτό που είχε 
ανάγκη να δει αντί να τον απορρίψει για την άπιστη συµπεριφορά 
του. 
Οι µαθητές έδειχναν µερικές φορές γελοίες συµπεριφορές και 

ας ήταν άνδρες που ταξίδευαν µε τον Ιησού.  Μάλωναν για το 
ποιος από αυτούς ήταν µεγαλύτερος.  Τους πήρε ο ύπνος όταν ο 
Ιησούς τους είχε ανάγκη και τους είχε ζητήσει να προσευχηθούν 
µαζί Του για µία ώρα. 
Ήταν ατελείς, αλλά ο Ιησούς το ήξερε αυτό όταν τους επέλεξε.  

Προσευχήθηκε όλη την νύχτα πριν να επιλέξει τους δώδεκα άνδρες 
που θα µεταφέρουν το Ευαγγέλιο στον γνωστό τότε κόσµο µε τον 
θάνατο και την ανάσταση Του.  Απλά φανταστείτε, δώδεκα ατε-
λείς άνδρες που συχνά ήταν και ελλιπείς σοφίας, αµφέβαλλαν, έ-
δειχναν αλαζονεία, τσακωνόντουσαν µεταξύ τους, και ήθελαν να 
µάθουν πόσες φορές έπρεπε να συγχωρούν ο ένας τον άλλον.  Α-
κούγεται σαν να είµαστε εµείς. 

Μαθαίνοντας να Λαµβάνεις Έλεος 

Σαν κι εµένα, είµαι σίγουρη ότι γνωρίζεις ότι είσαι πολύ ατελής 
και ότι έχει ανάγκη από πολύ έλεος.  Ο Θεός είναι έτοιµος να προ-
σφέρει έλεος, αλλά ξέρεις πως να το λάβεις;  Μπορεί να ζητούµε 
από το Θεό να µας συγχωρήσει για τις αµαρτίες µας, αλλά λαµβά-
νουµε την συγχώρηση Του συγχωρώντας τους εαυτούς µας;  Μή-
πως κατηγορείς τον εαυτό σου για πολλές από τις παλιές σου α-
µαρτίες;  Αυτό εγώ το έκανα για χρόνια, και εξαιτίας αυτού, δεν 
µπορούσα να δείξω έλεος σε άλλους.  Καθώς λέω συχνά, «Δεν 
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µπορούµε να δώσουµε αυτό που δεν έχουµε.» 
Έχεις λάβει έλεος; Καθώς διαβάζεις αυτό το βιβλίο, υπάρχουν 

ακόµα πράγµατα που εξακολουθείς να αισθάνεσαι ενοχή ακόµα 
και αν έχεις µετανοήσει ειλικρινά;  Έχεις πάρει το χρόνο να ζητή-
σεις έλεος από τον Θεό, και εξίσου σηµασίας, έχεις πάρει το χρόνο 
να λάβεις έλεος από τον Θεό;  Το έλεος είναι ένα δώρο, αλλά ένα 
δώρο δεν έχει αξία για µας εκτός και αν το λάβουµε.  Ο Ιησούς 
είπε, «αιτείτε και θέλετε λαµβάνει, διά να ήναι πλήρης η χαρά 
σας.»  (Ιωάννης 16:24).  Ζητάς πολύ αλλά λαµβάνεις λίγο;  Εάν 
ναι, τότε είναι ώρα για αλλαγή.  Ο Θεός έχει κάνει όλα όσα πρέπει 
να γίνουν για µας εν Χριστώ.  Τώρα είναι στο χέρι µας να το λά-
βουµε διά της πίστεως.  Όχι µε την αξία µας, αλλά µόνο διά της 
πίστεως. 
Καθώς µαθαίνουµε να λαµβάνουµε το εξωπραγµατικό έλεος 

του Θεού, θα µπορέσουµε να το προσφέρουµε και στους άλλους. 

Τα Χαρακτηριστικά της Νοοτροπίας Ελέους 

Το Έλεος Καταλαβαίνει 
Ο Ιησούς είναι ένας ελεήµων Αρχιερέας που καταλαβαίνει τις α-
δυναµίες και τις ασθένειες µας επειδή και Εκείνος έχει πειρασθεί 
µε κάθε τρόπο όπως και εµείς, και όµως δεν αµάρτησε ποτέ (Ε-
βραίους 4:15).  Μου αρέσει το γεγονός ότι ο Ιησούς µε καταλαβαί-
νει.  Εφόσον ο καθένας µας έχει τις δικές του αδυναµίες, θα έπρεπε 
και εµείς επίσης να καταλαβαίνουµε όταν άλλοι άνθρωποι κάνουν 
λάθη και έχουν ανάγκη από έλεος και συγχώρηση.  Έχοντας µία 
καρδιά που καταλαβαίνει είναι ένα από τα πανέµορφα χαρακτηρι-
στικά του ελέους.  Την επόµενη φορά που κάποιος σου φερθεί ά-
σχηµα, προσπάθησε να δείξεις κατανόηση.  Ίσως αυτός ο άνθρω-
πος είναι άρρωστος ή είχε µία ταλαιπωρηµένη µέρα στη δουλειά 
του.  Η κακή συµπεριφορά σίγουρα δεν είναι κάτι σωστό, αλλά να 
θυµάστε ότι οι ευγενικές λέξεις αποστρέφουν µακριά το θυµό.  Η 
καλοσύνη έχει τη δύναµη να αποπροσανατολίσει το θυµό επειδή 
το καλό πάντοτε νικά το πονηρό (Ρωµαίους 12:21). 
Ο Νταίηβ είχε µεγάλη κατανόηση προς το µέρος µου όλα τα 

χρόνια που ανάρρωνα από τις επιδράσεις της σεξουαλικής κακο-
ποίησης στην παιδική µου ηλικία.  Εάν δεν µου είχε δείξει έλεος, 
ίσως να µην είµαστε παντρεµένοι σήµερα και µπορεί και οι δύο 
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µας να είχαµε χάσει το µεγάλο σχέδιο του Θεού για την ζωή µας.  
Υπάρχει κάποιος στη ζωή σου αυτή τη στιγµή που θα µπορούσες 
να προσπαθήσεις λίγο περισσότερο να καταλάβεις;  Ζήτησε τους 
να σου πουν την ιστορία τους.  Συνήθως όταν οι άνθρωποι φέρο-
νται µε δυσλειτουργικό τρόπο, είναι επειδή κάτι στη πορεία της 
ζωής, τους έχει πληγώσει και δεν έχουν αναρρώσει ποτέ. 
Όσο περισσότερα ξέρουµε για το παρελθόν των ανθρώπων, τό-

σο πιο εύκολο είναι να κατανοήσουµε κάθε είδους συµπεριφοράς 
που επιδεικνύουν που µπορεί να είναι λιγότερο επιθυµητή. 

Το Έλεος Δεν Διασύρει τα Λάθη των Ανθρώπων 
Ένας άνθρωπος που δεν διοικείται από το Άγιο Πνεύµα έχει συνή-
θως µία µακάβρια έλξη στην διάδοση κακών νέων και ιδιαίτερα το 
να λέει τα λάθη που έχουν κάνει οι άλλοι.  Ο Λόγος του Θεού δια-
τυπώνει ότι η αγάπη καλύπτει το πλήθος των αµαρτηµάτων (Α’ 
Πέτρου 4:8). 

Το µίσος διεγείρει έριδας· αλλ' η αγάπη καλύπτει πάντα 
τα σφάλµατα. 
 Παροιµίες 10:12 

Κάθε παροιµία στη Βίβλο είναι ένα µήνυµα σοφίας που θα κά-
νει τη ζωή µας καλύτερη αν το αποδεχθούµε.  Αυτή η παροιµία 
επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο Πέτρος στην Καινή Διαθήκη όσον 
αφορά την κάλυψη των αµαρτιών αντί για την έκθεση τους. 
Όταν ο Ιωσήφ είχε τελικά την ευκαιρία να αντιµετωπίσει τα α-

δέλφια του όσον αφορά την βάναυση συµπεριφορά τους απέναντι 
του, το έκανε ιδιαιτέρως (Γένεση 45:1).  Ζήτησε από όλους να φύ-
γουν από το δωµάτιο όταν έφτασαν οι αδελφοί του  επειδή δεν ή-
θελε να ξέρει κανένας τι του είχαν κάνει.  Δεν ήταν µόνο έτοιµος 
να τους συγχωρήσει τελείως, αλλά κράτησε την αµαρτία τους µυ-
στική έτσι ώστε οι άλλοι άνθρωποι να τους αγαπήσουν και να τους 
σέβονται.  Δεν ήθελε να τους ντροπιάσει.  Αυτά τα εκπληκτικά 
στοιχεία του χαρακτήρα του Ιωσήφ αποκαλύπτουν σ’ εµάς γιατί ο 
Θεός µπόρεσε να τον χρησιµοποιήσει µε τέτοια δύναµη.  Εάν θέ-
λουµε πραγµατικά να µας χρησιµοποιήσει ο Θεός, πρέπει να έχου-
µε µία νοοτροπία ελέους. 
Όταν έχουµε κάτι εναντίον σε κάποιον που µας έθιξε, θα πρέπει 

να πάµε σ’ αυτόν και να το συζητήσουµε ιδιαιτέρως (Ματθαίος 



156                       ΚΑΝΕ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ... ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ 

18:15).  Εάν αρνηθούν να ακούσουν, τότε µας λέει να πάρουµε και 
άλλους µαζί µας για να τους µιλήσουµε µε την ελπίδα ότι θα τους 
δούµε να επανορθώνονται σε µια σωστή τάση νου και καρδιάς. 
Πράξε στους άλλους όπως θα ήθελες οι άλλοι να πράξουν σ’ 

εσένα.  Εάν εσύ έκανες κάτι λάθος, θα ήθελες οι άλλοι να διαδώ-
σουν τα νέα ή να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους;  Ήδη γνωρίζω 
την απάντηση επειδή γνωρίζω τι θα ήθελα εγώ να γίνει.  Θα ήθελα 
να καλυφτούν οι αµαρτίες µου και είµαι σίγουρη ότι το ίδιο θα ή-
θελες και εσύ επίσης. 

Το Έλεος δεν Κατακρίνει 
Είναι εύκολο να κατακρίνεις και να έχεις καταδικαστικές γνώµες 
για εκείνους που κάνουν λάθη, αλλά αυτό δεν είναι σοφό.  Είµαστε 
καλεσµένοι από τον Θεό να βοηθήσουµε ανθρώπους, όχι να τους 
κατακρίνουµε.  Όπως ανέφερα νωρίτερα σ’ αυτό το βιβλίο, µπορεί 
να κρίνουµε την αµαρτία σαν αυτό ακριβώς που είναι, αλλά δεν θα 
πρέπει να κρίνουµε τους ανθρώπους, επειδή δεν ξέρουµε την καρ-
διά τους ή τι µπορεί να έχουν περάσει στη ζωή τους. 
Το έλεος είναι µεγαλύτερο από την κρίση! 

διότι η κρίσις θέλει είσθαι ανίλεως εις τον όστις δεν έ-
καµεν έλεος· και το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. 
 Ιάκωβος 2:13 

Είναι ανθρώπινο να κατακρίνουµε, αλλά είναι θείο να δίνουµε 
έλεος.  Ζήτησε από τον Θεό να σε βοηθήσει να αναπτύξεις µία νο-
οτροπία ελέους και ψάξε να βρεις τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
του ελέους στην ζωή σου.  Το να κρίνεις σηµαίνει να βάλεις τον 
εαυτό σου στην θέση του Θεού.  Μόνο ο Θεός έχει το δικαίωµα να 
κρίνει τους ανθρώπους επειδή είναι ο µόνος που ξέρει όλα τα γε-
γονότα.  Δεν θέλω να βρεθώ ένοχη προσπαθώντας να γίνω Θεός 
στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, έτσι προσπαθώ πραγµατικά σκλη-
ρά να αποφεύγω να κρίνω άλλους.  Βέβαια, δεν ήµουν πάντοτε 
έτσι.  Ήµουν πολύ επικριτική για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
αλλά τα καλά νέα είναι ότι µπορούµε όλοι να αλλάξουµε µε τη βο-
ήθεια του Θεού. 

Το Έλεος Πιστεύει το Καλύτερο 
Η αγάπη πάντοτε πιστεύει το καλύτερο για κάθε άνθρωπο, και το 
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έλεος είναι γνώρισµα της αγάπης.  Το έλεος δεν καταδικάζει χωρίς 
δίκαια ακροαµατική διαδικασία.  Το έλεος θέλει να γνωρίζει την 
αλήθεια, όχι απλά τις διαδόσεις.  Δεν µου αρέσει καθόλου όταν 
µου λένε κάτι κακό για κάποιον άλλο, ιδιαίτερα αν είναι απλό κου-
τσοµπολιό και όχι αποδεδειγµένο γεγονός.  Πρέπει να εργαστώ 
περισσότερο για να πιστέψω το καλύτερο όταν έχω ακούσει το 
χειρότερο.  Θα έπρεπε πάντοτε να πιστεύουµε το καλύτερο έως 
ότου µία κατηγορία εναντίον κάποιου έχει αποδειχθεί. 
Ξέρω ότι έχω κατηγορηθεί δηµόσια για πράγµατα που δεν έκα-

να, και πραγµατικά εκτίµησα τους ανθρώπους που είπαν, «Δεν πι-
στεύω ότι η Τζόϋς θα έκανε κάτι τέτοιο.»  Δεν εκτίµησα καθόλου 
εκείνους που πήραν αυτό που άκουσαν, πρόσθεσαν σ’ αυτό, και 
διέδωσαν δυσάρεστες φήµες σε άλλους ανθρώπους. 
Είµαστε τόσο περισσότερο ευτυχισµένοι εάν πιστεύουµε το κα-

λύτερο αντί να υποψιαζόµαστε και γρήγορα πιστεύουµε κάθε πο-
νηρό πράγµα που ακούµε για κάποιο άλλο πρόσωπο. 

Το Έλεος Είναι για Όλους 
Έχω παρατηρήσει ότι είναι πιο εύκολο για µένα να δείξω έλεος 
στους ανθρώπους που αγαπώ και έχω µία καλή σχέση µαζί τους.  
Είναι πιο δύσκολο όταν δεν νοιάζοµαι ιδιαιτέρως για εκείνον που 
πρέπει να δείξω έλεος.  Όµως, το αληθινό έλεος είναι έλεος για 
όλους.  Μια συµπεριφορά ελέους δεν είναι κάτι που έχει διακόπτη 
που ανοιγοκλείνει, είναι µέρος του χαρακτήρα µας... είναι αυτό 
που είµαστε.  Δεν λέµε ποτέ «Πράττω έλεος,» αλλά όµως λέµε 
«Είµαι ελεήµων.» 
Η ισότητα είναι σηµαντική για τον Θεό.  Εκείνος δεν είναι προ-

σωπολήπτης, και δεν θέλει να είµαστε ούτε και εµείς.  Όλοι οι άν-
θρωποι είναι εξίσου σηµαντικοί για τον Θεό.  Είναι όλοι τους παι-
διά Του, και εκτείνει έλεος σε όλους.  Ως αντιπρόσωποι Του εδώ 
στη γη, θα έπρεπε να αγωνιζόµαστε να κάνουµε το ίδιο πράγµα.  
Μη συµπεριφέρεσαι µε το πως «νιώθεις» προς κάποιον, αλλά να 
είσαι ελεήµων και αυτό θα εµπλουτίσει τη δική σου τη ζωή. 
Στη Βίβλο βλέπουµε µία ιστορία που συχνά ονοµάζεται η πα-

ραβολή του Καλού Σαµαρείτη.  Έχει να κάνει µε έναν άνθρωπο 
που σταµάτησε για να βοηθήσει έναν άλλον άνθρωπο που ήταν 
πληγωµένος και πεσµένος στην άκρη του δρόµου.  Δεν ήταν κά-
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ποιος που γνώριζε, αλλά χρησιµοποίησε το χρόνο του και τα χρή-
µατα του για να βοηθήσει ένα ξένο (Λουκάς 10:27-37).  Στ’ αλή-
θεια, ο ελεήµων άνθρωπος δίνει έλεος στον οποιονδήποτε – όχι 
µόνο αυτούς που γνωρίζει, του αρέσουν, και θέλει να τους εντυ-
πωσιάσει.  Αυτός ο «καλός Σαµαρείτης» ήταν ένας σπουδαίος άν-
θρωπος στα µάτια του Θεού µόνο και µόνο επειδή πρόσεξε, στα-
µάτησε, και έδειξε έλεος σε κάποιον που δεν είχε δει ποτέ άλλοτε 
πριν από εκείνη την ηµέρα και ίσως να µην ξανάβλεπε ποτέ πια.  
Κόστισε στον Καλό Σαµαρείτη χρόνο και χρήµα για να βοηθήσει 
τον πληγωµένο, δεν κέρδισε τίποτα υλικό  από τις πράξεις του, αλ-
λά αυτό δεν τον εµπόδισε να κάνει το σωστό.  Κάθε φορά που κά-
νουµε το σωστό, µας δίνει εσωτερική ειρήνη και θερίζουµε την 
ανταµοιβή µας εν καιρώ.  Προσπάθησε να βοηθήσεις περισσότε-
ρους ανθρώπους.  Δείξε τους έλεος και την αδικαιολόγητη καλο-
σύνη του Θεού.  Είµαι σίγουρη ότι όλοι µας θα συµφωνήσουµε ότι 
ο κόσµος χρειάζεται περισσότερους «καλούς Σαµαρείτες», έτσι 
λοιπόν ας αρχίσουµε από τον εαυτό µας. 
 
!



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

14 

Ελάφρυνε!το!Φορτίο!Σου!

Παρακολούθησα πρόσφατα µία ταινία στην οποία ένας άνθρωπος 
κουβαλούσε ένα µυστικό που, αν το έλεγε, θα ελευθέρωνε έναν 
άλλο άνθρωπο από τη φυλακή όπου ήταν κλεισµένος ισόβια για 
ένα έγκληµα που δεν είχε διαπράξει.  Όµως, αν φανέρωνε το µυ-
στικό, θα µπορούσε να τον βάλει σε ένα σωρό προβλήµατα επειδή 
υπήρχαν εντάλµατα για τη δική του σύλληψη.  Ρώτησε γιατί να 
βγει και να βάλει τον εαυτό του σε κίνδυνο για να ελευθερωθεί έ-
νας άλλος άνθρωπος που δεν είχε καµία σηµασία για κείνον.  Ο 
δικηγόρος που τον προέτρεπε να πει την αλήθεια είπε, «Επειδή αν 
πεις την αλήθεια, θα απαλλαχθείς από ένα φορτίο, και θα είναι ένα 
βάρος λιγότερο που θα πρέπει να κουβαλάς για την υπόλοιπη ζωή 
σου.»  Εκείνο βέβαια που έλεγε ήταν, «Κάνε µία χάρη στη ζωή 
σου και κάνε αυτό που είναι σωστό.» 
Στην ζωή µας παίρνουµε συνεχώς αποφάσεις για το πως θα α-

νταποκριθούµε σε διάφορες καταστάσεις.  Ο Θεός µας παρακαλεί 
µέσα στο Λόγο Του να κάνουµε τις σωστές αποφάσεις, αλλά εξα-
κολουθεί να αφήνει την επιλογή σ’ εµάς.  Είτε συγχωρήσουµε είτε 
όχι εκείνους που κατατάσσουµε στην κατηγορία «εχθροί» είναι µια 
από αυτές τις επιλογές που συχνά αντιµετωπίζουµε στη ζωή µας.  
Εάν πάρουµε τη σωστή απόφαση, ελαφραίνουµε το φορτίο µας, 
αλλά αν αποφασίσουµε λάθος, στην πραγµατικότητα βαραίνουµε 
και βασανίζουµε τον εαυτό µας. 

Τότε προσκαλέσας αυτόν ο κύριος αυτού, λέγει προς αυ-
τόν· Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνο σοι αφήκα, ε-
πειδή µε παρεκάλεσας· 
δεν έπρεπε και συ να ελεήσης τον σύνδουλόν σου, κα-
θώς και εγώ σε ηλέησα; 
Και οργισθείς ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους 
βασανιστάς, εωσού αποδώση παν το οφειλόµενον εις 
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αυτόν. 
Ούτω και ο Πατήρ µου ο επουράνιος θέλει κάµει εις ε-
σάς, εάν δεν συγχωρήσητε εκ καρδίας σας έκαστος εις 
τον αδελφόν αυτού τα πταίσµατα αυτών. 
 Ματθαίος 18:32-35 

Αυτό το κεφάλαιο στη Βίβλο είναι εκείνο όπου ο Πέτρος ρώτη-
σε τον Ιησού πόσες φορές θα έπρεπε να συγχωρεί τον αδελφό του 
όταν αµαρτήσει εναντίον του.  Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο µία ι-
στορία για κάποιον ο οποίος χρωστούσε σε ένα βασιλιά ένα χρη-
µατικό ποσό που θα ήταν σήµερα συνολικά δέκα χιλιάδες δολάρια.  
Ο βασιλιάς ήθελε να κλείσει τους λογαριασµούς, αλλά ο άνθρωπος 
αυτός δεν µπορούσε να πληρώσει και ζήτησε έλεος.  Η καρδιά του 
βασιλιά συγκλονίστηκε από έλεος, και του συγχώρησε (ακύρωσε) 
το χρέος.  Ο ίδιος άνθρωπος που είχε λάβει αυτή την ακύρωση 
χρέους πήγε και βρήκε κάποιον που του χρωστούσε περίπου είκοσι 
δολάρια, και τον έπιασε από τον λαιµό απαιτώντας να πληρωθεί το 
χρέος του. 
Ο οφειλέτης έπεσε στο έδαφος και άρχισε να παρακαλάει για 

έλεος, αλλά αντί να τον συγχωρήσει όπως είχε συγχωρηθεί, ο άν-
θρωπος τον οποίο ο βασιλιάς είχε συγχωρήσει, έβαλε τον οφειλέτη 
του στη φυλακή.  Όταν ο αφέντης του είδε την συµπεριφορά του, 
του θύµισε για το έλεος που είχε λάβει και του είπε ότι θα τον βα-
σάνιζε εξαιτίας της απροθυµίας του να συγχωρήσει. 
Η ιστορία που είπε ο Ιησούς αξίζει µία προσεκτική µελέτη.  Συ-

γκεντρώνει όλα εκείνα που προσπαθώ να πω σ’ αυτό το βιβλίο.  Ο 
Θεός µας συγχωρεί για πολύ περισσότερα από όσα θα µπορούσε 
να µας χρωστάει κάποιος, και εµείς πρέπει να µάθουµε να είµαστε 
όσο ελεήµονες και να συγχωρούµε όπως Εκείνος.  Δεν θα έπρεπε 
ποτέ να κάνουµε κάποιον να «πληρώσει» γι' αυτά που έχουν κάνει 
και µας έχουν πληγώσει.  Ο Ιησούς πλήρωσε τα χρέη µας και µας 
συγχώρησε δωρεάν, και Εκείνος µας περιµένει να κάνουµε το ίδιο 
και στους άλλους.  Εάν δεν το κάνουµε, τότε θα βασανιστούµε 
στις ψυχές µας όπως ακριβώς είπε ο Ιησούς στον Ματθαίος κεφά-
λαιο 18.  Μπορούµε να ελαφρύνουµε το φορτίο µας κάνοντας το 
σωστό και συγχωρώντας. 
Ο Ράλφ Ουόλντο Έµερσον είπε, «Για κάθε λεπτό που είσαι θυ-

µωµένος χάνεις εξήντα δευτερόλεπτα ευτυχίας.»  Είναι γεγονός ότι 
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στερούµαστε τη χαρά για να κρατήσουµε τον θυµό µας, και µπορώ 
να σας πω από την δική µου εµπειρία ότι δεν αξίζει.  Ο Μάρκος 
Αυρήλιος είπε, «Πόσο περισσότερο θλιβερές είναι οι επιπτώσεις 
του θυµού από τις αιτίες του.»  Μπορεί στην αρχή να νιώθουµε 
θυµωµένοι για ένα µικρό περιστατικό, αλλά αν θρέψουµε αυτή τη 
σπίθα θυµού µε αρνητικές σκέψεις για τον άνθρωπο που µας θύ-
µωσε, οι επιπτώσεις του θυµού σίγουρα θα φανούν πιο θλιβερές 
από αυτό που τον προξένησε αρχικά.  Ίσως θα έπρεπε να ζήσουµε 
µε την Κινέζικη παροιµία που είπε, «Εάν δείξεις υποµονή σε µία 
στιγµή θυµού, θα γλιτώσεις από εκατό µέρες θλίψης.» 
Μέσα στους αιώνες, µεγάλοι άνδρες και γυναίκες έχουν δοκι-

µάσει τον βασανισµό της ασυγχωρησίας και την χαρά της συγχώ-
ρησης.  Εδώ είναι µερικά από τα πράγµατα που είπαν: 
 

«Δεν υπήρξε ποτέ θυµωµένος άνθρωπος που θεώρησε τον θυµό 
του άδικο.» – Άγ. Φράνσις ντε Σάλ 

«Σκέψου πόσο περισσότερο υποφέρεις συχνά από τον θυµό σου 
και την θλίψη, παρά από εκείνα τα πράγµατα για τα οποία είσαι 
θυµωµένος και θλιµµένος.» – Μάρκος Αντώνιος 

«Θυµός, αν δεν περιοριστεί, είναι συχνά πιο βλαβερός σε µας από 
την πληγή που τον προκάλεσε.» – Σενέκας 

«Οτιδήποτε αρχίζει µε θυµό, τελειώνει µε ντροπή.» – Βενιαµίν 
Φραγκλίνος 

«Οι άνθρωποι που απογειώνουν τον θυµό τους έχουν πάντοτε µία 
άσχηµη προσγείωση.» – Γουίλ Ρότζερς 

«Η συγχώρηση δεν αλλάζει το παρελθόν, αλλά µεγαλώνει το µέλ-
λον.» – Πώλ Μπόϋσι 

«Ο Γάµος είναι τρία µέρη αγάπης και επτά µέρη συγχώρησης.» – 
Λάο Τζού 

«Το να συγχωρείς είναι η υψηλότερη, και η ωραιότερη µορφή α-
γάπης.  Σαν ανταπόδοση θα λάβεις ανείπωτη ειρήνη και ευτυ-
χία.» – Ρόµπερτ Μίλλερ 

«Θα γνωρίσεις ότι η συγχώρηση έχει ξεκινήσει όταν θυµάσαι ε-
κείνους που σε πλήγωσαν και θα νιώθεις τη δύναµη να τους 
ευχηθείς καλά πράγµατα.» – Λιούις Μπ. Σµίντις 
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Ο Θυµός Αυξάνει 

Οι στατιστικές στο θέµα του θυµού είναι µία δυνατή υπενθύµιση 
ότι υπάρχει πολύς θυµός γύρω µας.  Σχεδόν το ένα τρίτο των αν-
θρώπων που έχουν ερωτηθεί πάνω στο θέµα το (32%) λένε ότι έ-
χουν ένα κοντινό φίλο ή µέλος της οικογένειας τους ο οποίος έχει 
πρόβληµα ελέγχου του θυµού του.  Ένας στους πέντε (20%) λένε 
ότι έχουν τελειώσει κάποια σχέση ή φιλία µε κάποιον εξαιτίας του 
πως αυτός ο άνθρωπος φερόταν όταν ήταν θυµωµένος.  Εάν είσαι 
οργισµένος, θα ήταν καλύτερο για σένα να κατανοήσεις ότι οι άν-
θρωποι που αγαπάς µπορεί να µην είναι πάντοτε πρόθυµοι να κά-
νουν παρέα µαζί σου και να ανέχονται τον θυµό σου.  Δυστυχώς, 
συχνά ξεσπάµε µε τις κακές µας διαθέσεις στους ανθρώπους που 
αγαπάµε περισσότερο.  Νοµίζω ότι αυτό το κάνουµε επειδή θεω-
ρούµε λανθασµένα ότι θα εξακολουθήσουν να µας συγχωρούν και 
να µας κατανοούν, αλλά αυτό µπορεί να µη διαρκέσει για πάντα.  
Ο καθένας έχει τα όρια του, και όταν τους ωθήσουν πέρα από αυ-
τά, η ζηµιά είναι συνήθως ανεπανόρθωτη. 
Μερικά από τα πράγµατα για τα οποία είναι θυµωµένοι οι άν-

θρωποι σήµερα είναι πραγµατικά γελοία.  Οι άνθρωποι θυµώνουν 
τόσο πολύ µε τα κινητά τους τηλέφωνα όταν δεν δουλεύουν σωστά 
που µπορεί να τα πετάξουν στην άλλη άκρη του δωµατίου ή µέσα 
σε ένα λάκκο µε νερό.  Θυµάµαι όταν χρειαζόµαστε να τηλεφωνή-
σουµε από το αυτοκίνητο έπρεπε να βρούµε τηλέφωνο στην άκρη 
δρόµου.  Έπρεπε να παρκάρουµε, να βγούµε από το αυτοκίνητο, 
και να έχουµε το ακριβές ποσό σε νοµίσµατα.  Αν έκανε ζέστη ή 
κρύο, έπρεπε να υποφέρουµε την ενόχληση.  Δεν σκεφτόµαστε 
τίποτα όταν το κάναµε αυτό, επειδή αυτό ήταν το µόνο που µπο-
ρούσες να κάνεις αν ήθελες να τηλεφωνήσεις ενώ ταξίδευες.  Τώ-
ρα θυµώνουµε όταν οδηγούµε και περάσουµε από κάποια περιοχή 
που δεν έχει κάλυψη και θα πρέπει να περιµένουµε δύο λεπτά έως 
ότου φτάσουµε σε κάποιο σηµείο που έχει ώστε να τηλεφωνήσου-
µε. 
Τώρα έχουµε «εκρήξεις οργής στο δρόµο,» «εκρήξεις οργής 

στο διαδίκτυο,» και «εκρήξεις οργής στο γραφείο.»  Αυτό που ο 
Ιησούς ονόµασε ασεβή συµπεριφορά, εµείς σήµερα την ονοµάζου-
µε συναισθηµατική ασθένεια που χρειάζεται συµβουλευτική.  Μή-
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πως απλά δικαιολογούµαστε για την έλλειψη εγκράτειας;  Έχουµε 
γίνει τόσο ολότελα εγωιστές που νοµίζουµε στ’ αλήθεια ότι οτιδή-
ποτε στη ζωή θα έπρεπε να είναι ακριβώς όπως εµείς το θέλουµε 
όλη την ώρα; 
Πολλοί είναι θυµωµένοι επειδή είναι δυστυχισµένοι, και είναι 

δυστυχισµένοι επειδή είναι θυµωµένοι.  Γίνεται ένας φαύλος κύ-
κλος από περισσότερο και περισσότερο θυµό, και πιστεύω πραγ-
µατικά ότι η µόνη απάντηση είναι ένας σωστός (βιβλικός) τρόπος 
σκέψης και µία προθυµία να συγχωρήσουµε τους ανθρώπους και 
τα πράγµατα στη ζωή που µας δυσαρεστούν. 
Σύµφωνα µε το περιοδικό Sunday Times στις 16 Ιουλίου 2006, 

το 45% των ανθρώπων χάνουν την αυτοκυριαρχία τους στην εργα-
σία τους.  Είναι θυµωµένοι µε ανθρώπους!  Ανθρώπους µε τους 
οποίους συνεργάζονται, ανθρώπους για τους οποίους εργάζονται, 
και εκείνους που φτιάχνουν τους κανόνες στην εργασία τους.  Εάν 
είσαι ένας οργισµένος άνθρωπος, δεν είναι δύσκολο να βρεις κάτι 
ή κάποιον για να του θυµώσεις. 
Περίπου το 64% των Βρετανών που εργάζονται σε κάποιο γρα-

φείο είχαν εκρήξεις οργής στο γραφείο τους.  Αυτά τα προβλήµατα 
φαίνεται να υπάρχουν πολύ περισσότερο ή µερικές φορές απο-
κλειστικά σε χώρες που έχουν αφθονία.  Έχω βρεθεί στις φτωχό-
τερες περιοχές της Ινδίας και της Αφρικής αρκετές φορές.  Ένας 
άνθρωπος στην Ινδία που είναι αρκετά ευλογηµένος να έχει εργα-
σία συνήθως παίρνει µόνο ένα ευρώ την ηµέρα µισθό.  Μια γυναί-
κα µπορεί να εργάζεται ήσυχα κάθε µέρα στον καυτό ήλιο σκουπί-
ζοντας στο δρόµο για τους µαγαζάτορες, και σίγουρα δεν έχει «ε-
κρήξεις θυµού σκουπίζοντας τον δρόµο.»  Μου φαίνεται λοιπόν 
ότι όσο περισσότερα έχουµε, τόσο περισσότερο οργιζόµαστε.  
Πριν από σαράντα χρόνια δεν είχα κανένα πειρασµό να θυµώσω 
µε το κινητό µου τηλέφωνο ή µε τον υπολογιστή µου επειδή δεν τα 
είχα.  Η ζωή δεν ήταν τόσο αγχώδης και οι άνθρωποι δεν ήταν τό-
σο θυµωµένοι εκείνες τις ηµέρες.  Έχουµε κάνει άραγε πρόοδο 
στην πραγµατικότητα;  Νοµίζω ότι έχουµε προοδεύσει σε µερικούς 
τοµείς, αλλά σε άλλους έχουµε παρεκτραπεί αξιοθρήνητα. 
Από τους παρόντες χρήστες του Διαδικτύου, το 71% παραδέχε-

ται ότι έχει νιώσει οργή στο δίκτυο, και το 50% από εµάς έχουµε 
αντιδράσει στα προβλήµατα µε τους υπολογιστές µας µε το να 
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χτυπήσουµε το PC, να εξακοντίσουµε διάφορα κοµµάτια του µα-
κριά, φωνάζοντας και κακοµεταχειριζόµενοι τους συναδέλφους 
µας.  Αν δεν ήταν κάτι τόσο θλιβερό, θα γινόταν µια πολύ αστεία 
κωµωδία.  Τουλάχιστον το 33% των Βρετανών δεν µιλιόνται µε 
τους γείτονες τους, και είµαι σίγουρη ότι το ποσοστό δεν είναι λι-
γότερο στην Αµερική και σε άλλες λεγόµενες πολιτισµένες χώρες 
του κόσµου. 
Περισσότεροι από 80% των οδηγών λένε ότι έχουν βρεθεί σε 

περιπτώσεις εκρήξεων οργής στους δρόµους, 25% από αυτούς έ-
χουν κάνει κάποια πράξη µανίας στο δρόµο οι ίδιοι.  Μη τολµήσει 
κάποιος να κάνει κάποιο λάθος την ώρα που οδηγεί, όπως να ξε-
χάσει να ανάψει φλας όταν αλλάζει λωρίδα ή να κόψει χωρίς να το 
θέλει µπροστά από κάποιον σε µία άλλη λωρίδα.  Είναι πολύ πιθα-
νόν κάποιος να έρθει σε παροξυσµό θυµού επειδή έχει υποστεί ε-
νόχληση από κάποιο άπειρο οδηγό. 
Ο κόσµος είναι αυτό που είναι, και µε το τρόπο που πηγαίνουν 

τα πράγµατα, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά 
εµείς δεν έχουµε αφεθεί χωρίς απάντηση για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε.  Ακόµα και αν ο κόσµος δεν αλλάζει, εµείς µπο-
ρούµε να αλλάξουµε.  Ο καθένας από εµάς µπορεί να αναλάβει την 
ευθύνη του για το πως ανταποκρινόµαστε στα εξωτερικά ερεθί-
σµατα, και µπορούµε να επιλέξουµε να ζούµε µία ζωή ειρήνης και 
αρµονίας.  Μπορεί να πρέπει να συγχωρούµε εκατό φορές την η-
µέρα, αλλά είναι ακόµα καλύτερο από το να κοχλάζουµε µέσα µας 
µε θυµό ή να εκφράζουµε το θυµό µας µε τρόπους που καταλή-
γουν να µας κάνουν ρεζίλι. 

Μην Πας Εκεί 

Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η 
πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλει-
αν, και πολλοί είναι οι εισερχόµενοι δι' αυτής. 
Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιµµένη η οδός η φέ-
ρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυ-
τήν. 
 Ματθαίος 7:13-14 

Μπορούµε να διακρίνουµε από αυτό το εδάφιο ότι υπάρχουν 
δύο δρόµοι που µπορούµε να πάρουµε στη ζωή µας.  Ο ένας από 
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αυτούς είναι φαρδύς και εύκολος να τον περπατήσεις.  Έχει µπόλι-
κο χώρο για όλα µας τα συναισθήµατα, και δεν θα είµαστε ποτέ 
µόνοι εκεί επειδή αυτός ο δρόµος είναι εκείνος που περπατούν οι 
περισσότεροι άνθρωποι.  Σ’ αυτό το φαρδύ δρόµο, έχει χώρο για 
όλο µας το θυµό, την πικρία, την αγανάκτηση, και την ασυγχωρη-
σία, αλλά αυτός ο δρόµος οδηγεί στην καταστροφή.  Εµπρός διά-
βασε τα εδάφια ξανά... ναι, οδηγεί στην καταστροφή.  Υπάρχει έ-
νας άλλος δρόµος που µπορούµε να επιλέξουµε... είναι ο δρόµος 
που περπατούσε ο Ιησούς. 
Η ιστορία είναι διάστικτη µε άνδρες και γυναίκες που έχουν ε-

πιλέξει επίσης το στενό δρόµο, και εκείνους είναι που συνήθως 
θυµόµαστε και θέλουµε να ακολουθήσουµε το παράδειγµα τους.  
Δεν ξέρω για σας, αλλά ποτέ δεν θέλησα να γίνω σαν τον Χίτλερ ή 
τον Στραγγαλιστή της Βοστόνης.  Αυτοί ήταν θυµωµένοι άνθρωποι 
τόσο βασανισµένοι που είχαν την εµµονή να βασανίσουν και άλ-
λους.  Μπορούµε εύκολα να διακρίνουµε ότι οι ζωές τους τελείω-
σαν µε καταστροφή επειδή πήραν το λάθος δρόµο.  Όχι, ποτέ δεν 
πόθησα να γίνω σαν κι αυτούς, αλλά ήθελα όµως να γίνω σαν την 
Ρούθ, την Εσθήρ, τον Ιωσήφ, ή τον Παύλο.  Έχω διαβάσει ξανά 
και ξανά την ιστορία του Ιωσήφ δεκάδες φορές σε όλα τα χρόνια 
και έχω µελετήσει την νοοτροπία του Ιωσήφ που φαίνεται εκεί.  
Ξέρω ότι ο Θεός ευλόγησε πολύ δυναµικά τον Ιωσήφ στη δική του 
ζωή και ευλόγησε και τους απογόνους του επειδή εκείνος περπά-
τησε το στενό δρόµο. 
Κάθε ευλογία που απολαµβάνουµε σήµερα αγοράστηκε µε τη 

θυσία και τον πόνο κάποιου άλλου.  Πιστεύω ότι τα παιδιά µου και 
τα εγγόνια µου και τα δισέγγονα µου θα έχουν καλύτερες ζωές ε-
πειδή εγώ έλαβα τη χάρη του Θεού να συγχωρήσω τον πατέρα µου 
που µε κακοποιούσε σεξουαλικά.  Θα µπορούσα να έχω πάρει το 
φαρδύ δρόµο.  Ήταν εκεί και µε κοίταγε στο πρόσωπο, φωνάζο-
ντας, «Περπάτησε πάνω σε µένα, σου αξίζει ένας εύκολος δρόµος 
µετά από όλα αυτά που πέρασες.»  Αλλά αυτός ο δρόµος είναι α-
πατηλός.  Φαίνεται στην αρχή ότι είναι ο ευκολότερος δρόµος, αλ-
λά στο τέλος προσθέτει µόνο δυστυχία στη δυστυχία. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου θα σας πω όλη την 

ιστορία πως ο Θεός µε οδήγησε και µε δίδαξε να συγχωρήσω τον 
πατέρα µου, αλλά για τώρα ας πούµε ότι πήρα το στενό δρόµο που 
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οδηγεί στη ζωή.  Συχνά ήταν ένας µοναχικός δρόµος, όχι πολυτα-
ξιδεµένος, αλλά όταν νόµιζα ότι δεν µπορώ να περπατήσω άλλο, 
έβλεπα τον Ιησού µπροστά να µου λέει, «Ακολούθησε µε, σε οδη-
γώ σε ένα ειρηνικό µέρος.» 
Όταν έχω τον πειρασµό να παραµείνω θυµωµένη και πικραµένη 

στη ζωή µου τώρα, λέω στον εαυτό µου (συχνά φωναχτά), «Τζόϋς, 
µη πας εκεί.»  Μπορούµε να νιώσουµε τους εαυτούς µας να κατε-
βαίνουν µέσα στα νερά της πικρίας.  Αν βυθιστούµε αρκετά βαθιά, 
µπορούµε να νιώσουµε τα λασπωµένα νερά να µας καλύπτουν και 
να µας σπρώχνουν προς τα κάτω, κάτω και κάτω.  Κατάθλιψη, αυ-
τό-λύπηση, και ένα στράτευµα από αρνητικά συναισθήµατα γίνο-
νται οι σύντροφοι µας. 

Υπάρχει Ένα Μέρος που Λέγεται «Εκεί» 

Υπάρχει ένας τόπος που ονοµάζεται «Εκεί,» και έχουµε όλοι βρε-
θεί εκεί.  Ίσως µερικοί από εσάς ζείτε µόνιµα «Εκεί» αυτή τη στιγ-
µή.  Είναι ένα τεράστιο µέρος, αλλά κατά κάποιο τρόπο η ζωή σου 
φαίνεται σαν να είναι µικρή και περιορισµένη.  Υπάρχει ένα τερά-
στιο βουνό «Εκεί,» και πιάνει τον περισσότερο χώρο.  Σπαταλάς 
πολύ από το χρόνο σου να γυρίζεις γύρω-γύρω από το βουνό και 
να µην µπορείς ποτέ να κάνεις πραγµατική πρόοδο στο ταξίδι σου.  
Όλα όσα χρειάζεται να κάνεις για να ζήσεις «Εκεί» είναι να ακο-
λουθήσεις τα συναισθήµατα σου.  Να θυµώνεις όταν δεν γίνεται το 
δικό σου, όταν οι άνθρωποι σε αδικούν, µη τους συγχωρείς.  Μην 
είσαι ελεήµων, και µπορείς να έχεις το καλύτερο κοµµάτι γης «Ε-
κεί.» 
Οι Ισραηλίτες έζησαν «Εκεί» για σαράντα χρόνια.  Το ονόµα-

σαν Η Έρηµος, αλλά εγώ το ονοµάζω «Εκεί.»  «Εκεί» είναι οπου-
δήποτε έχουµε βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν που µας κάνει 
δυστυχισµένους και κλέβει την ποιότητα ζωής που θέλει ο Ιησούς 
να έχουµε.  Μπορεί να είναι αυτό-λύπηση, εγωισµός, πλεονεξία, 
θυµός, αγανάκτηση, µίσος, εκδίκηση, ή ζήλια.  Τα ονόµατα που 
δίνονται στο «Εκεί» είναι πάµπολλα, αλλά τα αποτελέσµατα της 
ζωής «Εκεί» είναι όλα τα ίδια.  Δυστυχία, βασανισµός, σύγχυση, 
και κενότητα είναι αυτά που γεµίζουν την ατµόσφαιρα σ’ αυτό το 
φαρδύ τόπο που οδηγεί στην καταστροφή. 
Όπως έχω ήδη πει, ζούσα «Εκεί» για ένα πολύ µεγάλο χρονικό 
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διάστηµα πριν να αποφασίσω να φύγω από «Εκεί» και να µείνω 
µακριά από «Εκεί.»  Όταν τα συναισθήµατα µου προσπαθούν να 
µε τραβήξουν πάλι µέσα, πρέπει να αντισταθώ επικαλούµενη την 
χάρη και τη δύναµη του Θεού.  Αλλά ειλικρινά δεν µπορώ να σπα-
ταλήσω ούτε µία ακόµα µέρα από τη ζωή µου «Εκεί.» 

«Εκείνοι» Φταίνε 

Οι Ισραηλίτες κατηγορούσαν τους εχθρούς τους.  Πάντοτε έφταιγε 
κάποιος εχθρός που ήταν δυστυχισµένοι και αξιοθρήνητοι.  Ο µό-
νος πραγµατικός εχθρός που είχαν ήταν η άσχηµη νοοτροπία τους.  
Δεν πίστευαν, γόγγυζαν, ήταν πλεονέκτες, ζηλότυποι, αχάριστοι, 
φοβισµένοι, γεµάτοι αυτό-λύπηση, θυµό, και ανυποµονησία.  Είναι 
ανακουφιστικό για µας να κατηγορούµε κάποιον άλλο για όλα µας 
τα προβλήµατα.  Όσο «Εκείνοι» είναι το πρόβληµα, δεν είναι ανά-
γκη να κοιτάξουµε στους εαυτούς µας και να αναλάβουµε τις ευ-
θύνες µας για τις πράξεις µας. 
Για χρόνια εστιαζόµουν σ’ αυτά που µου είχε κάνει ο πατέρας 

µου αντί για την αντίδραση µου σ’ αυτά που µου είχε κάνει.  Ο 
Θεός µου πρόσφερε µια απάντηση, αλλά ο τρόπος ο δικός Του σή-
µαινε ότι θα έπρεπε να φύγω έξω από «Εκεί» και να σταµατήσω να 
σκέφτοµαι ότι «Εκείνοι» είναι το πρόβληµα µου.  Είναι αλήθεια 
ότι ό πατέρας µου µε είχε πληγώσει αφάνταστα, αλλά ο Θεός µου 
πρόσφερε θεραπεία και επανόρθωση... η επιλογή ήταν δική µου!  
Μήπως βρίσκεσαι στο ίδιο σταυροδρόµι στη ζωή σου αυτή τη 
στιγµή;  Εάν ναι, σε θερµοπαρακαλώ να φύγεις από το φαρδύ δρό-
µο που οδηγεί στη καταστροφή και να µπεις στο στενό δρόµο που 
οδηγεί στη ζωή. 
Ποιοι είναι «Εκείνοι» που φταίνε για όλα µας τα προβλήµατα;  

Εάν ακούσεις το εαυτό σου και τους άλλους να µιλάνε, φαίνεται 
ότι «Εκείνοι» µας έχουν χαλάσει τις ζωές µας, και «Εκείνοι» πρέ-
πει να τις φτιάξουν.  «Εκείνοι» το έκαναν, και «Εκείνοι» λένε, και 
φοβόµαστε ότι «Εκείνοι» θα κάνουν ή δεν κάνουν αυτό ή εκείνο.  
Αλλά ποιοι είναι «Εκείνοι»;  Ω, «Εκείνοι» µπορούν να είναι οι ο-
ποιοιδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.  Η αλήθεια είναι ότι 
«Εκείνοι» δεν έχουν τη δύναµη τελικά να µας βλάψουν εάν εµείς 
µείνουµε στο σωστό δρόµο και ακολουθήσουµε τον Ιησού.  Εκεί-
νος είναι η Οδός προς την ανείπωτη χαρά, ειρήνη που ξεπερνάει 
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κάθε λογική, και µία ζωή τόσο εκπληκτική που δεν έχουµε λόγια 
να την εξηγήσουµε.  Όταν σκέφτοµαι όλα τα χρόνια που έζησα 
«Εκεί,» κατηγορώντας «Εκείνους» για όλη µου τη δυστυχία, µε 
κάνει να θέλω να γράψω το ένα βιβλίο µετά το άλλο για το τι ο 
Θεός µας προσφέρει διαµέσου του Ιησού Χριστού.  Θέλω να γνω-
ρίσεις την αλήθεια επειδή θα σε ελευθερώσει.  Η αλήθεια είναι:  
Δεν είναι ανάγκη να είσαι θυµωµένος και γεµάτος µε πικρία και 
αγανάκτηση όταν κάποιος σε πληγώνει.  Έχεις µία άλλη επιλογή... 
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΙΣ!!  Την επόµενη φορά που θα 
φουντώσουν τα συναισθήµατα σου και λάβεις την πρόσκληση να 
επισκεφθείς την γη που ονοµάζεται Ασυγχωρησία, να είσαι απο-
φασισµένος ότι δεν θα πας «Εκεί.» 
Δεν έχει σηµασία τι συµβαίνει στη ζωή σου, κράτα µία καλή 

νοοτροπία.  Ο Παύλος είπε ότι έχει µάθει πως να είναι αυτάρκης 
είτε είχε πολλά είτε λίγα (Φιλιππισίους 4:11).  Είµαι απολύτως πε-
πεισµένη ότι ο Παύλος τα έµαθε αυτά µε τον ίδιο τρόπο που τα 
µαθαίνουµε και εµείς.  Ένιωσε τη δυστυχία της λήψης λανθασµέ-
νων αποφάσεων έως ότου τελικά είδε τη σοφία της λήψης των σω-
στών.  Όταν το έκανε, αυτό του έφερε αυτάρκεια και ικανοποίηση. 

Η Ζωή Προσφέρει Προσβολές 

Οι άνθρωποι και οι καταστάσεις στη ζωή µας θα µας προσφέρουν 
µία ευκαιρία να σκανδαλιστούµε, αλλά εµείς δεν χρειάζεται να 
πάµε «Εκεί.»  Πως θα ανταποκριθείς;  Θα κατηγορήσεις «Εκεί-
νους» ή θα αναλάβεις τις ευθύνες σου για τις νοοτροπίες σου;  
Μας λέει ο Λόγος του Θεού να φυλάσσουµε τις καρδιές µας µε 
πλήρη επαγρύπνηση (Παροιµίες 4:23).  Είναι δική µας ευθύνη να 
συνεργαστούµε µε το Άγιο Πνεύµα για να κρατήσουµε τις καρδιές 
µας απαλλαγµένες από τα σκάνδαλα προς τον Θεό και τους αν-
θρώπους.  Οι θριαµβευτές στρέφουν µακριά από τα σκάνδαλα ό-
πως ακριβώς έκανε και ο βασιλιάς Δαβίδ πάρα πολλές φορές στη 
ζωή του. 
Είσαι έτοιµος να σταθείς µπροστά στο Θεό και να πρέπει να 

απαντήσεις την ερώτηση γιατί σπατάλησες τη ζωή σου ζώντας «Ε-
κεί»;  Νοµίζεις πράγµατι ότι θα µπορέσεις να πεις «Εκείνοι» µε 
ώθησαν να το κάνω και να Τον πείσεις να δεχθεί αυτή την απά-
ντηση;  Νοµίζω ότι όλοι ξέρουµε καλύτερα.  Είναι ώρα για τον κα-
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θένα από εµάς να αναλάβουµε δράση στη δική µας ζωή και να πά-
ρουµε την απόφαση ότι δεν θα ζήσουµε θυµωµένοι και πικραµέ-
νοι. 
Ο δρόµος που οδηγεί «Εκεί» είναι φαρδύς, φαίνεται ότι είναι 

ένα πολύ µικρό µέρος παρόλο που ο δρόµος που σε πάει εκεί είναι 
φαρδύς και πολυταξιδεµένος.  Έχει ένα τεράστιο βουνό µέσα του 
και ο µόνος τρόπος για να πας «Εκεί» είναι να είσαι δυστυχισµέ-
νος! 
Εάν έχεις ποτέ βρεθεί «Εκεί,» ή εάν βρίσκεσαι «Εκεί» τώρα, 

τότε ξέρεις πόσο δυστυχισµένο σε κάνει, έτσι λοιπόν φύγε από 
«Εκεί.»  Και καθώς φεύγεις, πες, «Δεν θα ξαναγυρίσω!» 



 
!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

15 

Η!Ανταμοιβή!του!Θεού!

Σύµφωνα µε την Βίβλο, δεν µπορούµε να ευαρεστήσουµε τον Θεό 
χωρίς πίστη, και εκείνοι που έρχονται σ’ Εκείνον πρέπει να πι-
στεύουν ότι είναι, και ότι είναι µισθαποδότης εκείνων που Τον εκ-
ζητούν µε επιµέλεια (Εβραίους 11:6). 
Ο Θεός είναι µισθαποδότης!  Μου αρέσει µόνο που το σκέφτο-

µαι αυτό, έτσι δεν είναι;  Όλοι µας απολαµβάνουµε όταν αµειβό-
µαστε για την σκληρή µας δουλειά, και πρέπει να παραδεχθώ ότι 
το να συγχωρείς ως τρόπο ζωής είναι σκληρή δουλειά.  Δεν είναι 
κάτι που το κάνουµε σωστά µερικές φορές και µετά το ξεπερνάµε.  
Είναι κάτι που το αντιµετωπίζουµε σε όλη µας τη ζωή και συνήθως 
πιο συχνά από ότι θα θέλαµε.  Όταν κάνω κάτι που είναι δύσκολο, 
µε βοηθάει πάντα να σκέφτοµαι ότι µε περιµένει µία αµοιβή στην 
άλλη πλευρά του πόνου. 
Κάποιος γυµνάζεται στο γυµναστήριο τρεις φορές την εβδοµά-

δα και παρόλο που είναι σκληρή δουλειά και πολλές φορές του 
προξενεί πόνο, το κάνει επειδή ευελπιστεί σε καλύτερη υγεία και 
ένα µυώδες αντί για πλαδαρό σώµα. 
Πηγαίνουµε στην εργασία µας για την ανταµοιβή που υπάρχει 

σε ένα πολύ αναγκαίο µισθό.  Πηγαίνουµε στο σουπερ µάρκετ για 
την ανταµοιβή να φάµε στο σπίτι µας.  Αµφιβάλλω αν θα κάναµε 
τίποτα στη ζωή µας αν δεν υπήρχε η υπόσχεση της ανταµοιβής.  Ο 
Θεός λέει ότι κάθε άνθρωπος θα λάβει την ανταµοιβή του γι' αυτά 
που έχει κάνει στη ζωή του, είτε αυτά ήταν καλά είτε κακά (Απο-
κάλυψη 22:12).  Κάλεσε τον Αβραάµ να αφήσει την οικογένεια 
του και το σπίτι του και να πάει σε ένα µέρος που ο Θεός θα του 
έδειχνε αργότερα.  Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάµ ότι θα υπάρ-
χει µία ανταµοιβή για την υπακοή του (Γένεση 12:1-2, 15:1). 
Όταν ένα παιδί περάσει όλες του τις εξετάσεις σε κάθε τάξη στο 

σχολείο, η ανταµοιβή του είναι ότι αποφοιτά.  Και εµείς πρέπει να 
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περάσουµε εξετάσεις σ’ αυτή τη ζωή.  Η εξέταση της συγχώρησης 
είναι απλά µία από αυτές, αλλά είναι µία από τις σηµαντικότερες, 
και όταν την περάσουµε, λαµβάνουµε την ανταµοιβή του Θεού.  Η 
ανταµοιβή µπορεί να φανερωθεί µε πολλούς τρόπους.  Μπορεί να 
εµφανιστεί µε τη µορφή της ειρήνης και της χαράς, αλλά µπορεί 
επίσης να έρθει και µε τη µορφή κάποιας προαγωγής στη ζωή.  Ο 
Ιωσήφ έπρεπε να περάσει την εξέταση της συγχώρησης πριν να 
πάρει την προαγωγή στη θέση της δύναµης και της εξουσίας στην 
Αίγυπτο.  Ψάχνεις για προαγωγή στη ζωή σου, αλλά είσαι θυµω-
µένος;  Εάν είσαι, τότε θα χάσεις την ανταµοιβή σου. 
Όλοι µας έχουµε την δική µας ιστορία, αλλά εφόσον εγώ γράφω 

αυτό το βιβλίο, θα σας πω την δική µου και προσεύχοµαι ότι θα 
σας βοηθήσει. 

*    *    * 

Γεννήθηκα στις 3 Ιουνίου του 1943.  Την ηµέρα που γεννήθηκα ο 
πατέρας µου έφυγε για να υπηρετήσει στο στρατό στην άλλη άκρη 
του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσµίου Πο-
λέµου.  Μου είπαν ότι δεν τον είδα έως ότου έγινα τριών ετών.  
Θυµάµαι ότι πάντοτε φοβόµουν τον πατέρα µου.  Φαίνεται ότι πά-
ντοτε φώναζε και ήταν θυµωµένος µε το ένα ή µε το άλλο πράγµα.  
Βέβαια, η µητέρα µου και εγώ πάντοτε βγάζαµε το συµπέρασµα 
ότι ήταν κάτι που είχαµε κάνει εµείς, αλλά και πάλι επίσης φαινό-
ταν ότι δεν έχει σηµασία τι κάναµε, εκείνος εύρισκε πάντα την αι-
τία να θυµώνει.  Τα πρώτα εννέα χρόνια της ζωής µου, είµαστε 
µόνο εγώ και η µητέρα µου στο σπίτι µε τον µπαµπά, αλλά µετά 
ήρθε και ο αδελφός µου. 
Έως τότε ο πατέρας µου ήδη µε κακοποιούσε τακτικά, και θυ-

µάµαι να ελπίζω µε όλη µου την καρδιά ότι όταν γεννούσε η µητέ-
ρα µου, το µωρό να είναι ένα ακόµα κορίτσι.  Στην παιδική µου 
ανοησία, σκεφτόµουν ότι αν το µωρό ήταν κορίτσι ίσως να άρεσε 
περισσότερο στον πατέρα µου από εµένα και να σταµατήσει αυτά 
που έκανε που µε έκαναν να νιώθω κακό κορίτσι και βρόµικο. 
Το µωρό ήταν αγόρι, όχι κορίτσι, και νοµίζω ότι δυσαρεστήθη-

κα µαζί του γι' αυτό για λίγο καιρό.  Μετά δεθήκαµε, και συχνά 
ένιωθα ότι ο αδελφός µου, που το όνοµα του ήταν Δαβίδ, ήταν ο 
µοναδικός µου φίλος στην οικογένεια.  Δεν ήξερε τι µου έκανε ο 
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πατέρας µου, αλλά είχε τις δικές του µάχες να πολεµήσει.  Και ε-
κείνος είχε την εµπειρία της σφοδρότητας του θυµού του πατέρα 
µου και άρχισε να πίνει και να παίρνει ναρκωτικά από πολύ νεαρή 
ηλικία.  Όταν ήταν δεκαεπτά ετών, κατατάχθηκε στους Πεζοναύ-
τες, πήγε να πολεµήσει στο Βιετνάµ, και δεν ήταν ποτέ ο ίδιος από 
τότε.  (Μάλιστα, µε λυπεί πολύ να πω ότι ενώ έγραφα αυτό το βι-
βλίο, ο αδελφός µου βρέθηκε νεκρός σε ένα καταφύγιο αστέγων 
στην Καλιφόρνια στην ηλικία των πενήντα-επτά ετών.) 
Είµαι σίγουρη ότι κάποιος µπορεί να σκέφτεται αυτή τη στιγµή, 

«Γιατί η Τζόϋς που είναι στη διακονία να βοηθάει ανθρώπους σε 
όλο τον κόσµο, ενώ ο ίδιος της ο αδελφός ζούσε σε ένα καταφύγιο 
αστέγων;»  Ο αδελφός µου ήταν σε ένα καταφύγιο αστέγων επειδή 
αρνήθηκε να περπατήσει τον στενό δρόµο που οδηγεί στη ζωή.  
Βοηθήσαµε τον Δαβίδ σε διάφορα διαστήµατα της ζωής του, συ-
µπεριλαµβανοµένης και της φιλοξενίας µαζί µας για µερικά χρό-
νια, αλλά το τελικό αποτέλεσµα ήταν πάντα το ίδιο.  Μου είπε µά-
λιστα µία φορά, «Αδελφή, δεν είµαι κακός, απλά ηλίθιος.» 
Ήξερε ότι είχε κάνει κακές επιλογές, αλλά για κάποιο λόγο που 

δεν µπορώ να καταλάβω πλήρως, εξακολούθησε να τις κάνει.  Νο-
µίζω ότι η ζωή µου και του αδελφού µου έχουν ένα ενδιαφέρον 
παραλληλισµό.  Με τη χάρη του Θεού ακολούθησα τον στενό 
δρόµο, και η ζωή µου τώρα είναι γεµάτη µε τις ανταµοιβές του 
Θεού.  Είµαι ευτυχισµένη, ικανοποιηµένη, ευλογηµένη, και έχω το 
προνόµιο να βοηθώ τους ανθρώπους να έρθουν και να γνωρίσουν 
την αγάπη και την συγχώρηση του Θεού και τις ανταµοιβές Του 
στη δική τους ζωή.  Ο αδελφός µου πήρε το φαρδύ δρόµο που τον 
οδήγησε στη καταστροφή, και είναι νεκρός στην ηλικία των πενή-
ντα-επτά ετών χωρίς να έχει την πλήρη εµπειρία των ανταµοιβών 
του Θεού.  Νοµίζω ότι µπορώ να πω ότι στ’ αλήθεια χαράµιζε τη 
ζωή του και κανένας δεν µπορούσε να τον πείσει να σταµατήσει.  
Είχε µερικά καλά χρόνια όταν ζούσε µαζί µας, αλλά αµέσως µόλις 
έφυγε έξω µόνος του, πήγε πίσω στις λάθος επιλογές και στα ά-
σχηµα αποτελέσµατα. 
Και οι δύο µας είχαµε πληγωθεί σαν παιδιά, και ο Θεός µας 

πρόσφερε και στους δύο βοήθεια και αποκατάσταση, αλλά κατα-
λήξαµε σε τελείως διαφορετικά µέρη στη ζωή µας εξαιτίας των 
δικών µας επιλογών.  Ο Θεός µας αγαπούσε και τους δύο και το 
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ίδιο κάνει ακόµα, αλλά ξέρω ότι είναι λυπηµένος επειδή ο αδελφός 
µου ο Δαβίδ έχασε τόσα πολλά.  Εγώ ξέρω ότι είµαι λυπηµένη γι' 
αυτό, αλλά µε κάνει ακόµα περισσότερο αποφασισµένη από ποτέ 
να εξακολουθήσω να συµµερίζοµαι την αλήθεια µε τους ανθρώ-
πους.  Νικάµε το κακό µε το αγαθό (Ρωµαίους 12:21) και η απά-
ντηση µου στον θάνατο του αδελφού µου µπορεί να είναι µόνο, 
«Θα προσπαθήσω ακόµα περισσότερο για να βοηθήσω όσο περισ-
σότερους ανθρώπους µπορώ.»  Εάν είχες απογοητεύσεις στη ζωή 
σου που προσπαθούν να σε µειώσουν στην απάθεια και παθητικό-
τητα, αντιστάσου και πάρε την απόφαση να βγεις έξω από τον ψυ-
χικό σου πόνο ακόµα δυνατότερος από πριν.  Μην αφήσεις τις α-
πογοητεύσεις σου να σε πικράνουν, αλλά αντί γι' αυτό, άφησε τις 
να σε κάνουν καλύτερο. 
Ο πατέρας µου µε κακοποιούσε σεξουαλικά όσο µπορώ να θυ-

µηθώ έως ότου έφυγα από το σπίτι στην ηλικία των δεκαοχτώ ε-
τών.  Συντηρητικά υποθέτω ότι µε βίασε τουλάχιστον διακόσιες 
φορές από την ηλικία των δεκατριών έως δεκαοχτώ.  Πριν από αυ-
τό ασελγούσε πάνω µου.  Ο πατέρας µου δεν επιβαλλόταν πάνω 
µου διά της σωµατικής βίας, αλλά επιβαλλόταν µε το φόβο και τον 
εκφοβισµό, και οι επιπτώσεις ήταν κτηνώδεις. 
Πήγα στη µητέρα µου για βοήθεια, αλλά δεν ήξερε τι να κάνει 

µε αυτά που της έλεγα, και έτσι αποφάσισε να µη µε πιστέψει και 
να µη κάνει τίποτα.  Από τότε µου έχει ζητήσει συγνώµη, αλλά 
χρειάστηκαν τριάντα χρόνια για να το κάνει αυτό, και έως τότε εί-
χα ήδη θεραπευτεί µε τη βοήθεια του Θεού.  Έτσι είχα ένα πατέρα 
που µε κακοποιούσε και µία µητέρα που µε εγκατέλειψε, και µετά 
βρέθηκα µε ένα Θεό που µου έδειχνε ότι πρέπει να τους συγχωρή-
σω πλήρως και τους δύο.  Ίσως να θέλεις να κάνεις µία παύση και 
να τα σκεφτείς αυτά για λίγο πριν βιαστείς να ακούσεις και την 
υπόλοιπη ιστορία µου. 

Ο Θεός Απαιτεί Υπακοή, Όχι Θυσία 

Προσευχήθηκα την «συγχωρώ τους εχθρούς µου» προσευχή, και 
σε κάποιο βαθµό τους είχα συγχωρήσει.  Ο Θεός µε δίδαξε ότι οι 
«πληγωµένοι άνθρωποι πληγώνουν ανθρώπους.»  Κατάλαβα ότι ο 
πατέρας µου ήταν ένας δυστυχισµένος άνθρωπος που κατά πάσα 
πιθανότητα είχε πληγωθεί και ήταν γεµάτος από ένα πνεύµα λα-
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γνείας από αιµοµιξία στην δική του οικογένεια.  Μιλούσα πολύ µε 
τον εαυτό µου, και προσευχόµουν πολύ, και µπόρεσα να σταµατή-
σω να µισώ τον πατέρα µου, αλλά δεν κατάλαβα παρά µόνο πολλά 
χρόνια µετά ότι είχα ακόµα πολύ δρόµο.  Είχα δώσει στο Θεό µία 
θυσία, αλλά Εκείνος ήθελε πλήρη υπακοή. 
Όταν ήµουν αρκετά µεγάλη για να φύγω από το σπίτι, περνού-

σα όσο λιγότερο χρόνο, όταν δεν µπορούσα να το αποφύγω, µε 
τους γονείς µου.  Καθώς γερνούσαν και άρχιζε να εξασθενεί η υ-
γεία τους, έστελνα µερικά χρήµατα σ’ αυτούς καµιά φορά και έκα-
να σύντοµες επισκέψεις τις γιορτές.  Είχαν µετακοµίσει από το 
Σαίντ Λούις πίσω στο νοτιοανατολικό Μισούρι από όπου ήταν και 
η καταγωγή τους, και αυτό µε ενθουσίασε.  Με αυτούς να ζουν 
διακόσια µίλια µακριά, είχα ακόµα µια δικαιολογία να µην είµαι 
και τόσο γύρω τους. 
Στο µεταξύ, η διακονία µας µεγάλωνε και µας συνέπαιρνε το 

γεγονός ότι βοηθάµε ανθρώπους.  Ο Θεός µας είχε οδηγήσει να 
βγούµε στην τηλεόραση, και ήξερα ότι θα πρέπει να έχω κάποιο 
είδος αντιπαράθεσης και συζήτησης µε τους γονείς µου για να τους 
γνωστοποιήσω ότι θα συµµεριστώ την ιστορία µου στην τηλεόρα-
ση για να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους.  Δεν ήξερα πως θα πά-
ει αυτό, αλλά δεν το περίµενα να πάει καλά.  Έµεινα ευχάριστα 
έκπληκτη όταν µου είπε ο πατέρας µου να κάνω αυτό που έπρεπε 
να κάνω.  Μου ανέφερε ότι δεν είχε την παραµικρή ιδέα πως η κα-
κοποίηση του θα µε πλήγωνε, αλλά ακόµα και τότε δεν ζήτησε συ-
γνώµη και δεν φάνηκε να έχει την παραµικρή επιθυµία να µετανο-
ήσει και να εκζητήσει µία σχέση µε τον Θεό. 
Πέρασαν ακόµα µερικά χρόνια, η διακονία µεγάλωνε και τα 

πράγµατα µεταξύ εµένα και των γονιών µου είχαν µείνει στάσιµα.  
Γερνούσαν και η υγεία τους χειροτέρευε ακόµα περισσότερο, και 
εφόσον δεν είχαν αρκετά χρήµατα για να ζουν σωστά, τους στέλ-
ναµε εµείς τακτικά.  Ένιωθα ότι ήταν αρκετά ευγενικό από µέρους 
µου να κάνω ακόµα και αυτό και εξεπλάγην όταν ο Θεός µου έδει-
ξε ότι περιµένει από µένα να κάνω πολύ περισσότερα. 

Η Αληθινή Έννοια της Ευλόγησης των Εχθρών 

Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και 
δανείζετε, µηδεµίαν απολαβήν ελπίζοντες, και θέλει εί-
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σθαι ο µισθός σας πολύς, και θέλετε είσθαι υιοί του Υ-
ψίστου· διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους 
και κακούς. 
 Λουκάς 6:35 

Εάν πέρασες βιαστικά διαβάζοντας το παραπάνω εδάφιο καθώς 
κάνουµε συνήθως, σε παρακαλώ πήγαινε πίσω και κοίταξε µε 
προσοχή τι λέει.  Πότε έρχεται η ανταµοιβή µας;  Έρχεται αφού 
έχουµε κάνει καλά πράγµατα για τους εχθρούς µας και µε καλή 
νοοτροπία. 
Ένα πρωί προσευχόµουν, και ένιωσα τον Θεό να ψιθυρίζει στην 

καρδιά µου ότι µας ήθελε να φέρουµε τους γονείς µου πίσω στο 
Σαίντ Λούις να τους αγοράσουµε ένα σπίτι κοντά µας, και να τους 
φροντίσουµε έως ότου πεθάνουν.  Αµέσως υπέθεσα ότι η ιδέα ή-
ταν απλά ο διάβολος που προσπαθούσε να µε βασανίσει, και αντι-
στάθηκα σθεναρά προσπαθώντας να το ξεχάσω.  Όµως, όταν ο 
Θεός προσπαθεί να µας µιλήσει, θα αρχίσει να επαναλαµβάνει συ-
νέχεια έως ότου τελικά υπακούσουµε.  Η ιδέα εξακολούθησε να 
έρχεται σ’ εµένα, ιδιαίτερα όταν προσπαθούσα να προσευχηθώ.  
Φανταστείτε ο Θεός να προσπαθεί να µου µιλήσει την ώρα που 
προσεύχοµαι!  Είµαι σίγουρη ότι ήµουν πολύ απασχοληµένη λέγο-
ντας Του όλα όσα ήθελα και χρειαζόµουν, και Εκείνος προσπα-
θούσε να µε διακόψει για να µου πει αυτό που Εκείνος ήθελε. 
Τελικά σκέφτηκα να παρουσιάσω την ιδέα στον Νταίηβ, ο ο-

ποίος ήλπιζα ότι θα µου έλεγε ότι ήταν ανόητη και θα τελείωνε 
εκεί η υπόθεση.  Αυτή ήταν µία φορά που ήµουν πλήρως προετοι-
µασµένη να υποταχθώ στον σύζυγο µου!  Ήθελα να µου πει όχι, 
αλλά δεν το έκανε.  Απλά µου είπε, «Εάν αυτό είναι κάτι που νοµί-
ζεις ότι σε οδηγεί ο Θεός να κάνεις, τότε καλύτερα να Τον υπα-
κούσουµε.» 
Ο Νταίηβ κι εγώ δεν είχαµε πολλά χρήµατα στην άκρη, και θα 

χρειαζόντουσαν τα περισσότερα από όσα είχαµε, αν όχι όλα, για 
να κάνουµε αυτό που ο Θεός µας ζητούσε.  Οι γονείς µου όχι µόνο 
είχαν ανάγκη από ένα σπίτι αλλά επίσης και αυτοκίνητο και έπι-
πλα, επειδή τίποτα από αυτά που είχαν δεν άξιζαν ιδιαίτερα.  Ο 
Θεός το είχε ξεκαθαρίσει σ’ εµένα ότι µας ήθελε να τους φροντί-
σουµε «καλά» και να τους φερθούµε σαν να ήταν οι καλύτεροι γο-
νείς στον κόσµο. 
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Η σάρκα µου ούρλιαζε καθ’ όλη την διαδικασία!  Πως µπορεί ο 
Θεός να µου ζητήσει κάτι τέτοιο;  Μήπως είχε ξεχάσει ότι αυτοί 
δεν είχαν κάνει ποτέ τίποτα για µένα;  Δεν ενδιαφερόταν ο Θεός 
ότι µε είχαν πληγώσει τροµερά και δεν ήταν ποτέ εκεί µε κανένα 
τρόπο όταν τους είχα ανάγκη;  Δεν ήξερε ο Θεός ούτε τον ενδιέφε-
ρε πως ένιωθα εγώ; 
Χωρίς καθόλου θετικά συναισθήµατα να µε παροτρύνουν, έκα-

να όλα όσα ο Θεός µου ζήτησε να κάνω.  Οι γονείς µου µετακόµι-
σαν πίσω στο Σαίντ Λούις, κατοικούσαν οχτώ λεπτά από το σπίτι 
µας, και εµείς φροντίζαµε την κάθε τους ανάγκη.  Όσο γερνούσαν, 
τόσο περισσότερες ανάγκες είχαν.  Ο πατέρας µου έδειχνε κάποια 
λεκτική εκτίµηση, αλλά εξακολουθούσε να είναι ο ίδιος µοχθηρός 
και ιδιόρρυθµος άνθρωπος που ήταν πάντα. 
Τρία χρόνια είχαν περάσει από τότε που αναλάβαµε την φρο-

ντίδα τους, και την ηµέρα των Ευχαριστιών το πρωί η µητέρα µου 
µας πήρε τηλέφωνο και µας είπε ότι ο πατέρας µου έκλαιγε όλη τη 
βδοµάδα και ήθελε να µάθει αν θα µπορούσα να πάω από κει για 
να του µιλήσω για κάτι.  Ο Νταίηβ και εγώ πήγαµε, και ο µπαµπάς 
µου ζήτησε να τον συγχωρήσω για όλα αυτά που µου έκανε όταν 
ήµουν παιδί.  Έκλαιγε και έκλαιγε, και ζήτησε επίσης και από τον 
Νταίηβ να τον συγχωρήσει.  Είπε, «Οι περισσότεροι άνδρες θα µε 
µισούσαν, αλλά εσύ Νταίηβ, δεν έκανες ποτέ τίποτα άλλο από το 
να µε αγαπάς.»  Τον βεβαιώσαµε ότι τον συγχωρήσαµε και του 
ζητήσαµε αν θέλει να ζητήσει από τον Θεό να τον συγχωρήσει και 
να δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα του.  Μας διαβεβαίωσε ότι 
θα το ήθελε, και έτσι προσευχηθήκαµε και ο πατέρας µου αναγεν-
νήθηκε εκείνη τη στιγµή.  Μου ζήτησε αν θα ήθελα να τον βαπτί-
σω, και το κάναµε µετά από δέκα µέρες στην εκκλησία µας στο 
κέντρο της πόλης του Σαίντ Λούις.  Μπορώ να σας πω µε βεβαιό-
τητα ότι τα επόµενα τέσσερα χρόνια, είδα µία πραγµατική αλλαγή 
στον πατέρα µου.  Πέθανε στην ηλικία των ογδόντα-έξη ετών, και 
γνωρίζω ότι είναι στον ουρανό. 
Όταν ο Θεός µου µίλησε για να τους αγοράσω ένα σπίτι, δεν εί-

χα καταλάβει τον καρπό που θα έβλεπα.  Η αγάπη που η χάρη του 
Θεού έδειξε στον πατέρα µου µέσα από εµάς έλιωσε τη σκληρή 
του καρδιά και άνοιξε το δρόµο γι' αυτόν ώστε να δει το φως.  Η 
µητέρα µου είναι ακόµη ζωντανή ενώ γράφω αυτά.  Είναι ογδόντα-
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επτά ετών και ζει σε ένα οίκο ευγηρίας τον οποίο πληρώνουµε ε-
µείς.  Είναι και εκείνη παιδί του Θεού, και παρόλο που η υγεία της 
δεν είναι η καλύτερη, φαίνεται σαν να απολαµβάνει την κάθε µέρα 
της ζωής της.  Στεναχωρήθηκα που έπρεπε να αντέξει τα νέα για 
τον θάνατο του αδελφού µου, αλλά ο Θεός της έδωσε πολύ χάρη 
και πάει πολύ καλά µε τα νέα αυτά. 
Το εδάφιο που ανέφερα παραπάνω λέει ότι πρέπει να κάνουµε 

καλά πράγµατα για τους εχθρούς µας και να είµαστε ευγενικοί µε 
αυτούς... τότε η ανταµοιβή µας θα είναι µεγάλη!  Είχα σπαταλήσει 
χρόνια προσφέροντας στον Θεό µία θυσία αλλά όχι πραγµατική 
υπακοή.  Έκανα µόνο αυτό που έπρεπε να κάνω για τους γονείς 
µου, και ακόµα και αυτό το έκανα µε δυσκολία, αλλά ο Θεός είχε 
περισσότερα στο µυαλό Του.  Είχε περισσότερα στο µυαλό Του 
για µένα να κάνω, και περισσότερα για µένα να λάβω.  Έλαβα µε-
γαλύτερη ελευθερία στην δική µου τη ψυχή, γνωρίζοντας ότι είχα 
υπακούσει πλήρως τον Θεό.  Έλαβα τη χαρά να οδηγήσω τον πα-
τέρα µου, που µε είχε βιάσει πάνω από διακόσιες φορές, στον Κύ-
ριο και µετά να τον βαπτίσω.  Επίσης πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο 
Θεός άνοιξε την πόρτα για να βοηθήσουµε εκατοµµύρια ανθρώ-
πων αφού τον είχαµε υπακούσει πλήρως.  Αρχίσαµε να µεταφρά-
ζουµε το τηλεοπτικό µας πρόγραµµα σε άλλες γλώσσες, και τώρα 
εκπέµπεται στα δύο τρίτα του κόσµου σε πάνω από σαράντα δια-
φορετικές γλώσσες.  Χιλιάδες επί χιλιάδων δέχονται τον Ιησού ως 
Σωτήρα τους και µαθαίνουν τον Λόγο του Θεού από αυτή τη δια-
κονία. 
Ο Θεός είναι πραγµατικά εκπληκτικός!  Μας δίνει τη χάρη να 

κάνουµε πράγµατα που από µόνοι µας, δεν θα κάναµε, ούτε θα 
µπορούσαµε να κάνουµε ποτέ.  Πως θα µπορούσα να αγαπήσω τον 
άνθρωπο που ήταν η πηγή των βασάνων µου;  Πως θα µπορούσα 
να αγαπήσω την µητέρα που µε εγκατέλειψε σ’ αυτή τη κατάστα-
ση και δεν µε βοήθησε όταν της το ζήτησα;  Επειδή ο Θεός έχει 
ένα σχέδιο που είναι πολύ διαφορετικό από το δικό µας, µας ικα-
νώνει να κάνουµε πράγµατα που δεν µπορούµε να φανταστούµε 
ότι θα µπορούσαµε να κάνουµε ποτέ, συµπεριλαµβανοµένης και 
της συγχώρησης εκείνων που µας έχουν κακοµεταχειριστεί.  Ο 
Θεός είναι καλός, και εάν Του το επιτρέψουµε, θα αφήσει την κα-
λοσύνη του να ρέει µέσα από µας σε άλλους. 
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Έχετε ακούσει τη σύντοµη περίληψη της ιστορίας µου.  Ξέρω 
ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε την δική σας ιστορία, και ίσως 
η δική σας ιστορία να είναι πιο συγκλονιστική από την δική µου.  
Ο Θεός θέλει να σου δώσει διπλή ευλογία για τα προβλήµατα που 
πέρασαν.  Θέλει να ζήσεις στο µέσον την άφθονης ανταµοιβής του.  
Μην αφήσεις κανένα να σε σταµατήσει.  Κάνε µία χάρη στον εαυ-
τό σου... ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ!! 



 
!
!
!
!
!
!
!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Η"ΤΖΟΫΣ"ΜΑΓΙΕΡ! είναι!μία!από!τις!καλύτερες!διδασκάλους!της!
Βίβλου!σε!πρακτικούς!τομείς.!!Μία!#1!συγγραφέας!στον!κατάλοV
γο!μπεστ!σέλλερ!των!New!York!Times,!έχει!γράψει!πάνω!από!ενεV
νήντα! εμπνευσμένα! βιβλία,! συμπεριλαμβανομένων! και! των! Ζώe
ντας! Πέρα! από! τα! Συναισθήματα! Σου! (Living! Beyond! Your!
Feelings),!Σκέψεις!Δύναμης!(Power!Thoughts),!ολόκληρη!τη!σειρά!
βιβλίων!Το!Πεδίο!Μάχης!είναι!το!Μυαλό!(Battlefield!of! the!Mind),!
και! δύο! νουβέλες! Η! Δεκάρα! (The! Penny)! και! Κάθε! Λεπτό(Any!
Minute),! καθώς! και! πολλά! άλλα.! ! Έχει! επίσης! εκδώσει! χιλιάδες!
διδαχών!σε!ακουστικά!μέσα,!όπως!και!μία!πλήρη!βιβλιοθήκη!βίV
ντεο.! ! Η! εκπομπή! της! Τζόϋς! στο! ραδιόφωνο! και! την! τηλεόραση!
Απολαμβάνοντας! την! Ζωή! Καθημερινά! (Enjoying! Everyday! Life),!
μεταδίδεται!σε!ολόκληρο!το!κόσμο,!και!ταξιδεύει!εκτενώς!οργαV
νώνοντας!συνέδρια.! !Η!Τζόϋς!και!ο!σύζυγος!της!Νταίηβ,! είναι!οι!
γονείς! τεσσάρων! ενήλικων! παιδιών! και! το! σπίτι! τους! είναι! στο!
Σαίντ!Λούϊς,!στο!Μισσούρι.!



 

Προσευχή Σωτηρίας 

Ο Θεός σε αγαπάει και θέλει να έχει μία προσωπική σχέση μαζί σου.  Εάν δεν 

έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, μπορείς να το κάνεις αυτή τη 

στιγμή.  Απλά άνοιξε την καρδιά σου σ’ Εκείνον και κάνε αυτή τη προσευχή... 

«Πατέρα, γνωρίζω ότι έχω αμαρτήσει εναντίον Σου.  Σε παρακαλώ συγχώρησε 

με.  Καθάρισε με.  Υπόσχομαι να εμπιστευτώ στον Ιησού, τον Υιό Σου.  Πιστεύω 

ότι πέθανε για μένα – Εκείνος πήρε την αμαρτία μου επάνω Του όταν πέθανε 

επάνω στο σταυρό.  Πιστεύω ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς.  Παραδίδω τη 

ζωή μου στον Ιησού αυτή τη στιγμή. 

Σ’ Ευχαριστώ, Πατέρα, για το δώρο της συγχώρησης και της αιώνιας ζωής που 

μου έδωσες.  Σε παρακαλώ βοήθησε με να ζήσω για Σένα.  Στο Όνομα του Ιησού, 

Αμήν.» 

Καθώς προσευχήθηκες μέσα από την καρδιά σου, ο Θεός σε έχει δεχθεί, σε έχει 

καθαρίσει και σε έχει ελευθερώσει από τα δεσμά του πνευματικού θανάτου.  

Πάρε χρόνο να διαβάσεις και να μελετήσεις αυτά τα εδάφια της Αγίας Γραφής 

και ζήτησε από τον Θεό να σου μιλήσει καθώς περπατάς μαζί Του σ’ αυτό το 

ταξίδι της καινούργιας σου ζωής. 

Ιωάννης 3:16   Α’ Κορινθίους 15:3-4 

Εφεσίους 1:4   Εφεσίους 2:8-9    

Α’ Ιωάννου 1:9   Α’ Ιωάννου 4:14-15  

Α’ Ιωάννου 5:1   Α’ Ιωάννου 5:12-13 

Προσευχήσου και ζήτησε Του να σε βοηθήσει να βρεις μια καλή εκκλησία που 

πιστεύει τη Βίβλο έτσι ώστε να ενθαρρύνεσαι να μεγαλώσει στη σχέση σου με 

τον Χριστό.  Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί σου.  Θα σε οδηγήσει μια μέρα κάθε φορά 

και θα σου δείξει πως να ζήσεις την άφθονη ζωή που Εκείνος έχει για σένα! 
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Joyce!Meyer!Ministries 
P.O.!Box!655 

Fenton,!MO!63026 
USA 

(636)!!349V0303 
www.joycemeyer.org 

 
Joyce!Meyer!Ministries—Canada 

P.O.!Box!7700 
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CANADA 
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Joyce!Meyer!Ministries—Australia 
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Mansfield!Delivery!Centre 

Queensland!4122 
AUSTRALIA 

(07)!3349!1200 
 

Joyce!Meyer!Ministries—England 
P.O.!Box!1549 

Windsor!SL4!1GT 
UNITED!KINGDOM 
01753!831102 

 
Joyce!Meyer!Ministries—South!Africa 

P.O.!Box!5 
Cape!Town!8000 
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ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΖΟΫΣ 

Battlefield!of!the!Mind* (πάνω από 3 εκ. Πωλήσεις) 
Power!Thoughts*!

Living!Beyond!Your!Feelings*!
Eat!the!Cookie...!Buy!the!Shoes*!

Never!Give!Up!!
I!Dare!You!
The!Penny!

The!Power!of!Simple!Prayer!
The!Confident!Woman*!
Look!Great,!Feel!Great!
Approval!Addiction 

The Love Revolution* (επίσης στα Ελληνικά) 
Any Minute 

Start Your New Life Today 
21 Ways to Finding Peace and Happiness 

A New Way of Living 
Woman to Woman 

100 Ways to Simplify Your Life 
The Secret to True Happiness 

Reduce Me to Love 
The!Secret!Power!of!Speaking!God’s!Word 

DEVOTIONALS 

Love!Out!Loud!Devotional!
The!Confident!Woman!Devotional!
Hearing!from!God!Each!Morning!
New!Day,!New!You!Devotional!

Battlefield!of!the!Mind!Devotional!
Ending!Your!Day!Right*!
Starting!Your!Day!Right*!

!
*Επίσης"στα"Ισπανικά!

!




